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DIRECCIO DE SERVEIS CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS 

SERVEI CIUTADANIA 

PROGRAMA CIUTADANIA I DRETS CIVILS_SERVEI PRIMERA ACOLLIDA  
I ACOLLIDA ESPECIALITZADA (Transversalització) 

 

CODI PROGRAMA 32704 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 21. 

 

Descripció del programa 
 
Servei de Primera Acollida 
El Servei de Primera Acollida (S1A) està emmarcat dins el Decret 150/2014, del Servei d’Acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya.  
Té com a finalitat promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades i de les 
persones retornades a Catalunya, així com de superar els obstacles que ho impedeixin a causa, 
principalment, de la manca de competències lingüístiques bàsiques, de coneixement de la societat i de 
l’ordenament jurídic, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més cohesió social. 
 
Acollida especialitzada (Transversalització) 
El programa d’Acollida especialitzada (Transversalització) de la diversitat cultural, religiosa i d’origen parteix 
del fet que aquestes diversitats derivades, sobretot, dels processos migratoris a la ciutat, suposen una 
potencialitat però també un repte per a la gestió pública municipal. Una de les fites és vetllar perquè l’origen 
no suposi un element de risc d’exclusió i discriminació. Per això és important treballar per disminuir la 
segregació, tant en la distribució territorial com en l’accés als serveis i recursos de benestar a la ciutat.  
 
Entenem la integració com un procés d’adaptació bidireccional entre la societat receptora (que s’adapta a la 
nova diversitat i es responsabilitza d’un acolliment socialment inclusiu que corregeixi les desigualtats en 
termes socials) i les persones nouvingudes (que assumeixen en nou marc democràtic –drets i deures- i 
s’adapten a la societat d’arribada sense renunciar a la identitat d’origen). A més, és un procés 
multidimensional, que inclou la superació de desigualtats en els diferents àmbits d’inclusió (administrativa, 
laboral, lingüística, formativa, política, social, educativa, residencial, relacional, etc.). Per això, des del Servei 
de Ciutadania s’impulsen un seguit d’actuacions amb la resta de serveis municipals perquè tinguin en 
compte aquestes diversitats i vetllar així per polítiques i programes municipals inclusius per a tota la 
ciutadania. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competències pròpies 

Servei de Primera Acollida: Persones titulars del dret 
d’accés al servei de primera acollida, segons article 4 del 
decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis 
d’acollida a les persones immigrades i de les retornades 
a Catalunya. 
Acollida especialitzada: Serveis municipals  

   

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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Objectius anuals 
 
Servei de Primera Acollida 
� Continuar i millorar el Servei de Primera Acollida a les persones estrangeres. 
 
� Garantir les necessitats inicials d’informació i formació segons els paràmetres marcats per la Generalitat 

en el desplegament del Decret 150/2014. 
 
� Apropar l’administració a la població estrangera. 
 
Acollida especialitzada (Tranversalització) 
� Fer una aposta més intensa per la transversalitat i el treball coordinat en la incorporació de la 

perspectiva de la diversitat cultural, religiosa i/o d’origen en les polítiques públiques municipals per 
reduir el risc d’exclusió per motiu d’origen o sensibilitat cultural. 

 
� Consolidar la coordinació entre les diferents àrees municipals per establir criteris conjunts i adaptar 

l’oferta pública a les necessitats específiques per raó d’origen nacional, cultural o religiós. 
 
� Formar i acompanyar els serveis municipals perquè tinguin en compte la diversitat cultural, religiosa i 

d’origen en els programes actuacions que ofereixen. 
 

Actuacions realitzades           
 
Servei de Primera Acollida 
� Desplegament del Decret 150/2014. El S1A contempla un procés que integra: 

- Promoció, assessorament i informació del Servei a la ciutadania interessada i els actors socials. 
- Col·laboració amb les Oficines d’Atenció Ciutadana per donar a conèixer el circuit d’accés al S1A, 

mitjançant sessions informatives d’una hora, per iniciar un treball coordinat en la promoció i accés al 
Servei. 

- Acompanyament a les persones usuàries que inicien el procés formatiu a partir d’una sessió 
informativa mensual del Servei de Primera Acollida. 

- Formació. Mòdul C: coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic (15 h), mòdul B: 
coneixements laborals (15 h) i mòdul en competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana 
(45 h). 

- Certificació dels 3 mòduls (que emet l’Ajuntament) i certificat d’acollida (que emet la Generalitat). 
 

� Es col·labora amb entitats socials que treballen amb el públic susceptible de participar al Servei, per 
iniciar un treball coordinat de derivació als cursos de l’acollida (Càritas, Creu Roja, Consorci 
Normalització Lingüística, Fundació Maria Auxiliadora, etc.). 

 
Acollida especialitzada (Tranversalització) 
� Treball transversal amb diferents serveis:  

El Servei de Ciutadania lidera o participa en actuacions transversals per abordar temàtiques concretes 
tenint en compte les especificitats de la perspectiva de la diversitat cultural i d’origen. En 2017 s’han 
portat a terme dues línies de treball transversal i grupal, una en què el Servei de Ciutadania ha liderat un 
grup de treball per abordar algun aspecte de la diversitat cultural, religiosa i d’origen i un altre en el qual 
el Servei participa en una taula liderada per algun altre servei per aporta la perspectiva de la diversitat 
cultural, religiosa i d’origen. 
 

� Coordinacions per acompanyar i assessorar els serveis en la perspectiva de la diversitat cultural, 
religiosa i d’origen: 
El Servei de Ciutadania es coordina i treballa amb els serveis municipals per adaptar la seva oferta a les 
necessitats específiques i reduir així el risc d’exclusió i discriminació per raó d’origen o sensibilitat 
cultural. La diferència amb la primera actuació és que en aquest cas, el treball és bilateral, és a dir del 
Servei de Ciutadania amb un altre servei municipal. D’aquesta manera, s’analitza i es treballa 
conjuntament per introduir la perspectiva de la diversitat cultural i d’origen en projectes, fet que permet 
un acompanyament i un abordatge més concrets. Durant el 2017 s’ha treballat amb els serveis de 
Joventut, Educació, Polítiques de Gènere, Oficina de Capacitats Diverses i Dinamització Comunitària.  



  
 

 
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017   
   
 3 

 
� Formació en perspectiva de la diversitat cultural, religiosa i d’origen: 

S’ofereixen formacions adreçades a diferents col·lectius de l’organització municipal en temes de 
diversitat cultural, religiosa i d’origen per introduir aquesta perspectiva en l’exercici de les seves tasques 
i funcions i per reduir discriminacions i riscos d’exclusió. El contingut i l’organització de les formacions 
poden proposar-se des del Servei de Ciutadania o bé a demanda d’algun equip tècnic que hagi detectat 
necessitats formatives en un àmbit concret relacionat amb la diversitat cultural, religiosa i d’origen. 
Enguany s’han realitzat dues formacions sobre diversitat religiosa a Catalunya adreçades a personal 
tècnic i una a l’equip de govern; una sobre eines per combatre discursos discriminatoris per a personal 
tècnic i una altra sobre eines per una intervenció social sense islamofòbia, també per a persona tècnic. 

 

Resultats assolits 
 
Servei de Primera Acollida 
• Garantia de les necessitats inicials de formació i d’informació del S1A als actors socials i persones 
estrangeres. 
 
• Garantia d’accés a  la formació a les persones usuàries del S1A segons els paràmetres marcats per la 
Generalitat en el desplegament del Decret 150/2014. 
 
• Definició d’estratègies compartides entre les entitats i serveis que ofereixen formació en llengua catalana. 
 
Acollida especialitzada (Tranversalització) 
• Augment del nombre de canals de comunicació i coordinació entre els serveis municipals (reunions, 

contactes, accions conjuntes, etc.). 
 
• Major consolidació dels canals de comunicació i coordinació entre els serveis municipals amb què s’ha 

treballat.  
 
• Introducció de criteris i mesures per adaptar els diferents recursos, programes, projectes i actuacions 

municipals per reduir el risc d’exclusió per motiu d’origen i sensibilitat cultural.  
 
• Augment d’eines professionals per entendre i incorporar la diversitat cultural, religiosa i d’origen.  
 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Servei de Primera Acollida  
Les actuacions realitzades han permès promocionar l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones 
migrades, de les competències lingüístiques bàsiques, del desconeixement de la societat d’acollida i del 
mercat laboral, per assolir més cohesió social.  
 
Acollida especialitzada (Tranversalització) 
Es considera que les actuacions portades a terme han contribuït a introduir la perspectiva de la diversitat 
cultural i d’origen en l’oferta pública municipal. El treball entre serveis permet abordar les problemàtiques i 
gestionar les situacions de manera més integral. En aquest sentit, tant el treball transversal com les 
coordinacions bilaterals, han contribuït a introduir criteris i mesures en accions concretes per garantir la 
igualtat d’accés a l’oferta pública.  
 
Pel que fa a la formació per a professional tècnic, el contingut que s’ha ofert s’ha dissenyat a partir de 
necessitats concretes definides pels propis serveis de manera que s’han adequat a la demanda. Val a dir, 
que aquestes sessions ha estat valorades molt positivament per les persones participants, això no obstant, 
van destacar la importància d’ampliar aquestes sessions formatives i de compartir entre professionals per 
incorporar la perspectiva de la diversitat cultural, religiosa i d’origen en favor de polítiques i accions més 
inclusives. 
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Servei de Primera Acollida    

  H    D Total 

Persones participants als mòduls formatius  

- MB 
- MC 
- Català 
- Sol·licituds del S1A (Generalitat) 

 

149 

131 

  71 

  93 

 

115 

162 

  84 

 102 

 

264 

293 

155 

195 

Persones que han rebut certificació  

- MB 
- MC 
- Certificat de català 
- Certificat d’acollida (Generalitat) 

 

109 

117 

  36 

  14 

 

131 

139 

  40 

  32 

 

240 

256 

  76 

  46 

Sessions informatives del S1A al personal de les entitats socials 

Participants a les sessions del S1A  

 

114 

 

138 

 5 

252 

Acollida especialitzada (Transversalització)   

Nombre de serveis municipals amb que s’ha treballat per introduir la 
perspectiva de la diversitat d’origen i/o cultural en els diferents recursos, 
programes i projectes. Per actuacions: 

o Treball transversal amb diferents serveis 
o Coordinacions per acompanyament i assessorament 

 

 

           14 

5 

Nombre de formacions adreçades a diferents col·lectius de l’organització 
municipal per introduir la perspectiva de la diversitat d’origen cultural en els 
diferents recursos, programes i projectes 

5 

Nombre de persones que han participat en les formacions 46            86          132   

 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS 

SERVEI CIUTADANIA 

PROGRAMA CIUTADANIA I DRETS CIVILS_TRÀMITS D’ESTRANGERIA 

 

CODI PROGRAMA 32704 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 21. 
 

Descripció del programa 
 
Aquest programa dóna compliment a la instrucció SIMC/TSF/1/2017, que explicita els criteris per a 
l’elaboració dels informes d’estrangeria (competència de la Generalitat). Aquesta instrucció estableix que 
l’elaboració del document proposta, previ a l’informe de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania,  
correspon a l’ajuntament on consti empadronada la persona sol·licitant. 
Aquests informes són: Informe d’adequació de l’habitatge per a reagrupació familiar, Informe de renovació 
de residència per a reagrupació familiar, Informe per acreditar el grau d’integració per a l’arrelament social a 
Catalunya. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència compartida Ciutadania sol·licitant dels informes d’estrangeria 

 

Objectius anuals 
 
� Atendre totes les sol·licituds de la ciutadania d’informes d’estrangeria que es gestionen des de 

l’Ajuntament: 
- Informe d’estrangeria per acreditar el grau d’integració social per a l’arrelament social a 

Catalunya (INF02). 
- Informe d’estrangeria per acreditar un habitatge adequat, tant per a la reagrupació familiar 

(INF01) com per a la renovació de residència per reagrupament familiar (INF04). 
 
� Acompanyar a les persones que volen iniciar un procés d’arrelament o acreditar un habitatge adequat, 

des de la informació dels requisits necessaris a complir durant el tràmit. 
 
 
 
 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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Actuacions realitzades  
 

�  Per a l’elaboració de determinats informes d’estrangeria, els ajuntaments col·laboren amb la 
Generalitat de Catalunya, qui té la competència en aquests informes. Aquesta col·laboració 
municipal es concreta en:  

 
o Informe d’arrelament social, és un procés que inicia una persona estrangera resident al país 

per tal de regularitzar la seva situació administrativa, acreditant la seva integració social. 
Des del Servei de Ciutadania es verifiquen les dades aportades per la persona sol·licitant i 
s’acorda una entrevista per poder realitzar un informe proposta.  

 
o Informe d’adequació de l’habitatge per reagrupament familiar, és un procés que inicia una 

persona per tal de reunificar els i les membres d’una mateixa família de primer grau que es 
troben en un país extracomunitari. En el procés del reagrupament familiar (i també en els 
casos de renovacions de permisos de residència per canvi de domicili), el Servei verifica les 
dades aportades per la persona sol·licitant i s’acorda una visita al domicili per valorar 
l’adequació de l’habitatge i poder realitzar un informe proposta. 

 
� Sessions informatives amb freqüència trimestral, a càrrec del Servei de Ciutadania amb la 

col·laboració del Centre d’Informació dels Treballadors Estrangers (CITE). L’objectiu és que les 
persones que han iniciat els tràmits per obtenir residència temporal, per realitzar un reagrupament 
familiar o per renovar permisos de residència en cas de canvi de domicili, puguin conèixer quins són 
els requisits legals que han de complir. Una professional assessora de CITE explica el procediment i 
els requisits que són imprescindibles per realitzar aquests tràmits i respon als dubtes plantejats per 
les persones sol·licitants. 

 
� Per últim, es va convidar a les persones sol·licitants del tràmit de reagrupament familiar de menors 

en edat escolar, a assistir a la XVIa edició de la Mostra d’Ensenyament, que té com a objectiu posar 
a l’abast dels i les joves del municipi informació sobre recursos formatius i oferir orientació i 
assessorament personalitzats.  

 

Resultats assolits 
 
• S’ha donat cobertura al 100% de sol·licituds rebudes, tant dels informes per acreditar el grau d’integració 

social per a l’arrelament social a Catalunya (INF02) com les sol·licituds rebudes per acreditar un 
habitatge adequat per a la reagrupació familiar (INF01) o la renovació de residència per reagrupament 
familiar (INF04). 

 
• Per a la tramitació de totes les sol·licituds d’informes proposta INF01 i INF04 i INF02 s’ha donat 

compliment a la instrucció que ens venen determinades per la Generalitat. 
 
• S’ha donat resposta a 224 sol·licituds d’informes per acreditar el grau d’integració social per a 

l’arrelament social a Catalunya (INF02). 
 
• S’ha donat resposta a 240 sol·licituds per acreditar un habitatge adequat per a la reagrupació familiar 

(INF01). 
 
• S’ha donat resposta a 38 sol·licituds per l’adequació de l’habitatge per a la renovació/modificació de la 

residència temporal. 
 
• S’ha ofert trimestralment una sessió grupal (un total de 4) a les persones que havien fet sol·licitud dels 

informes d’adequació de l’habitatge, per tal d’informar-los dels tràmits necessaris en el procés. Aquestes 
sessions grupals han comptat amb una assistència total de 94 persones.  

 
• S’ha ofert trimestralment 1 sessió grupal (un total de 4) a les persones que havien d’acreditar el grau 

d’integració social per a l’arrelament social a Catalunya. Aquestes sessions grupals han comptat amb 
una assistència total de 124 persones.  
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Considerem que els objectius plantejats pels tràmits d’estrangeria aquest 2017 s’han assolit 
satisfactòriament. El volum de sol·licituds de tràmits realitzats a Terrassa, és un dels més grans de 
Catalunya i s’ha pogut donar resposta al 100% d’aquestes sol·licituds. 
 
Les xerrades informatives sobre els tràmits d’estrangeria s’han consolidat dins la proposta d’accions i són 
valorades de manera molt positiva per les persones participants d’aquests espais. El treball transversal amb 
altres serveis municipals, com Educació i Joventut i Lleure, ens ha permès poder realitzar aquests espais 
d’assessorament segons demandes detectades, ja sigui des de les escoles, o des de Districte Jove. 
 
 
 
 
 
 
 

Tràmits d’estrangeria 

  

 H D Total 

% nombre de sol·licituds tramitades donant compliment a la 
instrucció DGI / nombre de sol·licituds rebudes  100% 

Nombre de sol·licituds del tràmit: Grau d’integració per 
arrelament social a Catalunya                            127     97         224 

Nombre de sol·licituds del tràmit: Adequació de l’habitatge per 
al reagrupament familiar                            185      55        240 

Nombre de sol·licituds del tràmit: Adequació de l’habitatge per 
a la renovació/modificació de la residència temporal                             26       12          38 

Tràmit de reagrupament: Nombre de sessions informatives grupals 
                                     4 

Tràmit d’arrelament: Nombre de sessions informatives grupals 
                                                      4 

Sessions informatives de reagrupament: Nombre d’assistents  
                            65       29          94 

Sessions informatives d’arrelament: Nombre d’assistents  
                            74      50         124 

Total assistents a les sessions informatives de reagrupament 
i d’arrelament 

                                                   214 

Assistents a la sessió grupal de la XVIa edició de la Mostra 
d’Ensenyament 

                            5        4             9 
 

 

 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS 

SERVEI CIUTADANIA 

PROGRAMA CIUTADANIA I DRETS CIVILS 
INTERCULTURALITAT. CONVIVÈNCIA EN LA DIVERSITAT 

 

CODI PROGRAMA 32704 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 46. 
 
Descripció del programa 
 
L’eix de convivència en la diversitat (o interculturalitat) parteix del fet que la població de Terrassa és 
diversa, fet que s’entén com a riquesa i també com a repte. Per això, sota una perspectiva intercultural es 
porten a terme diferents actuacions per tal de promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats; la interacció 
positiva entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses, així com el reconeixement de 
la diversitat. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència delegada 
- Entitats, associacions i professionals dels àmbits 
social, educatiu, sanitari, esportiu, etc. 
- Ciutadania en general 

 
 
Objectius anuals 
 
� Sensibilitzar en la convivència positiva en la diversitat des de la perspectiva intercultural, és a dir, a partir 

de la interacció positiva entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses; el 
reconeixement de la diversitat com un fet positiu i la promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats. 

 
� Crear espais interculturals de trobada i de treball continuat entre persones de diferents orígens i 

sensibilitats culturals diverses per facilitar la interacció positiva, el coneixement mutu, el trencament de 
prejudicis, la generació de xarxes relacionals i la construcció d’un sentiment de pertinença comú. 

 
� Corresponsabilizar els agents socials per crear un efecte multiplicador dels principis de la convivència 

positiva en la diversitat. 
 
 
Actuacions realitzades 
 
� Accions formatives en convivència i diversitat:  

Amb l’objectiu de formar i sensibilitzar la ciutadania en temes de diversitat i interculturalitat, s’ofereixen 
un seguit de formacions que s’ofereixen al web del Servei, als catàlegs del Servei d’Educació, així com 
també a través de projectes i programes d’altres serveis municipals. En funció de les demandes i de les 

Procés 
participatiu 
(PP) 

Proposta 
resolució 
(PR) 

Acord 
junta 
portaveus 
(AJP) 
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característiques dels grups, les formacions segueixen el format de curs, taller o xerrada i s’adapten a les 
característiques dels grups, dels àmbits en què s’emmarquen i les demandes concretes. 

 
� Exposició Migracions, arrels que ens enriqueixen: 

Aquesta exposició té l’objectiu de posar en valor el passat migratori de la ciutat i el seu present 
intercultural. Conté 10 plafons amb fotos i cites textuals de persones que han participat en un projecte 
de coneixement mutu entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses. Es pot fer 
sol·licitud de l'exposició per portar-la a algun centre privat o públic o bé per fer-la servir en alguna 
activitats de la ciutat. A més també s'ofereix la possibilitat de realitzar un taller participatiu dinamitzat pel 
Servei de Ciutadania per reflexionar i debatre sobre les temàtiques de l'exposició: les migracions i la 
diversitat cultural. 

 
� Activitats de sensibilització i difusió de la convivència en la diversitat: 

Per visibilitzar la diversitat com un fet positiu, prevenir actituds discriminatòries per motius racistes, 
xenòfobs i difondre els principis de la convivència en la diversitat s’organitzen activitats a espais públics. 
El format i el contingut de les accions són diferents en funció dels objectius i de la població a qui es vol 
arribar (debats interculturals sobre diversitat religiosa, visites a centres de culte de diferents religions, 
activitats per sensibilitzar sobre prejudicis i rumors, jornada contra la islamofòbia, etc.). 

 
� Representació de l’obra teatral Modou Modou: 

Per commemorar el Dia Internacional de les Persones Migrades (18 de desembre), enguany s’ha 
organitzat la representació d’aquesta obra que explica la història d’un jove d’origen senegalès que 
decideix emprendre un procés migratori a Europa i que es relata en paral·lel a la història d’un home que 
recorda el procés migratori de la seva família quan va arriba d’Andalusia. Aquesta peça, dirigida per 
Nadia Zuñiga i representada per la companyia Esterorum’s (que té els seus orígens en un projecte 
dinamitzat pel Servei de Ciutadania), suposa un recurs pedagògic que permet reflexionar sobre la idea 
que darrera de cada migració hi ha una història particular i de superació que defineix la persona. 
Visibilitzar aquest fet és una manera de trencar els prejudicis negatius que sovint es relacionen amb les 
persones migrades i evidenciar que darrera de totes aquestes persones hi ha històries de vida que 
poden aportar riquesa. 

 
� Xerrades-tertúlia Ramadà, molt més que un temps de dejú: 

Amb l'objectiu de facilitar el coneixement mutu entre persones de diferents sensibilitats culturals i 
religioses, s’organitzen espais d’interacció positiva. S’aprofita la celebració del Ramadà per crear espais 
de diàleg, que s'inicien amb una breu explicació per part del personal tècnic del Servei de Ciutadania o 
per alguna entitat o persona musulmana sobre què és el Ramadà i a partir d'aquí s’obre un debat 
perquè les persones participants intercanviïn coneixements, experiències i inquietuds sobre la diversitat 
cultural i de creences. Així, des d’un tema concret i proper a la gent es genera un espai per parlar 
d’altres aspectes generals relacionats amb les diferents formes de veure i viure la ciutat. 

 
� Projecte Persones facilitadores de la convivència: 

Aquest projecte reuneix terrassencs i terrassenques de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses 
que tenen un discurs positiu i conciliador envers la convivència en la diversitat i que han manifestat la 
seva voluntat per implicar-se en la millora del seu entorn. Les persones participants es troben 
periòdicament per rebre i compartir formacions i informacions sobre temes relacionats amb la diversitat, 
la interculturalitat, els prejudicis, les discriminacions, etc. A més, també s’organitzen activitats obertes a 
la ciutadania per sensibilitzar i fer difusió dels principis de la convivència positiva i crear així un efecte 
multiplicador a la ciutat. De fet, la diversitat del propi grup contribueix a visibilitzar en positiu la diversitat 
com un tret característic de la ciutat que hi aporta creativitat i riquesa.  

 
� Treball amb entitats: 

Per facilitar la interlocució amb les entitats, es treballa en una doble línia. Per una banda, enfortint la 
capacitat de gestió i d’organització de les entitats adscrites al Servei a partir d’un acompanyament i 
assessorament individualitzat a les entitats que ho requereixen. Per altra banda, s’organitzen reunions 
grupals periòdiques entre aquestes entitats i el Servei per treballar conjuntament objectius relacionats 
amb la interculturalitat. 
 
 

 



  
 

 
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017   
   
 10 

� Disseny d’un pla per a l’abordatge i la prevenció de situacions de racisme a la ciutat: 
A més de la sensibilització i la creació d’espais interculturals, es considera necessari comptar amb eines 
i instruments que permetin fer una diagnosi sobre racisme a la ciutat. A més, també s’aposta per posar a 
l’abast de la ciutadania mecanismes atenció a persones que puguin ser víctimes de racisme a la vegada 
que es fomenta la prevenció d’aquest tipus de discriminacions. Amb aquesta finalitat, s’ha desenvolupat 
un treball intern per definir actuacions de prevenció, detecció i abordatge de situacions racistes, 
mitjançant un conveni amb l’entitat SOS Racisme. 

 
 
Resultats assolits 
 
• Major consciència sobre prejudicis, discriminacions i rumors entre col·lectius, amb especial atenció a la 

diversitat cultural i d’origen. 
 
• Major sensibilització sobre els principis i valors de la interculturalitat, la diversitat, la igualtat i la no 

discriminació.  
 
• Major conscienciació sobre la importància de la convivència positiva en la diversitat. 
 
• Millora de la percepció dels col·lectius de persones migrades. 
 
• Reducció de prejudicis i estereotips entre col·lectius de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses. 
 
• Reducció de discursos xenòfobs i racistes. 
 
• Major coneixement d’eines relacionals i comunicatives de promoció de la convivència en la diversitat a la 

ciutat. 
 
• Augment dels espais de trobada entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses. 
 
• Augment de la relació entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses. 
 
• Augment i enfortiment de xarxes relacionals interculturals. 
 
• Millora de la valoració en positiu de la diversitat cultural. 
 
• Major comunicació, coneixement i col·laboració entre les entitats i els Servei de Ciutadania. 
 
• Enfortiment de les capacitats de gestió de les entitats del Servei de Ciutadania. 
 
• Definició d’actuacions per a la prevenció, la detecció i l’abordatge de situacions de racisme a la ciutat. 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Les actuacions que s’han portat a terme durant l’any 2017 contribueixen a la consecució dels objectius de 
l’eix de convivència en la diversitat des d’una perspectiva intercultural. Les diferents accions pretenen, de 
manera complementària, incidir en les percepcions i les actituds de la ciutadania envers la diversitat i 
augmentar la relació positiva entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals. D’aquesta manera, 
s’ha contribuït a la reducció de prejudicis, estereotips i discriminacions. La varietat d’espais on s’han fet les 
formacions, així com els perfils diversos quant a edat, interessos, barris, etc. que han participat en les 
accions formatives, de sensibilització i de diàleg denoten que s’ha aconseguit treballar aquests aspectes 
amb diferents sectors de la població (centres educatius, entitats, persones no associades, etc.).  
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Interculuralitat. Convivència en la diversitat 

    H         D         Total 

Nombre d’accions formatives              29 

Nombre de participants (una persona pot haver assistit a més d’una acció 
formativa) 

   171      226       397  

  

Mitjana de participants a les accions formatives    6              8         14   

Percentatge de persones que afirmen que han adquirit eines de convivència 
en la diversitat en les sessions formatives 

          82% 

Nombre d’espais on s’ha exhibit l’exposició Migracions arrels que ens 
enriqueixen               4 

Nombre de tallers sobre l’exposició Migracions arrels que ens enriqueixen               7 

Nombre de participants als tallers sobre l’exposició Migracions arrels que 
ens enriqueixen 

   49          44         93  

  

Nombre d’activitats de sensibilització i difusió               5 

Nombre de participants a les activitats (una persona pot haver assistit a més 
d’una activitat) 

             118  

Nombre de representacions de l’obra Modou Modou               1 

Nombre de persones participants    87        114       201   

Nombre de xerrades-tertúlia Ramadà, molt més que un temps de dejú               7 

Nombre de participants a les xerrades-tertúlia    51         87        138   

Mitjana de participants als espais puntuals    7           11          18   

Nombre de grups del projecte Persones facilitadores de la convivència               2 

Nombre de persones que participen en el projecte Persones facilitadores de 
la convivència 

   21          29         50   

Nombre d’orígens diferents que coincideixen en el projecte Persones 
facilitadores de la convivència 

             11 

Nombre de sessions de formació, reflexió i/o cohesió al projecte al Persones 
facilitadores de la convivència (a cadascun dels dos grups) 

             14  

 

Nombre d’entitats amb les que s’ha fet acompanyament i assessorament              23 

Nombre de reunions grupals organitzades amb les entitats del Servei de 
Ciutadania               6 

Nombre d’entitats convocades a les reunions grupals d’entitats             14 

 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  



  
 

 
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017   
   
 12 

 
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS 

SERVEI CIUTADANIA 

PROGRAMA CIUTADANIA I DRETS CIVILS 
DRETS HUMANS 

 

CODI PROGRAMA 32704 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per tothom. 
Compromís Preàmbul del Pla de Mandat. La defensa dels drets humans és un dels eixos centrals 

de l’acció del Govern municipal. 
 

Descripció del programa 
 
L’Ajuntament de Terrassa es va adherir a la Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat a 
l’any 2000, que proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts a totes i cadascuna de 
les persones que habiten en un municipi. 
 
Aquest programa vol aprofundir en la promoció dels Drets Humans i treballar de manera coordinada amb 
el moviment associatiu, institucions i altres administracions, mitjançant la divulgació de la Carta Europea 
de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, a través d’accions de sensibilització i promoció.  
 
Des d’aquest programa es continua treballant la diversitat religiosa existent a la ciutat com a dret 
fonamental en col·laboració amb altres administracions i entitats de la ciutat, mitjançant accions de 
sensibilització, promoció i coneixement mutu. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència delegada 

- Ciutadania en general 
- Entitats, associacions defensores dels drets 
humans de la ciutat 
- Organitzacions religioses de la ciutat 

 

Objectius anuals 
 
� Aprofundir en la promoció dels Drets Humans des d’un treball coordinat amb altres serveis municipals, el 

moviment associatiu, institucions i altres administracions, mitjançant l’impuls i la divulgació de la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat arreu del municipi i a través de xerrades, 
seminaris i altres accions de commemoració, difusió i sensibilització dels Drets Humans dirigides a la 
ciutadania en general. 

 
� Difusió i sensibilització específica en relació a la llibertat de creences com a dret fonamental, en 

col·laboració amb altres administracions -Direcció General d’Afers Religiosos, serveis municipals, 
Consell Interreligiós- i entitats diverses a través d’accions de formació i sensibilització. 

 
 
 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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Actuacions realitzades 
 
� Dia Universal dels Drets de la Infància . El dia 17 de novembre es va representar al Teatre Principal 

l’espectacle Els nostres drets, protagonitzat per alumnat del Batxillerat d’Arts Escèniques dels instituts 
Torre del Palau i Viladecavalls. A la representació teatral, personatges de diferents contes presentaven 
diversos drets dels infants mitjançant peces creades pel propi alumnat. 
També es va projectar el vídeo dut a terme amb joves participants del projecte DJAMBAR, sobre la crisi 
de les persones refugiades. 
L’activitat estava dirigida a alumnat de 5è i 6è de Primària i 1r i 2n d’ESO.   

 
� Dia dels Drets Humans . Amb motiu de la celebració del Dia dels Drets Humans es va realitzar 

l’espectacle familiar Drets humans... al carrer! a tots els districtes de la ciutat. 
L’espectacle es va basar en l’adaptació d’alguns contes que formen part del llibre Drets humans al 
carrer, editat per l’Institut de Drets Humans de Catalunya. L’activitat estava dirigida a públic familiar i 
infants de 2 a 9 anys. 
 

� Dia de les Migracions . Es va presentar l’obra de teatre Modou Modou, dirigida per Nadia Zuñiga i 
representada per la companyia Esterorum’s. Modou Modou explica la història d’un jove d’origen 
senegalès que decideix emprendre un procés migratori a Europa. En paral·lel la història del Modou 
entronca amb la història de Manolo, un home que recorda el procés migratori de la seva família quan va 
arribar d’Andalusia. Es posava en valor que darrera de cada migració hi ha una història particular i de 
superació que defineix la persona.  

 
� Dia Internacional contra la Islamofòbia. En motiu del Dia Internacional contra la Islamofòbia es van 

organitzar tres activitats de formació i sensibilització dirigides a públics diferents: 
• Espai de debat: Eines per una intervenció social sense islamofòbia 
• Portes obertes a l’oratori Badr de Terrassa: vine a conèixer els teus veïns i veïnes musulmans  
• Activitat de sensibilització al carrer: Els prejudicis discriminen, desmuntem-los! 

 
� Mostra de Cinema Espiritual . Els dies 20, 21 i 27 de novembre de 2017 Terrassa va ser subseu 

d’aquesta mostra organitzada per la Direcció General d’Afers Religiosos mitjançant tres sessions de 
cinefòrum al Cinema Catalunya, gratuïtes i obertes a la ciutadania.  

 
� Distribució d’exemplars de la Carta Europea de Salv aguarda dels Drets Humans de la Ciutat. S’ha 

reeditat i distribuït nous exemplars de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans, amb un 
total de 1.000 exemplars. 

 
� Suport a les entitats defensores dels drets humans i organitzacions religioses. S’ha donat suport  

a les activitats que s’han organitzat a la ciutat relacionades amb els Drets Humans o amb la diversitat 
religiosa. 
 

� Ruta interconfessional . S’ha donat suport al Consell Interreligiós de Terrassa en l’organització i 
realització de la ruta per conèixer diferents centres de culte a la ciutat. A més de fer difusió de l’activitat, 
des del Servei es va acompanyar un grup de persones participants en el projecte Persones facilitadores 
de la convivència. 

 

Resultats assolits 
 
• S’ha fet divulgació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat arreu de la ciutat. 

Totes les entitats defensores dels drets humans demanen exemplars de la Carta quan ho necessiten i 
durant el 2017 s’ha donat aquest servei sempre que s’ha sol·licitat. 

 
• S’ha donat suport i resposta a les peticions que les entitats han fet a l’Ajuntament per realitzar accions de 

sensibilització, formació i difusió dels drets humans: sol·licituds de sales, ajuda en la difusió d’actes...  
 
• S’han realitzat actes per a celebrar diferents commemoracions de dies internacionals. Les activitats han 

tingut una bona assistència de públic i es considera que s’han assolit els objectius marcats. S’ha treballat 
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de forma coordinada amb altres serveis municipals (educació, comunicació, capacitats diverses...), i les 
dades quantitatives de participació als diferents actes també indiquen que han contribuït a l’assoliment 
de l’objectiu. 

 
• Es valora positivament haver treballat i reunit amb el Consell Interreligiós per crear ponts de 

col·laboració. 
 
Cal tenir present que, els Drets Humans passen a tenir regidoria pròpia l’any 2017. 
 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Totes les actuacions que s’han dut a terme durant el 2017 contribueixen a la consecució dels objectius de 
l’eix de Drets Humans, entre els quals es troba i donem especial incidència a la diversitat religiosa. 
 
L’eix de Drets Humans agafa més protagonisme dins l’organització municipal, donat a que passa a ser 
regidoria pròpia tot i que a aspectes funcionals continua vinculada al Servei de Ciutadania. 
 
Les actuacions realitzades en relació a la difusió i sensibilització a la llibertat religiosa i de creences han 
contribuït a la consecució dels objectius de l’eix, assenyalant amb especial atenció la dinàmica de 
col·laboració establerta amb les diferents entitats religioses i amb la Direcció General d’Afers Religiosos 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 

 H         D         Total 

Drets Humans  

Nombre d’accions de sensibilització i difusió 12 

Nombre de persones que han assistit a les accions de difusió i sensibilització  435     508       943                      

Nombre de dies i commemoracions internacionals celebrats 4 

Nombre de serveis, entitats i agents socials que formen part del Grup de 
treball per a la defensa dels Drets Humans 15 

Nombre de serveis, entitats i agents socials contactats  19 

Nombre de materials divulgatius elaborats entorn la defensa i promoció dels 
Drets Humans 

2 

Nombre d’exemplars impresos de la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans 
a la ciutat 

1.000 

Diversitat Religiosa  

Nombre d’accions engegades de difusió i sensibilització en diversitat religiosa 4 

Nombre de persones que han assistit a les accions de difusió i sensibilització 186       222      408 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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El quadre correspon a l’execució econòmica del Programa pressupostari 33704, engloba 
l’activitat de les 4 fitxes incloses en aquest programa:  
 

- Servei de Primera Acollida i Acollida especialitzada 
- Tràmits d’estrangeria  
- Interculturalitat. Convivència en la diversitat 
- Drets Humans 

 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 494.674,65 €                  464.218,80 €                       93,84%
Béns corrents i serveis 117.103,73 €                  98.280,78 €                         83,93%
Transferències corrents 39.800,00 €                    39.700,00 €                         99,75%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 651.578,38 €                  602.199,58 €                       92,42%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 12.000,00 €                    14.351,68 €                         119,60%
Transferències corrents 140.419,00 €                  142.172,48 €                       101,25%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 152.419,00 €                  156.524,16 €                       102,69%

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS 

SERVEI QUALITAT DEMOCRÀTICA 

PROGRAMA QUALITAT DEMOCRÀTICA 
PROCÉS PARTICIPATIU DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 

 

CODI PROGRAMA 92402 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les 

ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l’administració municipal. 
Compromís 89.  
 
Descripció del programa 
 
El Programa 92402 del Servei de Qualitat Democràtica se centra en dos eixos: un que desenvolupa 
accions per a la millora de la participació ciutadana i de la cooperació en la gestió municipal i un segon 
que desenvolupa accions per al foment i el suport de l’associacionisme i el voluntariat. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia 
- Ciutadania 
- Entitats 
- Col·lectius 

 
Objectius anuals 
 
� Elaborar el Pla d’Acció Municipal (PAM) del 2018. 
 
� Fomentar la participació activa de la ciutadania, de forma oberta i transparent. 
 
� Fomentar una cultura participativa de construcció col·lectiva. 
 
� Enfortir les bases per a futurs processos participatius dels PAM. 
 
Actuacions realitzades 
 
� Creació de les bases del procés. 

 
� Creació de la Comissió de Seguiment. 

 
� Creació de la Comissió Tècnica. 

 
� Campanya de comunicació i difusió del procés i les seves fases. 

 
� Utilització de la plataforma Participa a Terrassa per a la participació digital del procés: 

https://participa.terrassa.cat/processes/pam 
 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

X   
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� Formació i informació destinat a tota la ciutadania. 
 

� Realització d’espais ciutadans de construcció de propostes. 
 

� Realització de sessions informatives del funcionament del pressupost. 
 

� Presentació de propostes a través de la plataforma Terrassa Participa. 
 

� Presentació de suports a les propostes a través de la plataforma Terrassa Participa. 
 

� Validació tècnica de les propostes registrades. 
 

� Priorització de les propostes a càrrec de la Junta de Govern. 
 

� Retorn a la ciutadania de les propostes prioritzades. 
 

� Incorporació als pressupostos de les propostes seleccionades. 
 

� Avaluació continuada del procés, per part dels òrgans del procés i  amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. 

 
  
Resultats assolits 
 
• Finalitzada la valoració de les propostes que van obtenir el mínim de suports establerts per les 

Bases del procés participatiu del PAM 2018 per part de la Comissió Tècnica, la Junta de Govern 
Local va aprovar incorporar al PAM les deu propostes que van obtenir una valoració favorable per 
acompanyar el projecte de pressupost municipal pel 2018, condicionat a la seva aprovació definitiva 
al Ple corresponent. 

 
• De les 493 propostes presentades per la ciutadania, la Junta de Govern mitjançant els informes 

corresponents emesos pels serveis municipals i la Comissió Tècnica,  va decidir posar a suport de la 
ciutadania un total de 208 propostes. 

 
• Finalment, les deu propostes que han obtingut més suport ciutadà han estat prioritzades per la Junta 

de Govern i seran les que s’incorporaran al projecte de pressupostos de 2018. Les propostes que 
s’han seleccionat són les següents: 

 
Realització dels projectes 
- Construcció d’un pipican al barri de Sant Llorenç 
- La reparació i millora de l’accessibilitat de la passarel·la sobre la Riera de les Arenes 
- Senyalitzar itineraris de cohabitació de la xarxa principal de la bicicleta del Pla de Mobilitat Urbana 

 
 Elaboració dels plecs tècnics i administratius i posterior redacció de projectes 

- Projecte de cobriment de la pista del poliesportiu de les Arenes 
- Projecte d’equipament esportiu de Can Palet de Vista Alegre  
- Projecte pel cobriment de la piscina del Pla del Bon Aire 

 
Les dues propostes següents han estat seleccionades per elaborar informes sobre solucions 
alternatives 
- Locals per activitats educatives i de lleure infantil, juvenil i familiar construïts amb contenidors de 
vaixell reciclats 
- Nova ubicació de La Trobada Alei 

 
Pendent d’assignació fins a la resolució dels projectes anteriors 
- Zona esportiva i de lleure a la Plaça Font de la Pola per a infants i joves 
- Remodelació de la Plaça del Mil·lenari 
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
La realització del procés del PAM 2018 ha incorporat les millores proposades en l’edició anterior i s’ha 
portat a terme a través de la plataforma Participa a Terrassa. La valoració que s’ha fet des dels diferents 
òrgans consoliden el procés en l’estructura municipal com a fita anual amb la ciutadania per a l’elaboració 
pressupostos municipals. Aquest és un del principals objectius assolits en aquesta edició del procés. 

L’augment de la participació, pel que fa a presentació de propostes, així com de persones que van emetre 
els seus suports, indica que la ciutadania està interessada en col·laborar i aportar idees per a la millora de 
la ciutat. 

 

 
 
 
 
 
Procés participatiu per a l’elaboració del PAM 2018  

Persones participants 5.895 

Propostes presentades 493 

Suports totals recollits 7.384 

Sessions informatives 5 

Espais de construcció de propostes 5 

Propostes incorporades al PAM i pressupost 10 

 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS 

SERVEI QUALITAT DEMOCRÀTICA 

PROGRAMA QUALITAT DEMOCRÀTICA 
DESPLEGAMENT NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

 

CODI PROGRAMA 92402 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les 

ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l’administració municipal. 
Compromís 89 I 90.  
 
 
Descripció del programa 
 
El programa 92402 del Servei de Qualitat Democràtica se centra en dos eixos: un que desenvolupa 
accions per a la millora de la participació ciutadana i de la cooperació en la gestió municipal i un segon 
que desenvolupa accions per al foment i el suport de l’associacionisme i el voluntariat. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia - Ciutadania 
- Entitats 

 
 
Objectius anuals 
 
� Difondre el Reglament a  la ciutadania, és a dir, que la ciutadania sàpiga com i on pot participar a la 

ciutat. 
 
� Desplegar la totalitat del Reglament. 
 
� Iniciar els treballs de la Comissió d’Impuls i Seguiment del Reglament. 
 
� Millorar la qualitat democràtica en la presa de decisions a partir de la posada en funcionament dels 

mecanismes i instruments definits en el Reglament. 
 
 
Actuacions realitzades  

 
� Edició de la guia pràctica i entenedora que explica a la ciutadania com pot utilitzar els canals previstos 

en el Reglament. La guia s’ha editat en format electrònic i 1.000 exemplars en paper. 
 

� Els 6 Consells municipals de districte han fet la seva adaptació al Reglament. 
 

� 15 Consells sectorial han fet l’adaptació al Reglament i 2 hi estan treballant. 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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� S’han definit el procediments i els formularis per a les sol·licituds d’intervenció ciutadana al Ple i a les 

Comissions Informatives, i s’ha donat el corresponent tràmit a les sol·licituds que han fet la ciutadania i 
les entitats. 
 

� S’ha realitzat el procés de participació del PAM 2018 tal i com s’estableix a l’article 40 del Reglament. 
 

� S’ha definit, conjuntament amb la Diputació, la composició i funcions de la Comissió de Seguiment del 
nou Reglament amb l’objectiu que es posi en marxa al 2018. 
 

� S’ha concretar una proposta metodològica per a la realització de les Audiències Públiques que es podrà 
portar a terme al 2018. 

 
 
Resultats assolits 
 
• Durant el 2017 s’han actualitzat la majoria de consells municipals de participació.  
 
• S’ha editat la guia pràctica pensada per facilitar el coneixement de tots els recursos i normes que 

potencien i regulen la participació a la ciutat. Aquesta guia ens ajudarà a acostar els mecanismes i 
mitjans perquè la ciutadania participi en la presa de decisió dels assumptes públics de la ciutat. 

 
• Hem definit la proposta de treball per a posar en marxa la Comissió d’Impuls i Seguiment del Reglament, 

espai que servirà per acompanyar el desplegament del Reglament i per incidir en la millora de les 
dinàmiques de les polítiques de participació de la ciutat. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El  Reglament de Participació Ciutadana, tal i com es recull al seu preàmbul, no està concebut com un 
marc normatiu fix i estable al llarg dels anys sinó que pretén ser un document obert, flexible i capaç 
d’adaptar-se constantment a les realitats i als canvis socials de la ciutat. El desplegament de les accions 
realitzades durant el 2017, primer any després de la seva entrada en vigor, ens serveix per l’avaluació del 
funcionament dels mecanismes i espais definits en l’articulat del Reglament.  
 
El desplegament del Reglament anirà acompanyat d’una avaluació programada i constant. En aquest 
sentit, la Comissió d’Impuls i Seguiment, que es crearà durant els propers mesos, tindrà un paper 
important en el seguiment i proposta de millora del contingut del Reglament. 
 
La difusió de la guia pràctica ens permetrà assolir l’objectiu d’acostar els mecanismes i eines de 
participació, previstos en el Reglament, a la ciutadania perquè prenguin part en la presa de decisions 
públiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017   
   
 21 

 
 
 
 
Reglament de Participació Ciutadana 
 
Guia entenedora del Reglament 1 

Consells municipals de districte adaptats 6 

Consells municipals sectorials adaptats 11  

Nombre de sol·licituds d’intervencions al Ple 12  

Nombre d’intervencions realitzades al Ple 7  

Nombre d’intervencions a les Comissions Informatives 1  

 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS 

SERVEI QUALITAT DEMOCRÀTICA 

PROGRAMA QUALITAT DEMOCRÀTICA 
REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS 
CIUTADANES 

 

CODI PROGRAMA 92402 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les 

ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l’administració municipal. 
Compromís 92.  
 
 
Descripció del programa 
 
El Programa 92402 del Servei de Qualitat Democràtica se centra en dos eixos: un que desenvolupa 
accions per a la millora de la participació ciutadana i de la cooperació en la gestió municipal i un segon 
que desenvolupa accions per al foment i el suport de l’associacionisme i el voluntariat. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia 
- Ciutadania 
- Entitats 
- Col·lectius 

 
Objectius anuals 
 
� Conèixer el nombre d’entitats existents a la ciutat, els seus objectius i la seva representativitat o el pes 

específic, amb l’objecte d’afavorir el suport i el foment de l’associacionisme i de la participació 
ciutadana. 

 
� Facilitar la visualització, la coordinació i la difusió de la seva tasca.  
 
� Millorar les accions de suport que realitzen els diferents serveis municipals. 
 
Actuacions realitzades 
 
� Revisió de la base de dades del Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC) amb 

l’objectiu de conèixer l’estat d’actualització de les entitats inscrites i fer els requeriments necessaris. 
 

� Actualització del registre a partir de les sol·licituds d’alta i de modificacions.   
 

� Millores en el procediment administratiu de les tramitacions de les altes o baixes d’entitats.  
                                                                                                                 

� Informació i revisió, conjuntament amb els serveis municipals, de l’estat d’actualització de les entitats de 
cada àmbit.    

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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� Campanyes informatives adreçades a les entitats per informar de la necessitat d’actualitzar les dades en 

el registre municipal i en el registre oficial corresponent.         
                                                                                                            

� Assessorament i informació sobre com crear un entitat i realitzar les tramitacions corresponents en els 
registres oficials i en el registre municipal.  
 

 
Resultats assolits 
 
• Hem actualitzat un 35% del total d’entitats del Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes. 

En les sessions formatives i en les gestions de cessió d’infraestructura hem reforçat la informació de la 
necessitat d’estar correctament inscrits per accedir a qualsevol ajut municipal, tal i com s’especifica a 
l’article 37.11 del Reglament de Participació Ciutadana. 
 

• Hem iniciat el treball, conjuntament amb els serveis,  d’identificació de les entitats que no donen 
resposta a les campanyes de sol·licitud d’actualització i que no estan actives a ciutat.  
 

• Hem començat a treballar en una nova classificació d’àmbits de les entitats que abordarem amb els 
serveis municipals en el 2018. 
 

• En relació al Registre de Participació de la Ciutadania hem establert el procediment per a la sol·licitud i 
inscripció i hem atès les primeres inscripcions de col·lectius. A partir de la difusió de la guia del 
Reglament de Participació reforçarem la informació per informar la ciutadania que poden inscriure’s si 
estan interessada en participar en els diferents processos i òrgans. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El RMEAC actualitzat permet visualitzar el teixit associatiu de la ciutat i ens ajuda a donar difusió de la seva 
tasca. Durant el 2017 hem avançat i millorat l’estat del registre i hem començat a treballar en una nova 
classificació de les entitats que s’adapti als seus objectius específics, de forma que permeti millorar la 
vinculació als diferents serveis municipals. La feina realitzada durant el 2017 ens servirà per posar al dia, de 
forma més completa, el RMEAC i poder comptar per al 2018 amb una registre que sigui acord a la realitat 
associativa de la ciutat. 

 
 
 
 
 
 
Actualització, manteniment i difusió del RMEAC i de l Registre Municipal de Participació de la 
Ciutadania 

Altes entitats 52 

Baixes entitats 1 

Modificacions 235 

Requeriments d’actualització 1.150 

 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS 

SERVEI QUALITAT DEMOCRÀTICA 

PROGRAMA QUALITAT DEMOCRÀTICA 
SUPORT A L’ASSOCIACIONISME I AL VOLUNTARIAT 

 

CODI PROGRAMA 92402 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 4. Facilitarem la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les 

ciutadanes en el govern de Terrassa i en renovarem l’administració municipal. 
Compromís 92.  
 
 
Descripció del programa 
 
El Programa 92402 del Servei de Qualitat Democràtica se centra en dos eixos: un que desenvolupa 
accions per a la millora de la participació ciutadana i de la cooperació en la gestió municipal i un segon 
que desenvolupa accions per al foment i el suport de l’associacionisme i el voluntariat. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia 
- Ciutadania 
- Entitats 
- Voluntariat 

 
 
Objectius anuals 
 
� Fer una diagnosi sobre la realitat de l’associacionisme i del voluntariat a Terrassa. 
 
� Creació d’un espai físic en el marc del Servei de Qualitat Democràtica com a punt de referència i 

d’informació al voltant del voluntariat. 
 
� Oferir recursos i una programació estable de formació. 
 
� Creació d’elements de comunicació per a la promoció d’aquest espai. 
 
� Reforçar les relacions i xarxes de col·laboració. 
 
� Fomentar la participació de les entitats en els afers col·lectius de la ciutat. 
 
� Donar suport a les iniciatives d’interès social i comunitari. 
 
� Incrementar la presència i la formació de les entitats en TIC i xarxes socials. 
 
� Crear un espai de trobada entre les entitats i la ciutadania. 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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Actuacions realitzades 
 
� Creació de la Taula del Voluntariat 

 
La Taula és l’òrgan obert de participació, la principal funció del qual és donar suport i visibilitat al 
treball de la ciutadania i de les entitats que actuen en l'àmbit del voluntariat, així com col·laborar en els 
principals eixos, projectes i campanyes del Punt del Voluntariat de Terrassa. 
 

� Obertura del Punt de Voluntariat:  http://www.terrassa.cat/ca/puntvoluntariat 
 
El Punt del Voluntariat és l’espai creat per l'Ajuntament de Terrassa i per la Taula del Voluntariat amb 
l’objectiu d’informar, assessorar i orientar tant a les persones com a les entitats interessades en 
aquest àmbit. 
 

� Suport a les entitats i als seus projectes a través de la cessió d’infraestructura 
http://www.terrassa.cat/ca/cessio-d-infraestructura 
 
El Servei de Qualitat Democràtica gestiona un fons de material per a la realització d’activitats de les 
entitats que cedeix de forma gratuïta prèvia sol·licitud i compliment de requisits per part de les entitats.  
 

� Realització de l’enquesta El Panoràmic 2016.  
 
El Servei de Qualitat Democràtica ha participat en l’edició del 2016 de l’enquesta ‘El Panoràmic’ amb 
l’objectiu de fer una recerca sobre la situació actual de les entitats de la ciutat i poder generar 
coneixement per ajudar-les i enfortir-les.  
 

� Programa d’accions formatives per a entitats i per al voluntariat.  
 
Anualment des del Servei de Qualitat Democràtica s’ofereixen tallers i sessions formatives per a la 
millora de la gestió, la comunicació i la participació de les entitats. Així mateix, s’ha realitzat formació 
adreçada a la ciutadania interessada en iniciar-se en el voluntariat i formació més especialitzada per 
entitats que ja tenen programes de voluntariat. 
 

� Millora dels continguts del portal Associacions.Terrassa.net. http://associacions.terrassa.net/ca/ 
 
Aquest portal és l’espai web de les entitats on poden informar de les seves activitats i estar en xarxa 
amb d'altres entitats i connectar amb la resta de ciutadania. Per millorar la visualització i continguts del 
portal s’ha treballat una primera fase d’actualització que es completarà al 2018. 

 
 
Resultats assolits 
 
• A finals del 2017 es posa en marxa el Punt del Voluntariat de Terrassa a l’Atri de l’Ajuntament. 

Aquest projecte és fruit de la col·laboració i cooperació de la Taula del Voluntariat i ens ha permès 
esdevenir l’espai de referència per a les entitats, els projectes i les persones que reben o fan 
voluntariat. El Punt, conjuntament amb la Taula, han definit les accions estratègiques per posar en 
valor i donar suport a la tasca del voluntariat. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Hem assolit l’objectiu més important del 2017 posant en funcionament el Punt del Voluntariat. La 
realització de les actuacions previstes en relació al suport a les entitats, com són la cessió 
d’infraestructura, la formació i l’assessorament, consoliden els instruments que considerem prioritaris 
per a la relació sòlida entre el teixit associatiu i l’administració, des de la corresponsabilitat.   
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Obertura del Punt del Voluntariat 1 

Nombre de formacions realitzades 6 

Nombre de persones que han participat en les formacions 271 

H: 109 dones 

D: 162 homes  

Entitats que han participat en el Panoràmic 105 

Informe de l’enquesta el Panoràmic Pendent retorn de 
l’Observatori Tercer 

Sector 

 
 
Indicadors suport infraestructures i material de pr éstec per a entitats 

Nombre de peticions del servei de préstec de materials 588 

Nombre de peticions d’entitats  416 

Nombre d’utilitzacions de material que fan els serveis municipals, societats 
municipals i/o altres institucions 

172 

Nombre de m2 d’escenaris i tarimes  4.403 

Nombre de taules   6.773 

Nombre de cadires  33.237 

Nombre de tanques   6.829 

Nombre de carpes   87 

Nombre de plafons i expositors   139 

Nombre d’equips de so   60 

Nombre de portàtils   39 

Nombre de projectors   37 

Nombre de pantalles   12 

Nombre de pòsters de cinta   15 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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El quadre correspon a l’execució econòmica del Programa pressupostari 92402, engloba 
l’activitat de les 4 fitxes incloses en aquest programa:  
 

- Procés Participatiu del Pla d’Acció Municipal 
- Desplegament del nou Reglament de Participació Ciutadana 
- Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes 
- Suport a l’associacionisme i al voluntariat 

 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 130.235,98 €                  198.105,38 €                       152,11%
Béns corrents i serveis 82.307,00 €                    80.754,32 €                         98,11%
Transferències corrents 4.800,00 €                      4.800,00 €                           100,00%
Inversions 17.804,57 €                    5.964,84 €                           33,50%
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 235.147,55 €                  289.624,54 €                       123,17%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 8.174,00 €                      2.323,99 €                           28,43%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 8.174,00 €                      2.323,99 €                           28,43%

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS CIUTADANIA, QUALITAT DEMOCRÀTICA I USOS DEL TEMPS 

SERVEI  

PROGRAMA USOS DEL TEMPS 

 

CODI PROGRAMA 92405 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 43. 
 
 
Descripció del programa 
 
Es pretén treballar des d’una dimensió transversal i requerir la participació i implicació del major nombre 
possible d’agents: responsables municipals, ciutadania i entitats, empreses, organitzacions laborals i 
xarxes de ciutats per dissenyar i avançar en l’elaboració de propostes i de la implementació de noves 
actuacions a Terrassa que avancin cap a la reforma horària.  
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència pròpia Ciutadania en general 
 
 
Objectius anuals 
 
� Promoure els usos del temps en l’espai urbà de forma coherent i democràtica. 
 
� Garantir la participació de la ciutadania en la concepció dels usos del temps i en el seu disseny per tal 

de reorganitzar un espai quotidià que faciliti relacions socials d’igualtat. 

� Contribuir, a través del Programa, a millorar la qualitat de vida quotidiana de les dones i els homes, els 
infants, dels i les joves i de les persones més grans. 

� Difondre la iniciativa per a la Reforma Horària entre la ciutadania a Terrassa. 

 
Actuacions realitzades  
 
� Participació en la 4a edició de la Setmana dels Horaris (juny 2017). 

 
� Continuació i cloenda de les Jornades Ciutadanes Cap a la Reforma Horària ‘Temps de cafè per a 

parlar del Temps’ fins el maig de 2017 (van començar l’octubre de 2016). 
 
� Continuació en la tasca de difusió d’instruccions internes i col·locació de rellotges a àmbits comuns de 

l’administració municipal. 
 

� Participació en les activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària. 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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Resultats assolits 
 
• S’ha donat visibilitat al Programa tant a dins de l’administració municipal com entre la ciutadania i altres 

membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Reforma Horària. 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El Programa Usos del Temps es va reformular l’any 2016, tot i que ja havia desenvolupat una gran tasca en 
els darrers anys, amb la intenció, creiem que abastament assolida, de tornar a posar en el debat públic la 
conveniència d’uns canvis d’hàbits en allò a que es refereix la Reforma Horària. 
 
Les jornades desenvolupades durant el final de 2016 i primer semestre de 2017 aconsellen sectorialitzar els 
missatges en la difusió de la filosofia de la Reforma Horària, i cercar incentius i projectes diferenciats segons 
els públics als que vagi dirigit.  
 
 
 
 
 
 
 Participants 

Actes organitzats Usos del Temps 5 

Xerrada Treball i Economia 30 

Xerrada Comerç i Consum 40 

Xerrada Comunitat Educativa 50 

Xerrada Cultura i Lleure 30 

Cloenda cicle conferencia consellera de Presidència 150 

 

Accions relacionades 
 

 

Reunió tècnica Horaris Serveis públics municipals 1 

Producció rellotges sales de reunió amb instruccions internes 15 

 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 5.250,00 €                      5.796,74 €                           110,41%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 5.250,00 €                      5.796,74 €                           110,41%

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS HABITATGE 

SERVEI POLITIQUES SOCIALS D’HABITATGE 
 

PROGRAMA FONS DE LLOGUER SOCIAL D’EMERGÈNCIA 

 

CODI PROGRAMA 23109 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 23, 24 i 26. 
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència impròpia Ciutadania en general 
 
Objectius anuals 
 
� Facilitar habitatge a famílies i persones que han vist reduïts els seus ingressos i que han perdut o són 

vulnerables de perdre l'habitatge i que es troben o estaran afectats per un procediment d'execució 
hipotecària o desnonament de lloguer.  

 
� Treballar per la cobertura de necessitats bàsiques d’habitatge, especialment dirigida a la ciutadania amb 

situació de vulnerabilitat residencial i persones o famílies en risc d’exclusió social.  
 
� Treballar amb les diferents entitats supramunicipals que disposen d’habitatges buits a Terrassa per tal 

que ens cedeixin el màxim d’aquests per garantir un accés a l’habitatge a aquelles famílies que més ho 
puguin necessitar. 

 
� Treballar amb les diferents entitats financeres i grans tenidors perquè facilitin aquells habitatges que 

tinguin buits per tal de facilitar l’accés a la vivenda a través d’un lloguer social de les famílies amb 
situació de més vulnerabilitat residencial. 

 
� Realitzar convenis amb entitats bancàries per a la cessió d’habitatges. 
 
� Establir coordinacions amb Serveis Socials pel seguiment de les famílies amb més vulnerabilitat 

residencial per portar el seu cas a la Mesa de Valoració1 per a assignació d’habitatges de lloguer social. 
 
� Acompanyar en la signatura de contractes de lloguer.  
 
� Dinamitzar el parc d’habitatges buits per tal d’evitar les situacions de desocupació permanent 

d’habitatges a la ciutat.  

                                                           
1 Mesa de Valoració, configurat com òrgan col·legiat, amb el propòsit de valorar l’accés als habitatges destinats a satisfer les 
necessitats de les persones o unitats de convivència en situació d’emergència social. 

Procés 
participatiu 
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Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 
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Actuacions realitzades 
 
� Coordinació i realització de reunions amb diferents entitats financeres.   
 
� Coordinació i realització de reunions amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). 
 
� Captació d’habitatges del parc públic (Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa i AHC) i privat (entitats 

financeres, cessions al Fons d’Habitatges de Lloguer Social o convenis) per a la posada a disposició de 
la Mesa. 

 
� Anàlisi d’unitats de convivència en risc d’exclusió residencial i preparació dels expedients administratius 

per a la seva presentació a la Mesa de Valoració. 
 
� Realització de reunions de la Mesa de Valoració vinculada al Fons d’Habitatges de Lloguer Social en 

situacions especials i d’emergència i les reunions prèvies de coordinació tècnica. 
 
� Contactes permanents amb la Generalitat de Catalunya i l’Estat per fer seguiment de la situació dels 

seus pisos buits.  
 
� Gestió de la base de dades de les famílies que complirien els criteris per poder accedir a algun dels 

habitatges tant de l’Ajuntament, com de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o de l’Estat. 
 
� Gestió dels pisos cedits des del Fons d’Habitatges de Lloguer Social. 
 
� Seguiment de les famílies amb més vulnerabilitat residencial, de forma coordinada amb els Serveis 

Socials municipals.  
 
 
Resultats assolits 
 
• Evolució del nombre total d’habitatges assignats per la Mesa de Valoració: 33 l’any 2013; 64 l’any 2014; 

75 l’any 2015, 114 l’any 2016; 110 l’any 2017. 
 
• Disminució dels habitatges assignats per la Mesa de Valoració corresponents al parc privat de les 

entitats financeres: 17 el 2013; 50 el 2014; 46 el 2015; 56 el 2016; 42 al 2017. En total 211 habitatges de 
les entitats financeres, mitjançant els convenis amb les administracions públiques. 

 
• Contacte permanent i fluid amb diferents entitats financeres, malgrat les tensions fruit dels interessos 

contraposats. 
 
• Augment del parc d’habitatges d’emergència social de rotació gestionats pels Serveis Socials. 
 
• Increment dels casos tractats a la Mesa de Valoració i assignacions d’habitatges del parc públic. 
 
• Reducció del termini de resolució d’expedients. 
 
• Millora del circuit de lliurament dels habitatges, amb suport, orientació i acompanyament al procés de 

contractació dels serveis de subministraments, segons criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat 
econòmica. 

 
• Significatiu augment del parc públic destinat a la Mesa de Valoració. 
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Es valora positivament l’assoliment dels objectius per l’exercici 2017. Per a fer una aproximació quantitativa, 
podem observar que a l’inici del mandat la demanda viva d’unitats familiars registrada a l’Avante com a 
susceptible de portar a la Mesa de Valoració era de 830. Per a cobrir-la al 100% caldria assignar cada any 
208 habitatges. Si el 2017 s’han assignat 123 habitatges, podem concloure que el nivell d’assoliment dels 
objectius de l’exercici ha estat d’un 59.13%.   
 
Ara bé, s’ha constatat que malgrat l’assignació dels 123 habitatges per la Mesa de Valoració, la demanda 
identificada a l’Avante a finals del 2017 s’ha incrementat fins a 1.082 unitats familiars. Això significa que els 
efectes de la crisi econòmica continuen deixant famílies en risc d’exclusió residencial a un ritme superior al 
de famílies afegides als diversos programes de lloguer social. Per tant, cal redefinir objectius i estratègies 
per aconseguir augment afegit, urgent i considerable, del parc d’habitatges en lloguer social. Caldria, per a 
neutralitzar i reduir la demanda, poder augmentar el nombre d’atorgament d’habitatges en lloguer social. 
D’aquí la proposta de renovar convenis amb les entitats financeres, per endegar programes d’adquisició 
d’habitatges amb l’objectiu d’augmentar el parc públic i d’esperonar la mobilització d’habitatges privats pel 
lloguer assequible mitjançant subvencions i ajuts. 
 
 
 
 
 
 
Fons de Lloguer Social  

Expedients oberts 559 

Expedients tancats 

- Sense pèrdua habitatge 

- Pèrdua amb alternativa (Mesa, FSV, Serveis Socials, mercat lliure)* 

- Pèrdua sense alternativa 

- Altres (derivació, canvi ciutat) 

217 

43 

162 

1 

11 

Expedients en tràmit 342 

* Borsa de Mediació Terrassa, acollits per família, emigració... 
 
 

Gestió de lloguer social. Dades Mesa de Valoració 
Assignació d'habitatges de lloguer social 

Habitatges parc públic municipal (Habitatge Terrassa) 11 

Habitatges parc públic Generalitat (AHC) 56 

Habitatges propietat entitats financeres cedits àmbit Catalunya 42 

Habitatges entitats financeres cedits àmbit Estat (FSV) 13 

Habitatges allotjament temporal (gestió Serveis Socials - Prohabitatge) 43 

Totals exercici 2017 123 

Totals acumulats des de la creació de la Mesa, a finals 2013 381 
 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  



  
 

 
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017   
   
 33 

 
 

DIRECCIO DE SERVEIS HABITATGE 

SERVEI POLITIQUES SOCIALS D’HABITATGE 
 

PROGRAMA INTERMEDIACIÓ EN OCUPACIONS 

 

CODI PROGRAMA 23109 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 23, 24 I 26. 
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència impròpia Ciutadania en general 
 
 
Objectius anuals 
 
� Identificar i analitzar les unitats familiars residents a la ciutat en situació d’ocupació sense títol 

d’habitatges aliens. 
 
� Informar, orientar i assessorar els ocupants sense títol per ajudar-los a trobar una alternativa 

habitacional dins la legalitat. 
 
� Intermediar entre ocupants i propietaris que siguin entitats financeres o grans tenidors d’habitatges, per 

tal d’establir acords de lloguers socials, sempre i quan les famílies compleixin els requisits establerts per 
l’Ajuntament de Terrassa. 

 
� Avaluar cada unitat familiar per a certificar la seva vulnerabilitat i el compliment dels requisits aprovats al 

Ple municipal. 
 
� Vetllar per a garantir la salubritat, la seguretat i la bona convivència en els edificis on hi hagi habitatges 

ocupats i minimitzar els perjudicis a la resta del veïnat. 
 
� Establir protocols d’intervenció i acords amb les propietats per a treballar les regularitzacions 

d’ocupacions “de bona fe”. 
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Actuacions realitzades 
 
� Recepció, registre i obertura d’expedients motivats per sol·licituds d’intervenció per part dels ocupants, 

dels propietaris o de la comunitat de veïns afectada. 
� Anàlisi residencial, en coordinació amb la Policia Municipal, els Serveis Socials i el Servei de Suport a 

Comunitats Veïnals, per completar, amb treball de camp, si s’escau, la identificació dels residents sense 
títol a cada edifici. 

 
� Avaluació de les unitats familiars i verificació del compliment dels requisits aprovats al Ple municipal, 

incloent-hi visites a domicili o citacions i requeriment de documentació. 
 
� Emissió d’informe per a cada edifici o unitat familiar certificant o no el compliment dels requisits. 
 
� Gestions amb la propietat (només entitats financeres i grans tenidors) per a la regularització dels 

ocupants que compleixin o el seu reallotjament en un altre habitatge, en condicions de lloguer social. 
 
� Coordinació amb jutjats i juristes, entre d’altres, per tal de tramitar els expedients. 
 
� En els casos que no compleixen requisits, la propietat interposa demandes de desnonament als jutjats, 

sense oposició per part de l’Ajuntament. 
 

 
Resultats assolits 
 
• Intervencions a les comunitats veïnals per reduir els problemes de convivència provocats per les 

ocupacions. 
 
• Definició de criteris i procediments per a tractar els casos i treballar per a solucions dins la legalitat. 
 
• Protocols d’actuació i col·laboració entre els diversos serveis municipals i amb els agents afectats 

(ocupes i propietaris). 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Durant l’exercici del 2017 s’ha seguit treballat en el disseny del pla de treball respecte del fenomen de les 
ocupacions en canvi constant. S’ha sistematitzat un anàlisi semestral de les ocupacions en col·laboració 
amb el Servei de Polítiques Socials d’Habitatge, i s’han establert protocols d’actuació amb tots els serveis 
municipals i els agents implicats.  
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Intermediació en ocupacions 

Expedients oberts  397 
Expedients en tràmit 633 
Expedients tancats 

- Sense pèrdua hab./Regular 
- Pèrdua amb alternativa 
- Pèrdua sense alternativa*  

128 
48 
70 
10 

Intermediacions directes ACH  15 
* No compleixen requisits. 
 
 
 
 
Mentre s’ha definint la intervenció en les ocupacions, davant els casos més vulnerables afectats per 
desnonaments, s’ha plantejant a les entitats financeres la suspensió o ajornament dels mateixos per tal de 
donar temps als afectats a trobar una solució legal al seu problema residencial. Això ha suposat 
l’ajornament del 92% dels desnonaments d’ocupacions coneguts pel Servei durant el 2017, tots ells en 
propietat de grans tenidors. No es va demanar un ajornament en cap cas de propietat de particulars. 
 
 

Classificació dels desnonaments segons tipus i prop ietat 

 Hipoteca Lloguer Ocupació 
Total desnonaments 49 264 314 
Suspesos/ajornats 47 257 289 
Executats 1 7 25 
Propietat entitats financeres 47 106 271 
Propietat empreses 2 8 11 
Propietat particular 0 150 32 

 
 
Durant el 2017 s’ha treballant sobre 40 comunitats, que representen 209 unitats familiars, que ocupen sense 
títol habilitat. S’ha coordinat amb els diferents agents implicats i amb les diferents entitats financeres. 
D’aquestes, s’han regularitzat o reallotjat 40 unitats familiars. La resta continuen en procés. 
 
 
 
 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS HABITATGE 

SERVEI POLITIQUES SOCIALS D’HABITATGE 

PROGRAMA OFIMEH-LL 

 

CODI PROGRAMA 23109 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 23, 24 i 26. 
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència impròpia Ciutadania en general 
 
 
Objectius anuals 
 
� Informar, assessorar i intermediar en matèria d'execucions hipotecàries i/o impagaments reiterats de 

lloguer a persones o famílies amb dificultats per fer front al pagament de l'habitatge i en risc de perdre'l. 
 
�  Minimitzar el nombre de desnonaments per deute hipotecari de lloguer amb pèrdua d’habitatge sense 

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

alternativa habitacional. 
 
� Intermediar amb les entitats financeres i grans tenidors per a què ofereixen als seus clients habitatges 

en règim de lloguer social dins els paràmetres de la Llei 24/20152 en casos d’execució hipotecària o 
d’impagament de lloguers. 

 
� Intermediar amb els propietaris privats per el manteniment dels lloguers a famílies vulnerables per 

causes sobrevingudes, amb la canalització i tramitació d’ajuts públics als afectats pel pagament del 
lloguer. 

 
� Vetllar pel compliment de la diversa normativa estatal i autonòmica de protecció del dret a l’habitatge 

respecte de les unitats familiars en risc d’exclusió. 
 
 

                                                           
2 Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
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Actuacions realitzades 
 

 
� Recepció i atenció al públic, presencialment i telefònica, que planteja diverses problemàtiques 

relacionades amb l’habitatge. 
 
� Entrevistes amb les persones afectades per un desnonament hipotecari o de lloguer i tramitació de 

l’expedient realitzant totes les actuacions que corresponguin. 
 
� Coordinació dels equips de lletrats conveniats amb el Col·legi d’Advocats de Terrassa i amb el Servei 

d’Intermediació de Deutes Hipotecaris (SIDH) de la Diputació de Barcelona. 
 
� Gestions amb els jutjats i els advocats d’ofici dels afectats per tal de tramitar els expedients 

corresponents. 
 
� Gestions directes amb les entitats financeres per buscar la millor alternativa en cada cas i evitar en la 

mesura d’allò possible els desnonaments (contracte de lloguer, dació en pagament, etc.). 
 
� Derivació al SIDH i Ofideute de la gestió amb les entitats financeres incloses als acords amb la 

Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 
 
� Coordinació amb els Serveis Socials per a la canalització, si s’escau, dels casos més urgents sense 

solució a la Mesa de Valoració. 
 
 
Resultats assolits 
 
• En la intermediació hipotecària s’ha aconseguit mantenir el 65% dels casos en la mateixa vivenda 

objecte de la hipoteca; trobar alternativa residencial al 34% dels casos que van perdre la vivenda 
hipotecada i un 1% els casos de pèrdua sense alternativa, que han estat acollits per la seva xarxa 
familiar o social. 

 
• En la intermediació en lloguers s’ha aconseguit mantenir el 50% dels casos en la mateixa vivenda; trobar 

alternativa residencial al 49% dels casos, que van canviar de vivenda, i reduir a l’ 1% els casos de 
pèrdua sense alternativa. 

 
• Respecte dels desnonaments, s’observa una petita disminució d’execucions hipotecàries i s’ha executat 

1 cas de desnonament d’aquest tipus, i un creixement significatiu dels desnonaments per impagament de 
lloguer, especialment en propietat de particulars. També s’ha produït una important reducció en quan els 
nombre de llançaments de lloguer, que ha passat del 26 % al 2016 al 2,6% al 2017. 

 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Els indicadors de gestió reflecteixen un ritme de treball prou satisfactori de l’OFIMEH-LL, i uns resultats de 
l’activitat també satisfactoris en termes de solucions als expedients tancats.  
 
Resten en tràmit, pendent de tancar-se, 419 expedients d’hipoteques i 481 de lloguers. Malauradament, els 
tancament d’aquests expedients està força condicionat per elements aliens al servei municipal: els terminis 
dels processos judicials són excessivament llargs, i les interaccions amb les entitats financeres també són 
excessivament complexes i els seus agents decisors se situen tots fora de la ciutat, a les seus centrals de 
les entitats.  
 
Per a millorar els resultats finals pel conjunt de la ciutat, caldria exigir la dotació de recursos al sistema 
judicial per a reduir molt els terminis dels processos de desnonaments, i al conjunt de les entitats financeres 
uns procediments molt més àgils de valoració i decisió dels casos plantejats. 
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I, com a recurs imprescindible per a donar alternativa a molts dels casos que dins el mercat immobiliari no 
podran trobar-la, desenvolupar les polítiques públiques, amb els pressupostos adequats, per aconseguir a 
curt termini un augment considerable del parc d’habitatges destinats a lloguer social, tant del públic com del 
concertat amb agents privats. 
 
 
 
 
 
 
 

Intermediació hipotecària 

Expedients oberts  287 
Expedients tancats 

- Sense pèrdua habitatge 
- Pèrdua amb alternativa 
- Pèrdua sense alternativa* 

209 
135 
71 
3 

Expedients en tràmit* 419 
Assessoraments, informació, consultes 29 

*Casos de dació o condonacions de deute sense lloguer social que tramiten FSV, xarxa familiar o mercat 
lliure. 
 
Intermediació en lloguers 

Expedients oberts any  476 
Expedients tancats 

- Sense pèrdua habitatge 
- Pèrdua amb alternativa 
- Pèrdua sense alternativa* 

305 
153 
149 

3 
Expedients en tràmit* 481 
Assessoraments, informació, consultes 49 

*Casos de dació o condonacions de deute sense lloguer social que tramiten FSV, xarxa familiar o mercat 
lliure. 
 
 
Cal observar que el nombre d’expedients d’execució hipotecària ha tornat a registrar un augment, dels 180 
del 2016, al 287 al 2017, que suposa un augment del 60% dels casos. Per contra, els expedients 
d’intermediació en lloguers s’han mantingut de 479 el 2016 a 476 el 2017.  
 
Respecte l’evolució dels desnonaments, el següent quadre reflecteix la tipologia de relacions i estructura de 
la propietat, així com els resultats per a cada cas.  
 
Classificació dels desnonaments segons tipus i prop ietat  

 Hipoteca Lloguer Ocupació 
Total desnonaments 49 264 314 
Suspesos/aplaçats 48 257 289 
Executats 1 7 25 
Propietat Entitats financeres 47 106 271 
Propietat Empreses 2 8 11 
Propietat Particular 0 150 32 

 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS HABITATGE 

SERVEI POLITIQUES SOCIALS D’HABITATGE 

PROGRAMA OFIMAPE 

 

CODI PROGRAMA 23109 ANY 2017 
 

 
 

 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 24, 28 i 29. 
 
 
Descripció del programa  
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència pròpia Ciutadania de Terrassa 
 
 
Objectius anuals 
 
� Detectar famílies víctimes de la pobresa energètica. 
 
� Informar i assessorar per adequar les condicions contractuals i tarifaries a les condicions 

socioeconòmiques i les necessitats energètiques de les persones i les llars.  
 
� Realitzar acompanyament tarifari per tal que les llars estiguin al mercat regulat i amb la potencia més 

baixa possible per estalviar i conservar el confort energètic. 
 
� Promocionar l’eficiència energètica a les llars. 
 
� Intervenir en les llars en situació crítica per ineficiència energètica. 
 
� Gestionar el Magatzem Elèctric Solidari, on hi participen empreses col·laboradores del sector. 
 
� Evitar els talls de subministraments energètics per impagament per part de persones i famílies en risc 

d’exclusió residencial.  
 
� Negociar amb les companyies energètiques perquè compleixin la Llei 24/2015 en matèria de pobresa 

energètica. 
 
� Establir coordinacions amb Serveis Socials per tal de conèixer quines són les famílies més vulnerables 

energèticament i negociar posteriorment amb les operadores. 
 
� Establir coordinacions amb els diferents serveis i entitats implicades en la pobresa energètica (consum, 

serveis socials, empreses energètiques, entitats tercer sector). 

Procés 
participatiu 
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� Col·laborar en la reducció de la necessitat d’ajuts atorgats per serveis socials, per pagar factures de 
subministraments. 

 
� Establir sinèrgies amb les empreses energètiques, comercialitzadores i distribuïdores, per a una millor 

atenció i protecció de les persones en situació de pobresa energètica. 
 
� Establir acords amb el Gremi d’Instal·ladors i el Col·legi d’Arquitectes Tècnics. 
 
 
Actuacions realitzades 
 
� Informació i assessorament sobre l’eficiència energètica a les llars a la ciutadania. 
 
� Acompanyament tarifari a la ciutadania en situació de pobresa energètica i especialment a les famílies 

receptores dels ajuts socials per a subministraments. 
 
� Estudi i anàlisi de l’eficiència energètica a les llars ateses. 
 
� Aplicació de mesures d’eficiència energètica a les llars. 
 
� Coordinació amb els Serveis Socials municipals per detectar i treballar amb les famílies més afectades 

per la pobresa energètica. 
 
� Anàlisi i actuacions sobre les famílies perceptores d’ajuts econòmics per subministraments. 
 
� Seguiment de les famílies ateses per avaluar els resultats a mig termini. 
 
� Compra de material de baix cost per promoure l’eficiència energètica a les llars, mitjançant el  

Magatzem Elèctric Solidari. 
 
� Entrega de material de baix cost, de manera gratuïta per a la millora del confort energètic i l’estalvi a les 

llars ateses. 
 
� Desenvolupament d’accions formatives i de divulgació a la ciutadania i a entitats socials. 
 
� Tallers per aprendre a estalviar despeses energètiques com a complement dels ajusts per a 

subministraments. 
 
� Tallers dirigits a la ciutadania en general per aprendre a estalviar en despeses energètiques cicle ‘Paga 

menys i viu millor’. 
 
� Xerrades del cicle ‘Paga menys i viu millor’ dirigides a col·lectius específics de la ciutat, sota demanda. 
 
� Seguiment dels acords de treball que es van establir a la Taula de Pobresa Energètica per tal de reduir 

la situació de pobresa energètica a la ciutat. 
 
� Anàlisi i seguiment dels expedients treballats als 6/12 mesos. 
 
� Seguiment dels expedients fins al seu tancament. 
 
� Assessorament a professionals de diferents ajuntaments respecte a l’abordatge de la pobresa 

energètica. 
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Resultats assolits 
 
• Realització de les actuacions consignades al quadre d’indicadors, definides al projecte de l’OFIMAPE. 
 
• Consolidació del Servei i de l’interès social de la seva activitat. 
 
• Consolidació del model d’anàlisi i intervenció a les llars. Aquest model va servir a la Diputació de 

Barcelona per a definir les Auditories energètiques incloses en el seu catàleg de serveis pels municipis 
de la demarcació per a aquest any 2017. 

 
• Detecció de les famílies més vulnerables en relació a la pobresa energètica. 
 
• Establiment de circuits d’actuació amb les empreses energètiques per millorar les condicions 

contractuals de les famílies en situació de pobresa energètica. 
 
• S’han aconseguit noves línies directes d’atenció on-line amb noves companyies energètiques que no 

disposen d’oficina d’atenció al públic a la ciutat de Terrassa. 
 
• Acords i negociacions amb les empreses energètiques per establir acords de pagament a terminis de dos 

i/o quatre anys, sense interessos. 
 
• Establiment de protocols d’actuació coordinada amb Serveis Socials. 
 
• Contribució a la reducció en més de 36.000€ la despesa de Serveis Socials en ajuts per a pagar factures 

de subministraments. Aquesta reducció es deu als canvis a mercat regulat, i a les negociacions de deute 
i els acords amb el Gremi d’Instal·ladors de Terrassa i Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Barcelona Delegació Vallès Occidental. 

 
• S’han evitat talls de subministraments per causes econòmiques i s’han establert acords de pagaments 

fraccionats i reducció de deutes, entre d’altres. 
 
• Consecució del canvi de mercat lliure a mercat regulat en el 98% dels casos de pobresa energètica 

atesos per primera vegada. 
 
• En el 77% dels casos atesos per primera vegada se’ls ha adequat la potència a les necessitats reals de 

la llar, en situació de pobresa energètica, per obtenir un bon confort i rebaixar les despeses. 
 
• En la majoria dels casos atesos de connexions il·legals s’ha pogut reconduir a contractació a mercat 

regulat. 
 
• En el 100% dels casos atesos amb deutes s’ha aconseguit l’acord de pagament a terminis d’aquests. 
 
• Realització d’Auditories energètiques al 39% de les llars que ho necessiten. Del total d’expedients oberts 

al llarg de l’any, el nostre càlcul, ateses les característiques analitzades a les llars, és que el 67% 
necessitarien auditoria. 

 
• A finals del mes de juliol es signa un conveni de col·laboració amb el Gremi d’Instal·ladors de Terrassa, 

que està servint de model per al Consell Comarcal i per a altres ciutats. S’han obtingut certificacions a 
preus solidaris amb garantia de professionalitat. 

 
• Consolidació de les línies de col·laboració i obertura de noves amb les companyies energètiques. 
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 

Tenint en compte les necessitats de la ciutadania afectada per pobresa energètica i els recursos municipals 
per atendre-la, vist els resultat de les dades, creiem que existeix un bon nivell d’assoliment dels objectius. 

S’han evitat els talls de subministraments per raons econòmiques en què s’ha intervingut, s’han redefinit i 
consolidat circuits de relació amb les operadores iniciats l’any 2016; i s’han realitzat funcions d’intermediació 
en negociacions sobre deute energètic, amb resultats de condonació d’una part important de cadascun dels 
deutes, en el cas de les distribuïdores, i de fraccionament de la resta dels deutes en condicions adequades 
a cada unitat familiar en el cas de les comercialitzadores. 

Les tasques de conscienciació, divulgació i promoció de l’eficiència energètica han assolit un impacte 
significatiu a la ciutat, creant més demanda de la que es pot atendre. 
 
S’han obert i consolidat línies de negociació amb noves companyies i operadores energètiques amb 
l’objectiu de millorar l’atenció de les persones vulnerables i s’han aconseguit noves línees directes, que 
milloren les gestions que poden fer les persones usuàries de l’OFIMAPE directament amb les companyies 
mitjançant els nostres fulls d’instruccions dirigits als seus Punts d’Atenció al Client. A més a més, de 
l’atenció preferent aconseguida amb ENDESA al llarg d’aquest any, amb Gas Natural FENOSA s’ha 
aconseguit una atenció directa de la pobresa energètica amb una direcció especialitzada en aquesta 
temàtica. Es manté una línia oberta on-line. 
 
En referència a les negociacions amb els col·lectius professionals implicats amb l’atenció de les 
certificacions necessàries per tenir un correcte i segur subministrament energètic, a finals del mes de juliol, 
es va signar el Conveni amb el Gremi d’Instal·ladors de Terrassa, que està servint de model pel Consell 
Comarcal i per a altres ciutats. Amb aquest acord  hem aconseguit l’objectiu de poder tenir les certificacions 
a preus solidaris amb garanties de professionalitat. Les certificacions són un imperatiu legal per a garantir la 
seguretat de les llars. L’alt cost d’aquestes certificacions promouen que moltes persones en situació de 
pobresa energètica no puguin accedir a contractacions regularitzades i beneficioses per al seu confort.   
 
Estem també acabant de perfilar amb els representants del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Barcelona Delegació Vallès Occidental, un conveni per a l’obtenció de cèl·lules 
d’habitabilitat a preu reduït. S’està treballant ja amb preus solidaris, encara que el conveni no està signat. 
Totes aquestes negociacions, acords i línies de col·laboració tenen com a primer objectiu treure a les 
persones de la pobresa energètica o pal·liar-ne els seus efectes tant en despeses com en confort 
habitacional. El segon objectiu és col·laborar en reduir les despeses de Serveis Socials relatiu als ajuts que 
tenen a veure amb la pobresa energètica per tal que hi hagi més disponibilitat d’arribar a més persones.  
També fruit de les negociacions establertes amb la distribuïdora d’electricitat per condonació o rebaixa dels 
deutes i de les factures per consums estimats derivats dels expedients per fraus i/o connexions il·legals, s’ha 
obert i consolidat una línea de condonació d’una part del deute segons el grau de pobresa energètica que es 
detecta mitjançant l’informe socioeconòmic de Serveis Socials. Aquestes condonacions d’una part del deute 
es situen entre un 75 i un 50 % del mateix.  
 
S’ha consolidat la línea d’acords de pagament dels deutes amb les comercialitzadores de llum i gas. 
Aquests acords es realitzen a 2 anys de termini i adaptat a les possibilitats econòmiques, que, de cada llar, 
ens informa Serveis Socials. Aquest acord deixa a les famílies vulnerables protegides amb la Llei 24/2015 i 
sense l’inseguretat jurídica que representa no pagar els deutes.    
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Actuacions en matèria de pobresa energètica 
Expedients treballats 969 
Expedients oberts 665 
Expedient tancats 415 
Expedients en tràmit 554 
Llista espera (casos pendents d’aportació de documentació) 111 
Expedients Mesa de Valoració  110 

                         
Informació i assessorament 
Assessorament altres ajuntaments 21 
Assessorament telefònic a usuaris del servei 1.590 
Seguiments amb Serveis Socials 84 
Impacte assessoraments a col·lectius professionals (nombre destinataris) 2.990 
Tallers i xerrades de promoció eficiència energètica col·lectius específics 6 
Tallers i xerrades de promoció eficiència energètica  45 

 
Acompanyament i assessorament tarifari 
Talls subministraments evitats 290 
Canvis de mercat lliure a mercat regulat (gas + llum) 652 
Beneficiaris Tarifa social aigua 2.768 
Acords de pagament 774 
Adequacions de potència (1) 512 
Altes i regularitzacions (1) 605 
Butlletins instal·ladors solidari 159 
Cèdules Habitabilitat solidàries 3 
Estudi i atenció de fraus aigua 288 
Comptadors provisionals per a ocupes sol·licitats 171 
Comptadors provisionals per a ocupes autoritzats 42 
Comptadors provisionals per a ocupes treballats 107 

 
Promoció de l'eficiència energètica a les llars 
Anàlisi i seguiment de l’evolució expedients 6/12 mesos (2) 280 
Seguiment dels expedients treballats (3) 1.850 
Promoció d'eficiència energètica a les llars (assessories/auditories) 178 
Pacs de material de baix cost lliurat gratuïtament 178 
Assessorament d'eficiència energètica específiques per cada llar 178 

 
Servei d'intervenció a llars en situació crítica 
Col·locació effergy 19 
Visites dels agents energètics a la llar 19 
Bolcat i anàlisi dades effergy 19 

 
Intervencions conjuntes  amb comunitats veïnals 5 
 
 
 

(1) Inclou les negociacions de rebaixa de deutes per consum estimat per connexions il·legals. 
(2) Seguiment i revisió de la permanència de les contractacions realitzades a través de l’OFIMAPE, de l’evolució de l’estalvi, 

incidències, revisió dels deutes i derivació, si s’escau, a auditories. 
(3) Revisió de contractes, factures, avaluació per derivació, si s’escau, a auditories. 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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El quadre correspon a l’execució econòmica del Programa pressupostari 23109, que engloba 
l’activitat de les 4 fitxes incloses en aquest programa:  
 

-  Fons de Lloguer Social d’Emergència 
-  Intermediació en ocupacions 
-  OFIMEH-LL 
-  OFIMAPE 

 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 749.793,17 €                  663.845,89 €                       88,54%
Béns corrents i serveis 135.960,25 €                  117.885,31 €                       86,71%
Transferències corrents 297.741,91 €                  -  €                                    0,00%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 1.183.495,33 €               781.731,20 €                       66,05%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 160.000,00 €                  81.470,55 €                         50,92%
Transferències corrents 70.750,00 €                    70.750,00 €                         100,00%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 230.750,00 €                  152.220,55 €                       65,97%

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS HABITATGE 

SERVEI POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE 

PROGRAMA DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA 

 

CODI PROGRAMA 32706 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 30. 
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
 
Competència pròpia  
 

Ciutadania en general 

 
 
Objectius anuals 
 
L’objectiu general és promoure un entorn favorable per a la millora de la convivència de les comunitats 
veïnals de la ciutat de Terrassa, oferint especial atenció als territoris amb característiques 
socioeconòmiques d’alt risc social. Davant d’un context de crisi com l’actual, el Servei de Suport a les 
Comunitats Veïnals (SSCV) té la missió d’enfortir la cohesió social mitjançant la detecció, intervenció i 
dinamització a les comunitats veïnals.  
 
Objectius específics 
� Detectar problemàtiques que afecten directament a la ciutadania, a partir del contacte amb aquesta i 

amb altres serveis.  
 
� Informar a la població sobre les normes bàsiques (tant a efectes de deures com de drets) per garantir 

una bona convivència a les comunitats veïnals. 
 
� Facilitar eines personals i col·lectives per a què la comunitat veïnal tingui capacitat d’autogestió per 

resoldre les incidències pròpies de la comunitat, així com capacitat de resolució i transformació de les 
seves relacions per pacificar les dificultats de convivència.  

 
� Dinamitzar les comunitats veïnals multiproblemàtiques per acompanyar al veïnat en el diagnosi i la 

resolució de les incidències detectades, mitjançant la creació d’espais de presa de decisions 
col·lectives. 

 
� Actuar en situacions d’urgència traslladant-se al territori i activant els serveis corresponents.  

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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� Potenciar accions de caràcter preventiu que facilitin el coneixement mutu i proporcionin eines a la 
ciutadania.  

 
� Realitzar coordinacions amb altres serveis municipals per gestionar incidències detectades, així com 

amb entitats privades que tenen un paper clau en la resolució d’aquesta.  
 
 
Actuacions realitzades  

 
� Acompanyament, informació i assessorament al veïnat en la resolució de problemes de gestió i 

convivència dintre del marc normatiu de la Llei de Propietat Horitzontal.  
 
� Facilitació de la convivència tot afavorint espais de diàleg i acords entre el veïnat dotant-los de recursos 

per a què progressivament la comunitat gestioni directament les incidències que afecten a la seva 
comunitat.  

 
� Desplegament al territori i divisió per districtes per tal de facilitar la gestió de les comunitats. Ser figures 

de referència pel veïnat i facilitar la coordinació amb els altres agents desplegats al territori.  
 
� Elaboració de plans de treball d’intervenció a partir d’un diagnosi realitzat que englobi el volum 

d’incidències de les comunitats multiproblemàtiques, la seva priorització i temporalitat.  
 
� Coordinació de taules específiques multisectorials per tal de donar resposta a les incidències i 

problemàtiques detectades i derivació d’incidències als serveis corresponents.  
 
� Planificació i realització de Taules de Presidents, Grups de suport i Càpsules formatives com accions de 

l’eix preventiu del Servei. 
 
� Intervenció i participació en el projecte intercultural de ciutat al voltant del Ramadà. 
 
En funció de les característiques de la comunitat i de les incidències que presenta, diferenciem tres tipus 
d’intervenció:  

- Orientació: informació puntual sobre la gestió d’incidències en una comunitat veïnal (relacionades 
amb marc jurídic, protocol per a la gestió d’impagaments, derivacions a altres serveis 
municipals...).  

- Suport: acompanyament a la comunitat per resoldre incidències relacionades amb la gestió i/o la 
convivència (informació, intervenció individual i grupal i seguiment periòdic).  

- Dinamització: intervenció en comunitats que plantegen dificultats cròniques i multiproblemàtiques. 
Suposa una presència continuada del professional esdevenint un referent de confiança i 
necessitat d’intervencions grupals (dinamització de les reunions de comunitat i el foment de la 
participació del veïnat sense diferenciar la relació contractual que tinguin amb la vivenda). 

 
 
Resultats assolits 
 
• Durant el 2017 s’ha treballat en 507 comunitats, en les quals s’ha donat suport per a la gestió d’un total 

de 1387 incidències. En comparació amb l’any 2016, el nombre de comunitats treballades ha incrementat 
un 57% (184 més).  

 
• Del total de comunitats treballades durant el 2017 s’han tancat un total de 326, és a dir un 64,30%. Les 

181 restants (35,70%) queden obertes i es continuaran treballant durant 2018. 
 
• Atenent a la categorització del tipus d’intervenció, s’ha proporcionat orientació a 54 comunitats, suport a 

403 i dinamització en 50 comunitats.  
 
• Atenent al nombre d’incidències, les més treballades són: gestió individual (160), comportament 

inadequat (154), impagaments particulars (134) i infraestructures i instal·lacions (114). L’entrada 
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registrada el 2016 com a primera posició era impagament particular (141), amb 134 casos (només 7 
casos menys).  
 
Destacar: 

o Gestió individual. Situacions d’ocupació il·legal i les accions dutes a terme per a la seva 
regularització o bé d’impagament de lloguer o hipoteca, en coordinació amb el Servei de Politiques 
Socials d’Habitatge.  

o Comportament inadequat. Comportaments incívics, ús indegut dels espais comunitaris i/o conductes 
específicament delictives. El 2016 tenia 85 registres, per tant gairebé s’ha doblat en número. 
Aquesta dada reflexa la deriva del Servei envers la intervenció en comunitats amb un augment de la 
conflictivitat o situacions d’incivisme.  

o Filtracions d’aigua. Estat de les vivendes, com baixants o teulades en mal estat que la comunitat no 
pot afrontar-ne la reparació, manipulació dels comptadors d’aigua, pisos propietat d’entitats 
financeres que causen filtracions a tercers i sovint no hi ha una resposta efectiva, etc. El 2016 es 
van registrar només 34 incidències de les 103 del 2017. Es denota una dificultat per fer front al 
manteniment i conservació dels habitatges que pot causar danys estructurals greus.  

 
• Pel què fa a l’eix preventiu s’han realitzat 2 Taules de Presidents amb un total de 29 comunitats 

participants (barri de Sant Llorenç i barri de La Cogullada) i 1 Grup de suport amb seguiment continuat. 
Alhora, 9 comunitats participants en el projecte Ramadà.  

 
• S’ha intervingut en 12 edificis macroocupats, realitzant un estudi de l’estat de convivència en coordinació 

amb Policia Municipal. S’ha vetllat per la convivència i la seva contenció en situacions de conflictivitat, 
així com treballar per minimitzar l’impacta d’aquests edificis a l’entorn pròxim. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El nivell d’assoliment dels objectius es considera elevat, doncs s’han cobert les demandes rebudes en tots 
els districtes de la ciutat. La valoració que l’equip de SSCV realitza de cada objectiu és la següent:   
 
� L’augment del nombre de comunitats ateses repartides a tot el territori, la presència continuada a les 

comunitats veïnals (visites i reunions veïnals) i el treball a través del vincle i l’empodarament d’aquestes, 
consolida el Servei com a punt de detecció de problemàtiques a la ciutat i posa de manifest la 
rellevància d’aquest com a element clau d’observació directe. Aquesta característica permet crear 
espais de detecció de zones amb una concentració d’alta vulnerabilitat i/o d’alta conflictivitat, zones amb 
un % elevat de pisos propietats d’entitats financeres i alta concentració d’ocupacions. 

 
� El nostre marc de referència en quant als drets i deures a les comunitats veïnals és la Llei de Propietat 

Horitzontal, per tant en cadascuna de les intervencions s’informa sobre els aspectes legals i també 
convivencials per tal de garantir aquesta bona convivència.  

 
� El nombre de comunitats ateses (507) en relació al nombre de comunitats tancades (326) evidencien un 

èxit en la metodologia emprada, ja que en aquestes comunitats s’ha acompanyat als referents i al veïnat 
per a què puguin resoldre les seves incidències d’una manera autònoma i s’han facilitat les eines per a 
què sigui així en un futur. Destacar el volum de beneficiaris directes amb els quals s’ha treballat (1.827 
persones) de les quals 586 són persones d’origen estranger donant valor a l’eix d’interculturalitat amb 
què es pretén treballar.  

 
� L’augment de comunitats categoritzades com a dinamització (de les 38 del 2016 a les 50 del 2017) 

s’engloba en la situació emergent d’una alta vulnerabilitat i risc habitacional, emmarcat dins d’una crisi 
econòmica i social que afecta greument a les comunitats veïnals, on s’agrupen múltiples incidències de 
caire econòmic, estructural i de convivència. Això implica la necessitat d’una intervenció intensa que 
impliqui a tota la comunitat, de llarg termini amb coordinació de diferents serveis.  

 
� Les incidències de Sinistre, situació de risc i risc d’ocupació (sumen un total de 102 incidències el 2017 

en comparació al 66 del 2016) impliquen la necessitat d’actuar de manera urgent i sovint coordinar-se 
amb altres serveis per poder donar una resposta efectiva a la ciutadania. Destacar que el contacte amb 
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la persona que ha demanat la intervenció del Servei a través d’una instància és ràpida, efectuant-se en 
el termini de màxim 10 dies des de la data de recepció.  

 
� Aquest objectiu que des del Servei es considera molt important per poder actuar en aquelles zones 

detectades d’una manera preventiva (cosa que facilita enormement la tasca en comparació amb la 
intervenció reactiva), no s’ha pogut complir la planificació desitjada (2 Taules de Presidents de les 6 
planificades). En aquest sentit, es valora com a factors l’augment de demanda del Servei per actuar de 
manera reactiva i donar resposta a les necessitats de la ciutadania i l’augment de coordinacions per 
poder fer-ho d’una manera efectiva, així com l’augment de comunitats multiproblemàtiques que 
necessiten d’una atenció especial i constant.  

 
� En el desenvolupament de la tasca reactiva del Servei es requereix freqüentment d’una intervenció 

conjunta amb d’altres serveis municipals. Aquestes coordinacions s’han doblat respecte a 2016, en que 
es varen fer 388, realitzant un total de 737 al 2017. La majoria de coordinacions s’han mantingut amb 
Serveis Socials (203), Policia Municipal (143) i PSH (136). Aquest augment significatiu respon a la 
necessitat detectada d’establir plans de treball específics per atendre eficaçment les incidències on hi ha 
diversos serveis implicats. Per aquest motiu s’ha continuat treballant per establir circuits de coordinació 
amb aquells serveis oportuns, tot i que no s’ha pogut fer amb Policia Municipal ni amb Polítiques Socials 
d’Habitatge.  

 
 
 
 
 
 

Comunitats ateses i tipus d’actuació 

Nombre total de comunitats ateses 
Expedients oberts 
Expedients tancats 

507 
181 
326 

Orientació 54 
Suport 403 
Dinamització 50 
 
Comunitats ateses per districte  
D6 132 
D2 117 
D3 97 
D4 58 
D5 55 
D1 48 
 

Actuacions realitzades 

Visita a la comunitat 737 
Elaboració de documents 94 
Consulta jurídica 77 
Reunió externa 346 
Reunió veïnal 95 

   
Registre d’incidències  
Nombre d’incidències treballades 1.386 
Nombre de derivacions a altres serveis (tota la comunitat) 33 
Nombre de derivacions d’incidències a altres serveis 130 
Nombre de coordinacions amb altres serveis 737 
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Persones beneficiàries directes desglossat per sexe  i origen  H D 

Origen nacional 636 705 
Origen estranger 233 253 
Total per sexe 869 958 
Total de persones beneficiàries     1.827 
Total de beneficiaris indirectes (nombre de pisos) 8.352 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 222.750,22 €                  258.532,94 €                       116,06%
Béns corrents i serveis 5.135,78 €                      -  €                                    0,00%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 227.886,00 €                  258.532,94 €                       113,45%

 
 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA 
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DIRECCIO DE SERVEIS HABITATGE 

SERVEI HABITATGE TERRASSA 

PROGRAMA HABITATGE 

 

CODI PROGRAMA 23110 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 27. 
 
 
Descripció del programa 
 
La Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A. és un organisme propi de l’Ajuntament per a la gestió 
directa, mitjançant societat mercantil amb capital íntegrament municipal, dels serveis de promoció i 
rehabilitació immobiliària, promoció del sòl, promoció d'habitatge protegit, de lloguer social i dels serveis 
inherents a l'Oficina Local d'Habitatge. 
 
Habitatge Terrassa s’organitza actualment en dues unitats estratègiques, a les quals s’hi adscriuen l’actual 
plantilla de treballadors, fet que permet la seva adaptació a les necessitats concretes que es puguin 
presentar vers cada una d’aquestes línies, en diferents moments, durant la vigència del present contracte 
programa: 
 

- Els serveis de l’Oficina Local d’Habitatge i els altres serveis en matèria d’habitatge que es presten 
als ciutadans de Terrassa. 

- El lloguer social i la gestió del patrimoni adscrit a l’empresa. 
 
Les activitats i els indicadors de gestió que desenvolupa l’empresa estan concretades en el Contracte 
Programa signat amb l’Ajuntament per als anys 2014-2018.  
 
Des de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones es traspassa capital a la Societat municipal pel 
desenvolupament de la seva activitat. 
 
La Memòria de gestió de la Societat Municipal amb la informació econòmica, comptes anuals i Informe de 
gestió es pot consultar al següent link: 
 
http://governobert.terrassa.cat/transparencia/habitatge/ 
 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència pròpia Ciutadania de Terrassa 
 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

 X  
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 533.308,29 €                  340.000,00 €                       63,75%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital 3.093.081,30 €               3.093.081,30 €                    100,00%
TOTAL...................... 3.626.389,59 €               3.433.081,30 €                    94,67%

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

PROGRAMA EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ 
OFICINA JOVE VALLÈS OCCIDENTAL 

 

CODI PROGRAMA 33403 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantir la qualitat de vida, justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 44.  
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
 

Competència delegada 

- Totes les persones joves de la ciutat 
- Professionals que treballen amb joves 
- Col·lectiu de docents de centres de secundària 

 
Objectius anuals 
 
� Oferir un servei d’informació, assessorament i orientació integral als joves i a les joves de Terrassa, 

atenent a les seves demandes i necessitats, en el seu procés d’autonomia personal. 

� Ser un punt de referència al territori en: atenció, informació, assessorament i orientació en temes 
relacionats amb l’emancipació, i en apoderament de les persones joves de la ciutat, d'una forma gratuïta 
i personalitzada. 

� Oferir assessories especialitzades. 

� Consolidar línies de treball conjuntes entre els diferents serveis inclosos a Baumann Oficina Jove. 

� Consolidar Punt Jove a l’Institut (PJI) com a programa que, a més de fer dinamització de la informació, 
fomenti la participació de l’alumnat dins i fora dels centres educatius. 

� Impulsar el treball en xarxa amb altres serveis de l’Ajuntament i altres ens o institucions que treballin en 
l’atenció a la joventut. 

 
Actuacions realitzades 
 
Oficina Jove del Vallès Occidental Terrassa - Bauma nn Oficina Jove (BOJ)  
 
� Servei d’Informació Juvenil  

Atenció personalitzada ja sigui presencial, per telèfon o correu electrònic, de dilluns a divendres. 
Orientació acadèmica adreçada a joves i famílies. 
XVI Mostra d’Ensenyament del 27 de març al 28 d’abril. 
Programació trimestral d’activitats, xerrades i tallers respecte temes diversos d’emancipació juvenil. 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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� Programa d’informació i dinamització als centres de secundària - Punt Jove a l’Institut (PJI) 

Atenció presencial periòdica a 15 instituts de secundària al Punt d’informació al pati. 
Activitats i dinàmiques informatives i de sensibilització a l’aula. 

 
� Servei d’Atenció al Programa de la Garantia Juvenil 

Atenció i informació personalitzada a les persones interessades en la Garantia Juvenil. 
Acompanyament als i les joves en el procés d’inscripció al programa. 
Orientació i seguiment de les persones inscrites. 

 
� Servei de Mobilitat Internacional 
 Assessoria amb cobertura de dos dies a la setmana, realitzada per l’Associació La Víbria Intercultural.  
 
� Assessoria d’Estudis 

Aquesta assessoria s’ofereix amb cita prèvia tres dies a la setmana. 
 
� Assessorament sobre la Diversitat Sexual i Afectiva 

Assessorament que ofereix el Servei d’LGTBIQ que acompanya les persones en l'àmbit de la diversitat 
sexual. L’Oficina Jove hi forma part atenent consultes de joves des dels 14 fins als 30 anys un dia a la 
setmana. 

 

Resultats assolits 
 
• Persones ateses: Ha continuat la tendència creixent en el nombre de persones ateses. Al 2015 es va arribar 
a gairebé 20.000 persones, el 2016 van ser 26.228 i el 2017 de 28.069. El percentatge d’increment en el 
darrer any ha estat superior a un 6%. 

• Resultat noves assessories: L’Assessoria d’Estudis s’ha mantingut estable en el nombre d’assessoraments, 
també hem de tenir en compte que no s’han incrementat les hores reservades a aquesta assessoria, per tant, 
el seu creixement ve limitat pel nombre d’hores que es realitzen a l’any. Pel que fa al Servei d’Atenció a la 
Diversitat Sexual, a partir del darrer trimestre de 2017 s’han centralitzat totes les atencions, independentment 
de l’edat i el gènere, i es gestiona directament des del Servei LGTBIQ. 

• Participació a la Mostra d’Ensenyament: A l’edició de 2016 el nombre d’usuaris va augmentar en un 9,15% 
respecte l’any anterior. L’edició de 2017 ha continuat amb el creixement amb més de 100 usuaris més 
respecte el 2016. El nombre total de visites ha estat de 1.905, que representa un 5% d’augment. Aquest 
increment ha estat provocat sobretot per l’augment de participació en les dinamitzacions d’orientació 
acadèmica del programa Punt Jove a l’Institut. El nombre de grups s’ha mantingut. 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
• Consultes: El nombre de consultes ha estat de 35.336, un increment molt important respecte al 2016, que hi 
van haver 30.109 consultes, i del 2015 amb 20.170 consultes.  

• Assessoria: Actualment l’Assessoria d’Estudis té molt bona acceptació i està consolidada, el seu creixement 
ve limitat per les hores que els professionals poden destinar a aquesta assessoria. 

• Pel que fa a impulsar el treball en xarxa, aquest any s’ha començat a treballar de nou amb el Consell 
Comarcal i esperem poder continuar en aquesta línia. S’han fet dues trobades amb el Consell Comarcal i les 
dues Oficines Joves existents a la comarca: Sabadell i Terrassa. També es va fer una trobada comarcal de 
tècnics, en la que Terrassa va presentar el Programa Punt Jove a l’Institut com exemple de bona pràctica a la 
resta de personal del Vallès Occidental. 

• S’ha incrementat el contacte amb altres serveis de l’Ajuntament, aprofitant entre d’altres el procés 
d’elaboració i desenvolupament del Pla Local de Joventut, tot i que cal continuar treballant-hi el 2018. 

• La Mostra d’Ensenyament: L’edició del 2017 ha introduït importants novetats. Ha canviat l’emplaçament 
degut a la manca d’espais a la Casa Baumann, on sempre s’havia realitzat. Per primer cop, en 2017 s’ha 
realitzat al Museu Tèxtil de Terrassa, ja que aquest disposa dels espais necessaris per un bon 
desenvolupament de la Mostra. D’altra banda, es va apostar per apropar les persones joves cap a la 
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informació i no a la inversa, amb la intenció de dotar als joves de les eines i recursos necessaris perquè 
aprenguin com cercar i fer la selecció de la informació útil. En aquesta edició s’ha suprimit gairebé en la seva 
totalitat l’ús del paper per fer l’acompanyament individualitzat que es fa amb els i les joves, fent ús ara 
d’ordinadors. També aquest any s’ha augmentat la coordinació amb el Servei d’Educació, comptant amb un 
parell de professionals que han vingut a la Mostra a fer suport en els assessoraments. 

Pel que fa a l’assistència a la Mostra continua creixent des de fa anys. El 2017 es va incrementar el nombre 
d’usuaris un 5% respecte l’any anterior.  

 
 
 
 
 
 
Oficina Jove Vallès Occidental  

Nombre de persones ateses per projecte (consultes, assessorament i informació) 

Nombre total de persones ateses per la Baumann Oficina Jove 28.069 

- Servei d’Informació Juvenil (SIJ) 12.627 

- Servei d’Atenció a la Garantia Juvenil (SAGJ) 2.521 

- Mobilitat Internacional (Víbria i SIJ) 618 

- Punt Jove a l’Institut (PJI-PIDCES) 14.990 

- Recepció 1.976 

 
Difusió i dinamització de la informació 

Nombre d’assessoraments amb cita prèvia d’estudis 390 

Nombre de participants a la Mostra d’Ensenyament 1.905 

Nombre d’instituts participants a la Mostra d’Ensenyament 22 

Nombre d’activitats trimestrals del BOJ programades 24 

Nombre de participants en les activitats del BOJ 263 

Nombre d’inscripcions al Programa de la Garantia Juvenil 1.251 

Nombre de joves enviats a l’estranger per Mobilitat internacional 15 

Nombre de projectes d’acollida a territori de Mobilitat internacional 3 
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

PROGRAMA EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ 
PUNT JOVE A L’INSTITUT 

 

CODI PROGRAMA 33403 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantir la qualitat de vida, justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 44.  
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
 
Competència delegada 

- Estudiants d’ensenyament secundari 
- Joves vinculats a entitats de lleure  
- de Terrassa 
- Col·lectiu de docents de centres de 

secundària 
- Professionals que treballen amb joves 

 

Objectius anuals 
 
� Oferir un servei d’informació, assessorament i orientació integral als joves i les joves de Terrassa, 

atenent a les seves demandes i necessitats, en el seu procés d’autonomia personal, en relació als 
diferents eixos. 

� Consolidar el Punt Jove a l’Institut (PJI) com a programa que a més de fer dinamització de la 
informació, fomenti la participació de l’alumnat dins i fora dels centres educatius. 

� Esdevenir un punt de referència per a l’equip professional dels centres de secundària de la nostra 
ciutat en: atenció, informació, assessorament i orientació en temes relacionats amb l’emancipació, 
l’apoderament, i en la capacitat d’autonomia de les persones joves de la ciutat, d'una forma gratuïta i 
personalitzada. 

� Afavorir la comunicació i el treball transversal entre els agents que, de manera directa o no, treballen a 
i amb els centres de secundària i la resta de serveis i programes municipals, entitats del territori i 
recursos juvenils. 

� Esdevenir un observatori de la realitat juvenil. 

 

 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

   



  
 

 
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017   
   
 56 

Actuacions realitzades 
 
Punt Jove a l’Institut 
 
� Atenció presencial periòdica en 15 instituts de secundària de Terrassa en el Punt d’Informació al pati. 
 
� Formació de delegats i delegades de centres participants en el programa Punt Jove a l’Institut. 
 
� Dinàmiques d’orientació acadèmica a alumnat de 3r i 4t d’ESO. 
 
� Passa classes a alumnat de 1r d’ESO i Batxillerat. 
 
� Formar part del Programa Ser jove després de l’ESO, conjuntament amb el Servei d’Ocupació, Serveis 

Socials i el Servei d’Educació que és qui lidera el projecte. 
 

Resultats assolits 
 
• Persones ateses: Un total de 14.990 persones han estat ateses en les diferents accions i actuacions que ha 

portat a terme el programa PJI. La xifra és molt superior a la del 2016, augmentant un 20%. 

• El creixement més important ha estat amb la participació en les dinàmiques d’orientació. Existeixen 
dinàmiques adaptades a cada curs d’ESO. L’increment respecte al 2016 ha estat d’un 100%, passant de 
1.678 alumnes participants a 3.141 alumnes. Pel que fa al nombre de dinàmiques realitzades, el 2016 n’hi 
va haver 67 i enguany n’hi ha hagut 130, repartides en els 15 centres en els quals es realitza el programa 
PJI. 

 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
• Més cobertura del Programa Punt Jove a l’Institut: El canvi més important en el Programa i que afavoreix a 

la consecució dels objectius és l’ampliació de la cobertura del programa. S’ha pogut ampliar el contracte 
cinc hores setmanals a cada una de les tres treballadores. 

• Amb la creació de les Taules Tècniques de Joventut s’ha afavorit la consecució de millorar el treball en 
xarxa. 

• Cada cop pren més rellevància l’eix de participació del col·lectiu d’estudiants. Aquest eix engloba accions de 
diferent tipologia, com ara les dinàmiques a l’aula, o la trobada de delegats i delegades, així com reunions 
en cada institut. A més, aquesta participació es veurà potenciada en 2018 amb la creació del Consell 
Municipal de la Infància i l’Adolescència de Terrassa (CMIAT). Des del PJI es donarà suport al procés de 
difusió i selecció de les persones representants. 
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Punt Jove a l’Institut  

Nombre total de persones ateses pel programa Punt Jove a l’Institut (PJI) 14.990 

Nombre de consultes al Punt d’Informació al pati 1.652 

Nombre de joves a les dinamitzacions d’informació (Passa classes, pati, aula, 
grups) 

6.943 

Nombre de joves a les dinàmiques d’orientació (1e, 2n, 3r i 4t d’ESO) 3.141 

Nombre de joves a la formació de delegats i delegades 380 

 

 Difusió i dinamització de la informació 

Nombre de punts d’informació al pati 167 

Nombre de assa classes 181 

Nombre de dinamitzacions de la informació (pati, aula i grups) 132 

Nombre de dinàmiques d’orientació (1e, 2n, 3r i 4t d’ESO) 130 

Nombre de reunions amb delegats de classe 26 

Nombre accions amb alumnes realitzades fora dels centres 3 

Nombre de participants en accions amb alumnes realitzades fora dels centres 89 

 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

PROGRAMA EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ 
AQUÍ POTS! 

 

CODI PROGRAMA 33403 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantir la qualitat de vida, justícia social i el benestar per a tothom. 

5. Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 
universitària i turística de Terrassa. 

Compromís 44, 98 i 100. 
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
 
Competència delegada 
 

- Joves  
- Ciutadania en general 

 

Objectius anuals 
 
� Trobar l’equilibri entre la necessària convivència cívica de la ciutadania, i el dret individual de cada 

persona a expressar-se lliurement. 

� Valorar el grafit com a forma artística d’expressió, donant alternatives per aquells i aquelles joves que 
tenen inquietuds artístiques sobre aquests àmbit. 

� Delimitar espais per a poder grafitar, informar i assenyalar l’existència d’aquestes parets i que siguin els 
propis joves i artistes els que en facin un ús lliure sense necessitat de demanar cap tipus de permís. 

 
Actuacions realitzades  
 
� Posar a disposició espais distribuïts per tota la ciutat per a que els joves creadors i creadores puguin 

grafitar de forma lliure i sense tutela. 
 

 

   

Procés 
participatiu 
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Acord 
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Resultats assolits 
 
• Aquest any s’ha donat continuïtat al projecte. En total es compta amb 19 espais distribuïts per tota la 

ciutat perquè joves creadors/ores puguin grafitar de forma lliure i sense tutela. 
 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Es valora positivament poder donar continuïtat al projecte, mantenint els espais disponibles perquè els 
grafiters i grafiteres puguin desenvolupar les seves creacions. En ocasions arriben propostes de joves de la 
ciutat per afegir nous espais i durant l’any s’estudia la viabilitat d’afegir-los al projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aqui Pots!  

Nombre d’espais cedits per grafitar de forma lliure 19 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

PROGRAMA EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ 
BAUMANNLAB – LABORATORI DE CREACIÓ JOVE 

 

CODI PROGRAMA 33403 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantir la qualitat de vida, justícia social i el benestar per a tothom. 

5. Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 
universitària i turística de Terrassa. 

Compromís 44, 98 i 100. 
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

 
Competència delegada 
 

- Joves i creadors joves fins a 35 anys 
- Entitats juvenils i de lleure educatiu 
- Institucions, entitats i professionals que 
treballen amb joves  
- Ciutadania en general 

 

Objectius anuals 
 
� Afavorir el desenvolupament de l’actitud crítica de les persones joves a través de les pràctiques 

artístiques. 

� Promoure la visibilització de l’univers juvenil i la seva visió del món a la ciutadania de Terrassa. 

� Facilitar la formació i professionalització de joves creadors/ores en relació a les pràctiques artístiques 
contemporànies. 

� Potenciar la recerca artística i la producció i el desenvolupament de processos de treball artístics. 

� Fomentar la producció de creativitat col·lectiva a través de l’establiment d’una xarxa de relacions entre 
institucions, entitats, col·lectius i altres agents amb objectius comuns al BaumannLab, així com a través 
del treball transversal entre programes del Servei de Joventut i Lleure Infantil. 

 

Actuacions realitzades  
 
� Programa de suport a la creació. Processos de convocatòria pública que es posen en marxa al llarg de 

l'any. S’ha obert la convocatòria de l’Antena i la convocatòria anual amb diferents modalitats de beques. 
 
� Programa de formació. Eina per ajudar a la professionalització de joves creadors/ores i, també, un marc 

en el qual s’impulsen processos d’aprenentatge que afavoreixin la innovació.  
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� Programa de difusió. Sala d’exposicions per promoure la visibilització de l’univers juvenil i la seva visió 
del món a la ciutadania de Terrassa. 

 
� Programa de producció. Les eines amb les quals es compta per a assolir aquest objectiu, els serveis 

(tallers i Medialab), i les diferents convocatòries pensades per a donar suport i estimular la generació de 
projectes.  

 
� Recursos i serveis. Tallers 

- Servei per a acollir en residència artistes, col·lectius i entitats. 
- Sala d’exposicions: espai polivalent d’accés públic que fa les tasques de sala d’exposicions, espai 

per a activitats i punt de trobada.  
- Infolab: servei d’informació, documentació i autoconsulta sobre art i suport als artistes.  
- Medialab: laboratori de mitjans tecnològics per a donar suport als processos de producció artística. 

Té dos ordinadors d’alta capacitat, un escàner, una impressora 3D i material de cessió (càmeres de 
fotografia i vídeo, focus, micròfons, etc.).  

 

Resultats assolits 
 
• Convocatòries de suport a la producció: El 2017 es van obrir cinc convocatòries de Suport a la creació, 

inclosa la convocatòria permanent de l’Antena. Les convocatòries anuals de suport a la creació han 
estat: suport a la creació per a projectes d’arts visuals o pensament contemporani per a menors de 35 
anys, disseny d’accions formatives, projectes d’experimentació audiovisual i art digital, Graffiti Invaders i 
l’Antena (convocatòria permanent). De tots els projectes desenvolupats s’hi han beneficiat directament 
unes 37 persones. 

 
• Formacions: S’han realitzat 18 propostes formatives. En aquest cas han estat propostes adreçades a 

joves, a joves creadors/ores i a professionals que treballen amb joves. Concretament es van fer cinc 
sessions del hack club (trobades sobre tecnologia, interactivitat i art digital), quatre tastets d’oficis de 
fotografia i vídeo, tres tastets d’art digital a l’INS Montserrat Roig, 1 taller d’art i educació dirigit a 
professionals que treballen amb joves, i cinc sessions de la Incubadora (tallers de fotografia i teatre, un 
projecte desenvolupat conjuntament amb Districte Jove). En total, al llarg del 2017 han participat 239 
persones a les formacions que s’han proposat. 

 
• Accions de difusió: Les accions de difusió que s’han realitzat han consistit en quatre exposicions o 

presentacions de projectes becats a les convocatòries del BaumannLab o del resultat d’algun procés de 
treball. Hi han assistit un total de 180 persones. Per altra banda, al llarg del 2017 s’ha donat continuïtat a 
la Descomunal, una trobada bimensual per posar en comú experiències artístiques i culturals amb joves i 
fer difusió d’artistes joves. S’han realitzat un total de cinc Descomunals a les que hi han participat 378 
persones. 

 
• Serveis: L’ús dels espais i serveis del BaumannLab no s’ha incrementat respecte els anys anteriors. Cal 

continuar treballant per aconseguir una ocupació més elevada, insistint més en la seva difusió i en el 
desenvolupament de més activitats i projectes. 

 
• Treball en xarxa: S’ha treballat o col·laborat amb un total de sis agents educatius i culturals diferents. 

S’ha contactat amb un nou agent, l’INS Montserrat Roig, s’ha donat continuïtat al treball conjunt amb 3 
agents, CAET, Escola d’art i Terrassa Arts visuals i s’ha col·laborat amb dues entitats, l’AVV de Xúquer i 
l’Esplai de Can Parellada. 

 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El nombre d’actuacions programades i realitzades i les xifres de participació a aquestes han incrementat en 
relació a les del 2016, passant d’un total de 688 a 834 comptant les persones que han participat a les 
activitats i les persones beneficiàries dels projectes becats. Tot i així  no s’ha arribat encara a nivells d’anys 
anteriors.  
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Els canvis a nivell de personal dins el Servei de Joventut i el fet que la programació de les activitats del 
BaumannLab depèn exclusivament del treball de la tècnica responsable del projecte, ha provocat que no 
s’hagi pogut mantenir la quantitat d’activitats programades durant altres anys.  
 
 
 
 
 
 
BaumannLab  

Suport a la creació: nombre de convocatòries d’ajuts 5 

Suport a la creació: nombre de projectes presentats 17 

Suport a la creació: nombre de projectes becats 4 

Suport a la creació: nombre de beneficiaris 37 

Activitats formatives: nombre d’activitats 18 

Activitats formatives: nombre d’assistents 239 

Activitats de difusió: nombre d’activitats  4 

Activitats de difusió: nombre d’assistents 180 

Altres activitats: nombre d’activitats 5 

Altres activitats: nombre d’assistents 378 

Treball en xarxa: agents contactats i col·laboracions 6 

 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

PROGRAMA EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ 
BUCS BAUMANN 

 

CODI PROGRAMA 33403 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantir la qualitat de vida, justícia social i el benestar per a tothom. 

5. Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 
universitària i turística de Terrassa. 

Compromís 44, 98 i 100. 
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
 
Competència delegada 
 

- Joves músics de Terrassa  
- Ciutadania en general 

 

Objectius anuals 
 
� Donar suport a grups de música emergents. 

� Afavorir l’intercanvi de coneixements i experiència entre músics del territori. 

� Oferir recursos formatius a persones interessades en el món de la música. 

� Oferir eines als grups de música emergents per a que es puguin donar a conèixer i puguin entrar al 
circuït de música professional. 

� Donar a conèixer els grups de música i la música que s’està creant al territori a través del Festival de 
músics emergents TAM! i també dels usuaris dels Bucs d’assaig. 

 
Actuacions realitzades 
 
� Cessió d’espais. Cessió de quatre bucs equipats a grups de música perquè puguin assajar.  

� Informació, assessorament i serveis. S’ofereix informació i assessorament a les formacions musicals en 
relació a recursos per a músics, llocs on poder tocar, etc. També s’ofereix el servei de poder gravar 
temes musicals. 

� Activitats de formació. Programació de tallers d’iniciació musical i especialitzats en coneixements tècnics 
específics o relacionats amb la música. 

� Activitats de difusió i promoció dels grups de música. Bucs sessions: concerts a espais de la ciutat i 
Assaigs oberts: assaig d’un grup a la porta dels bucs. 
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� TAM! Festival de músics emergents. Esdeveniment de difusió dels grups de música del territori 
d’intercanvi entre músics. La programació de la jornada consisteix en una primera part de formacions, 
una taula rodona i finalment, una marató de concerts. A més, en el marc del Festival s’atorga la beca 
TAM!, dirigida a professionals i amateurs dels àmbits de la fotografia, la creació audiovisual, el so, la 
il·luminació... que vulguin desenvolupar un projecte artístic que afavoreixi la visibilització, promoció i 
professionalització d’una formació musical.  

 
Resultats assolits 
 
• Cessió espais. Durant el 2017 un total de 90 grups / 3.110 persones han fet servir els Bucs Baumann. 

• Informació, assessorament i serveis. S’ofereix informació i assessorament a les formacions musicals en 
relació a recursos per a músics, llocs on poder tocar, etc. També s’ofereix el servei de poder gravar 
temes musicals. 

• Activitats de formació i difusió. S’han programat deu tallers d’iniciació musical (dues edicions dels tallers 
d’iniciació a la guitarra acústica, cant, bateria i guitarra elèctrica, més un taller de baix) i un taller 
especialitzat sobre producció i gravació en home studio als que hi han assistit un total de 74 persones. A 
més, es va realitzar una jornada de tancament dels cursos i tallers de l’any amb una trobada d’alumnes i 
demostracions musicals a la que hi van assistir unes 70 persones. També s’ha realitzat una Buc session 
a la Nova Jazz Cava i quatre assaigs oberts a l’entrada dels bucs per tal de fer difusió i donar a conèixer 
els grups de música que fan ús de l’espai, als que hi van assistir en total 235 persones.  

• TAM! Festival de músics emergents. L’esdeveniment es va realitzar el 21 d’octubre de 2017 durant tot el 
dia. Els espais i activitats que es van proposar van ser: quatre formacions diferents (ciència i tecnologia 
aplicada a la música, com fer un vídeo musical, com fer un rider i improvisació musical) amb una 
assistència de 50 persones; una marató de concerts en la que hi van participar deu formacions musicals 
i a la que hi van assistir unes 500 persones; i una taula rodona sobre dona i música a la que hi van 
assistir 40 persones; També es proposava una convocatòria d'una beca de 800 € amb la col·laboració 
del BaumannLab per a la producció d'un videoclip o d’un àlbum de fotos que es va atorgar al grup de 
música Bounties. El TAM s’organitza entre la Casa de la Música de Terrassa, l’Associació Indirecte i 
Bucs Baumann – Servei de Joventut. 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Pel que fa a la cessió dels Bucs d’assaig, aquest any pràcticament s’han mantingut les bones xifres 
d’ocupació de l’any anterior. Cal seguir treballant en la línia per a mantenir aquesta ocupació i fons i tot mirar 
d’augmentar-la. Cal seguir treballant en la difusió del projecte i donar continuïtat a la programació de 
formacions i de concerts dels grups usuaris de l’espai. 
 
Les xifres de participació del Festival TAM! 2017 han assolit les xifres dels anys anteriors, tot augmentant 
les de 2016, que va ser una edició amb assistència discreta degut al canvi d’ubicació d’un espai a l’aire lliure 
per un espai tancat amb l’objectiu d’evitar un nou aplaçament per risc de pluja. De cara a la següent edició 
es planteja incidir més a fons en la difusió del projecte per tal que arribi a més públic tant de la ciutat com de 
rodalies. 
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Bucs Baumann  

Nombre d’hores d’ús de l’espai 842,50 

Nombre de persones que han fet ús de l’espai 3.110 

Nombre d’activitats de formació organitzades  

- Activitats de formació 10 

- Jornada de tancament 1 

Activitats de difusió i promoció organitzades  

- Nombre d’activitats programades 5 

- Assistents 235 

Festival de músics emergents TAM!  

Espai de formació  

- Formacions 4 

- Assistents 50 

Taula rodona. Assistents 40  

Marató de concerts  

- Grups 10 

- Assistents 500 

- Beca TAM! 800€ 

 
 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

PROGRAMA EMANCIPACIÓ I FORMACIÓ 
PLA DE FORMACIÓ EN EL LLEURE 

 

CODI PROGRAMA 33403 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantir la qualitat de vida, justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 44.  
 

Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

 
Competència delegada 
 

- Persones joves de la ciutat de 18 a 35 anys, 
preferentment 
- Joves vinculats a entitats de lleure de Terrassa 
- Professionals que treballen amb joves 

 

Objectius anuals 
 
Fer accessible la formació en l’àmbit del lleure ed ucatiu als joves i a les joves de Terrassa 
 
� Mantenir la programació d’una formació continuada i especialitzada de qualitat que permeti l’obtenció de 

titulacions per part dels joves monitors/ores d’edats compreses entre els 18 i els 35 anys.  

� Mantenir la convocatòria de beques a la formació en l’àmbit del lleure per aquells joves voluntaris 
d’entitats de lleure.  

 
Oferir a la ciutat serveis de lleure educatiu de qu alitat i prestigi 
 
� Mantenir l’accés a les titulacions reglades exigides per la Generalitat (Ordre BSF/196/2013, de 2 

d’agost, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a 
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil). 

� Augmentar el nombre de monitors/ores i directors/ores titulats a la ciutat. 

� Treballar pel foment del voluntariat i l’associacionisme com a eines bàsiques de participació, cohesió i 
millora de la convivència. 

 
Actuacions realitzades  
 
El Pla de Formació en el Lleure dóna suport a joves que formen part de les entitats de lleure de Terrassa, en 
el desenvolupament dels seus projectes, fent palès el capital social i la vàlua que signifiquen per a la ciutat. 
El Pla de Formació en el Lleure incideix de forma directa en el foment del voluntariat i l’associacionisme, i 
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ajuda a obrir vies d’ocupació laboral per a la joventut. La programació del Pla consta de cursos de 
monitors/ores, de directors/ores i de formació especialitzada en l’àmbit del lleure educatiu.  
 
� Programació de cinc cursos de monitors/ores: un curs de primavera, dos cursos de tardor i dos cursos 

d’hivern. Tots ells coincidint amb vacances escolars de Setmana Santa, estiu i Nadal, i caps de 
setmana.  

� Programació de nou tallers especialitzats de quatre hores de durada, dins la Jornada Diada de 
Tècniques (13/05/2017). 

� Atorgament de 46 beques a la formació en l’àmbit del lleure per a monitors i monitores voluntaris de les 
entitats de lleure de la ciutat.  

� Coordinació amb Serveis Socials per a la reserva de places als cursos de monitors/ores per a joves amb 
dificultats econòmiques i en risc d’exclusió social. 

� Coordinació amb els responsables del projecte En Trajecte per facilitar l’accés a joves participants del 
projecte interessats en formar-se en l’àmbit del lleure educatiu. 

 
Resultats assolits 
 
• El Pla de Formació en el Lleure ha assolit els objectius. S’han realitzat les formacions previstes, cinc 

cursos de monitors i monitores. Pel que fa a les formacions especialitzades, aquest any no s’ha 
programat cap perquè el Servei i les entitats de lleure han iniciat un procés de treball conjunt per 
constituir una comissió de formació que treballi per definir, millorar i ampliar els recursos de formació en 
l’àmbit del lleure a la ciutat, cercant aquells que siguin d’interès per als membres de les entitats. 

• La Jornada tècnica anomenada Diada de Tècniques va complir amb escreix els objectius plantejats i 
amb les expectatives dels participants en relació al contingut de les formacions. L’assistència a aquesta 
activitat per part dels monitors i monitores sempre depèn de la seva disponibilitat vers les activitats 
programades que impliquen sortir fora de la ciutat. Per tant, és la jornada lúdica educativa per 
excel·lència per als monitors/ores de la ciutat. 

• Es manté la participació de joves en les diverses activitats de formació, fet que fa que a Terrassa el Pla 
de Formació en el Lleure es consolidi com un referent entre la població juvenil vinculada als esplais i 
caus de la ciutat. El Pla de Formació en el Lleure afavoreix el canvi generacional de membres de les 
entitats, garantint als joves i a les joves la formació necessària per treballar amb infants menors de 18 
anys. 

• Des del Servei de Joventut s’ha facilitat la infraestructura i els mitjans necessaris perquè la formació es 
dugués a terme amb garanties de qualitat. La formació ha estat coordinada amb tres escoles de 
formació en el lleure homologades: Escola Lliure el Sol, Fundació Pere Tarrés i Aula d’Esplais del 
Vallès. 

• S’han concedit totes les beques sol·licitades durant l’any 2017 i s’ha treballat en coordinació amb 
Serveis Socials i amb el projecte En Trajecte, per facilitar l’accés a la formació de joves amb risc 
d’exclusió social. 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El Pla de Formació en el Lleure s’ha desenvolupat segons les previsions i ha assolit tots els objectius 
plantejats. S’ha ofert una formació continuada i de qualitat, que ha permès a les persones joves membres 
de les entitats de lleure complir amb la normativa vigent en matèria de lleure. Disposar de les titulacions 
regulades dóna facilitats a la joventut per a la seva contractació laboral. Prova d’aquest fet és la creixent 
demanda de participants majors de 35 anys als cursos. Per aquest col·lectiu, es reserva com a mínim una 
plaça a cada curs programat, donant sempre prioritat als joves i a les joves. Aquest any 2017 han participat 
al curs de monitors i monitores quatre persones majors de 35 anys. 

 
El Pla de Formació en el Lleure ha estat imprescindible per facilitar eines i recursos educatius en l’àmbit del 
lleure. Alhora ha facilitat la promoció de l’emancipació juvenil, possibilitant als joves i a les joves estratègies 
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per afrontar i assolir el seu projecte de vida, amb la major qualitat possible i en igualtat d’oportunitats. El 
grau d’assoliment dels objectius per part de tot el programa ha estat d’un 100%.  
 
 
 
 
 
 
Pla de Formació en el Lleure  

Nombre de cursos de monitors i monitores 5 

Nombres de participants als cursos i tallers especialitzats 113 

Nombre de participants a la Jornada Diada de Tècniques 132 

Nombre de beques a la formació  en l’àmbit del lleure atorgades 46 

Nombre d’entitats participants en les formacions del Pla de Formació en el 
Lleure 

25 

 
 
 
 
 
 
El quadre correspon a l’execució econòmica del Programa pressupostari 33403, engloba 
l’activitat de les 6 fitxes incloses en aquest programa:  
 

- Oficina Jove Vallès Occidental 
- Punt Jove a l’Institut 
- Aquí Pots! 
- BaumannLab – Laboratori de creació jove 
- Bucs Baumann 
- Pla de Formació en el Lleure 

 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 214.009,16 €                  223.308,01 €                       104,35%
Béns corrents i serveis 128.583,00 €                  126.840,10 €                       98,64%
Transferències corrents 13.300,00 €                    11.048,00 €                         83,07%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 355.892,16 €                  361.196,11 €                       101,49%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 5.000,00 €                      6.820,00 €                           136,40%
Transferències corrents 82.680,16 €                    61.306,40 €                         74,15%
Ingressos Patrimonials 4.950,00 €                      -  €                                    0,00%
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 92.630,16 €                    68.126,40 €                         73,55%

 

INDICADORS DEL PROGRAMA  

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA 
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

PROGRAMA DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ JUVENIL 

 

CODI PROGRAMA 33404 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 44. 
 
 
Descripció del programa 
 
Districte Jove  és un projecte del Servei de Joventut i Serveis Socials, basat en l’acompanyament i l’acció 
socioeducativa amb adolescents i joves de 12 a 25 anys a partir del seu temps de lleure. Entenem les 
necessitats de les persones joves de manera integral i integradora, tenint presents totes les esferes que 
conformen la seva vida quotidiana i formen part del seu desenvolupament. DJ* Es desenvolupa de manera 
descentralitzada en tots els districtes de la ciutat. Els fonaments metodològics són el model participatiu, el 
compromís de l’educació en valors, el foment de l’autonomia de les persones joves, el treball per projectes, 
la descentralització territorial de la intervenció, l’atenció a la diversitat i a les diferències juvenils, el treball 
sota la perspectiva de gènere, la dimensió comunitària i l’ús de les TIC. 
 
Aquest projecte esdevé un observatori de la realitat juvenil. L’acció educativa en medi obert és clau i forma 
part del projecte, treballant amb joves que fan de l’espai públic el seu espai relacional. 
 
En Trajecte  és un projecte que incideix en la millora de l’ocupabilitat subjectiva dels joves i de les joves 
participants. Definim l’ocupabilitat com la major o menor probabilitat que una persona es trobi en millors o 
pitjors condicions per accedir a un lloc de treball específic, en un moment concret de la seva vida i en un 
context socioeconòmic determinat. 
 
Es pretén repercutir en la prevenció de situacions futures més complexes, en la problemàtica de 
l’abandonament prematur dels estudis, en el desànim vers el futur i l’atur juvenil. Es tracta d’evitar que 
apareguin situacions de desvinculació completa o de fracàs més difícils de redreçar. 
 
Resulta fonamental l’acompanyament a les persones joves en els seus itineraris personals, acadèmics i 
professionals mitjançant el treball formatiu, reforçant les competències tècniques i les competències 
bàsiques.  
 
La metodologia utilitzada contempla l’acompanyament individual a través de tutories de seguiment, 
l’elaboració d’un pla de treball personalitzat, i el treball en grup per tal de generar sinèrgies col·laboratives 
en l’àmbit de l’aprenentatge i la formació. 
 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència delegada Joves entre 12 i 25 anys  
 

Perspectiva 
gènere (PG) 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

X  X  
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Objectius anuals 
 
� Conèixer i reconèixer les necessitats, inquietuds i potencialitats de les persones adolescents i joves de 

Terrassa, atenent a les diversitats juvenils existents. 
 
� Desenvolupar el projecte sota el principi proximitat, adaptant-nos a les realitats específiques de cada 

territori. 
 
� Detectar possibles necessitats i treballar les possibles solucions, els seus punts d’interès, introduir 

pautes de treball, i buscar la màxima implicació dels joves i de les joves en les activitats que es 
desenvolupin a cada territori. 

 
� Atendre les necessitats i interessos de les persones adolescents i joves de manera integral tenint 

present totes les esferes que conformen la seva vida quotidiana i formen part del seu procés de 
desenvolupament.  

 
� Possibilitar processos educatius facilitadors de l’autonomia de les persones adolescents i joves, per tal 

d’afavorir el seu benestar a partir de trajectòries vitals enriquidores i satisfactòries. 
 
� Incidir en la millora de l’ocupabilitat subjectiva dels i les joves, prevenint la seva desvinculació del camp 

formatiu i del camp laboral. 
 
� Potenciar l’adquisició d’habilitats socials i competències bàsiques de les persones adolescents i joves, 

per la promoció del seu desenvolupament personal i social. 
 
� Enfortir la participació social i la presència de les persones adolescents i joves dins la dinàmica 

comunitària, per tal de possibilitar el seu reconeixement com a agents socials actius de la mateixa. 
 
� Oferir un acompanyament socioeducatiu grupal i individual, per tal de reforçar el procés d’autonomia i 

benestar, acompanyant als i les joves en la gestió de possibles situacions de risc. 
 
� Facilitar la creativitat, les pràctiques artístiques i la innovació dins la pedagogia central del programa: 

aprendre a mirar i escoltar, alimentar la curiositat i fomentar la formació i experimentació en les noves 
tecnologies, des d’una perspectiva pròpia del procés creatiu i artístic, fent èmfasi en la producció cultural 
i la reflexió sobre la realitat immediata. 

 
� Possibilitar la participació ciutadana dels i de les joves, creant ponts de treball comú entre els i les joves, 

les entitats i col·lectius de la ciutat i la pròpia administració. 
 
� Preveure, identificar, canalitzar i col·laborar en la resolució de problemàtiques d’inserció social entre 

adolescents i joves. 
 
� Esdevenir un observatori de la realitat juvenil de Terrassa. 
  
� Establir canals de comunicació i xarxa de treball conjunta al territori per fer front a les necessitats i 

problemàtiques dels i les joves de la ciutat. 
 
� Esdevenir una eina bàsica en el disseny, la implementació i l’avaluació del Pla Local de Joventut de 

Terrassa. 

Objectius específics del programa En Trajecte :  

� Garantir la identificació prioritària de la formació com a factor subjectiu d’ocupabilitat i pas previ al món 
laboral.  

 
� Evitar la desvinculació dels joves i de les joves del camps formatiu, un cop finalitzada l’etapa educativa 

obligatòria.  
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� Afavorir el creixement personal, l’autoconeixement i la recerca de la seva vocació mitjançant el 
desenvolupament d’actituds i competències.  

 
� Millora de competències transversals i instrumentals d’aquests joves per a preparar-los per a la transició 

a la vida laboral i adulta. 
 
� Establir objectius a curt, mitjà i llarg termini, coherents amb la definició d’itineraris, que permetin el 

disseny d’un projecte formatiu- professional individual. 
 

Actuacions realitzades  
 
� Realització de 4 programacions d’activitats durant el 2017 als espais juvenils de referència (Can 

Parellada, Baumann, Lokal, Punt i Espai BIT): tres trimestrals coincidint amb el calendari escolar i una a 
l’estiu.  

 
� Desenvolupament d’espais autogestionats pels joves i les joves, on proposen, dissenyen i desenvolupen 

les seves pròpies activitats (sempre amb el recolzament dels educadors i educadores). 
 
� Desenvolupament de treball comunitari i en xarxa, amb diferents agents del territori (altres serveis de 

l’Ajuntament i entitats de Terrassa). Es realitzen coordinacions i treball de casos, derivacions, activitats 
conjuntes, etc.    

 
� Realització de formació i orientació juvenil, mitjançant el treball des de diferents iniciatives dins del 

projecte Districte Jove: espai Impuls, espai Estudi i espai Connect@’t. 
 
� Desenvolupament del Projecte d’intervenció en medi obert amb els Serveis Bàsics d’Atenció Social 

(SEBAS) en alguns dels territoris del municipi. 
 
� Realització, per part de l’equip professional, de formacions relacionades amb polítiques d’atenció als 

joves i a les joves, des de l’Ajuntament, la Diputació, l’Oficina del Pla Jove i la Direcció General de 
Joventut. 

 
� Continuïtat del projecte En Trajecte. Algunes de les accions específiques que s’han desenvolupat són:  

- Activitats grupals on es treballen competències transversals (comunicació, gestió de les emocions, 
treball en equip, construcció projecte personal, etc). 

- Tutories individuals 
- Xerrades, tallers i visites a diferents recursos de la ciutat 
- Visites a àmbits professionals                                                

 

Resultats assolits 
 
• Participació dels joves i les joves: En totes les fases del projecte continua sent un dels pilars 

metodològics del plantejament de la intervenció. Es treballa per millorar la seva cultura participativa, 
centrant-nos en la relació educativa i el vincle, prioritzant la seva autonomia i implicació en el 
desenvolupament de les activitats. Es realitza un treball intensiu en el sentiment de pertinença als espais 
juvenils i a la comunitat, amb una molt bona valoració de l’experiència vital per l’aprenentatge i l’educació 
en valors. Durant aquest 2017 s’han desenvolupant 97 activitats proposades i gestionades de manera 
directa pels joves i les joves, i el nombre d’activitats ordinàries, amb agents del territori, obertes a la ciutat 
i als INS ha estat de 381, el que suposa un increment del 18,81% respecte a l’any 2016. 

 
• Intervenció en medi obert: És un eix central de la nostra intervenció. Creiem necessari treballar per la 

creació d’un vincle educatiu que ens permeti un acompanyament amb els i les joves que fan de l’espai 
públic el seu espai relacional. Aquest any s’ha fet una aposta clara per la intervenció en medi obert, 
dedicant-li noves franges horàries i més hores de treball. S’han realitzat un total de 235 prospeccions ver 
les 193 de l’any 2016, s’ha intervingut en 70 espais públics de la ciutat vers els 64 de l’any 2016 i s’ha 
treballat amb 84 grups de joves diferents, vers els 48 de l’any anterior, resultant un total de 733 joves 
intervinguts vers els 468 de l’any 2016. 
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• El projecte conjunt amb SEBAS d’acció en el medi obert: Els resultats no són tan satisfactoris com 
caldria esperar. La implementació d’un enfocament comú i global d’intervenció en medi obert a tota la 
ciutat no ha estat possible, degut a aspectes relacionats amb la dedicació del personal de Serveis 
Socials al projecte, relegant la posada en marxa del mateix només a alguns territoris de la ciutat. Tot i no 
ser possible un projecte conjunt amb visió de ciutat, en els territoris on es porta a terme els resultats han 
estat molt positius, potenciant la proposta d’aquest abordatge comú des del Servei de Joventut i els 
SEBAS, millorant la implementació i la repercussió de la intervenció. 

 
• Treball comunitari i en xarxa amb altres agents del territori: Durant l’any 2017 Districte Jove ha 

aconseguit realitzar 147 accions conjuntes (any 2016 = 129). S’han realitzat 288 coordinacions amb els 
diferents agents dels territoris i 267 derivacions a altres entitats o serveis de la ciutat (any 2016=148). 
Una clara mostra de la millora del treball en xarxa és la creació de les Taules Tècniques de Joves (TTJ), 
per donar resposta a totes les possibilitats i capacitats del treball conjunt amb els agents que 
comparteixen un mateix territori, facilitant l’optimització dels recursos, el traspàs d’informació i 
plantejaments de diagnosi i intervenció conjunta. Durant aquest any s’ha donat continuïtat a la TTJ dels 
Districtes 2.1, 2.2, 3.2, 4.1 i 6, realitzant un total de 45 reunions, vers les 27 reunions de l’any 2016. 

 
• Formació i orientació juvenil: Hem donat continuïtat al nostre treball amb la proposta dels diferents espais 

Impuls, els espais Estudi i els espais Connect@’t. Un clar exemple del treball en l’acompanyament als 
joves i les joves és la intervenció específica que es porta a terme en els espais Impuls, que s’ofereix en 
tots els espais juvenils, i en la intervenció en medi obert. Durant l’any 2017 s’han realitzat processos 
d’acompanyament i assessorament específic amb un total de 303 joves, amb els que s’han realitzat 
2.762 processos d’acompanyament vital, professional, acadèmic laboral i fins i tot judicials i legals. 

 
• En Trajecte: Durant l’any 2017 s’ha donat continuïtat al projecte seguint amb uns resultats molt positius i 

satisfactoris. Hi han participat un total de 32 joves; 10 eren noies i 22 nois. D’aquests 32 joves, un total 
de 22 han finalitzat tot el procés, 2 l’han abandonat perquè s’han incorporat al mercat laboral i 2 perquè 
s’han reincorporat al món acadèmic i formatiu, i 6 l’han abandonat completament per diversos motius 
personals. Cal destacar que aquest any 2017 ha millorat el nombre de derivacions al projecte per part de 
diferents agents de la ciutat, i s’han establert sinèrgies de col·laboració amb els mateixos per realitzar 
diferents accions. A més, les activitats proposades i desenvolupades han tingut molt bona acollida per 
part dels i de les joves participants, fent una molt bona valoració del projecte. 

 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El projecte Districte Jove s’ha desenvolupat segons les previsions i ha assolit tots els objectius plantejats. La 
valoració general del projecte és molt positiva, així com la seva progressió en els seus àmbits d’intervenció i 
el seu plantejament de millora continua i d’innovació.  
 
Districte Jove està present als Districtes 1, 2, 3, 4 i 6 mitjançant cinc espais juvenils distribuïts 
estratègicament al municipi, i l’equip de treball durant el 2017 ha estat format per 8 educadors/es 
d’intervenció al territori, més la incorporació al més d’octubre d’una novena educadora que ha reforçat la 
intervenció als districtes 1 i 3. Durant l’any 2017 s’ha mantingut de forma estable l’equip d’educadors i 
educadores, l’únic canvi en els recursos humans ha estat la nova incorporació durant el darrer trimestre. 
Aquest fet que ha permès consolidar un equip de treball d’alt nivell i un rendiment molt positiu.  
 
Cal destacar l’esforç que suposa donar continuïtat al projecte conjunt amb Serveis Socials d’acció en el 
medi obert, on l’equip de Districte Jove lidera la intervenció i la seva implementació, i l’esforç que es fa per 
col·laborar en la realització d’activitats per a festes majors de barris i per dinamitzar l’espai públic dels 
diferents districtes de la ciutat. 
 
Pel que fa el projecte En Trajecte, destaquem la seva consolidació com a projecte estable amb uns resultats 
totalment positius, tot i la manca de recursos per donar resposta al col·lectiu juvenil. 
 
En les tres primeres edicions d’En Trajecte han participat un total de 94 joves; 58 nois i 36 noies. La majoria 
portaven entre sis mesos i un any desvinculats del món acadèmic o formatiu, i en finalitzar el projecte 73 s’hi 
han reincorporat a través de Cicles Formatius de Grau Mig, cursos diversos o PFIs, fet que suposa un 
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77,66% d’èxit pel que fa a l’objectiu inicial plantejat pel projecte; el retorn de les persones participants al 
sistema formatiu. 
 
 
 

 
 
 
*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

 
Incorporar dos eixos bàsics en el treball de la perspectiva de gènere i la igualtat entre dones i homes en el 
desenvolupament del projecte, d’una banda la formació continua del personal vinculat al projecte, i de l’altra 
el desenvolupament d’activitats amb joves. 

 
Actuacions realitzades 
 
Formació específica 
 

� Procés d’assessorament en disseny i implementació de projectes per la prevenció de les violències 
masclistes en joves, continuant l’assessorament des del 2016, amb la Direcció General de Joventut. 

� Religió i diversitat sexual (4 hores) amb Cruïlles, Incubadora d’entitats i empreses. 

� L’abordatge de les violències sexuals en població jove (5 hores) amb la Regidoria de Polítiques de 
Gènere. Ajuntament de Terrassa. 

� Introducció temàtica general LGTBIQ (4 hores) amb el Servei LGTBIQ de l’Ajuntament de Terrassa. 

� Formació LGTBIQ, drets i llei (4 hores) amb el Servei LGTBIQ de l’Ajuntament de Terrassa. 

� Intervenció en salut afectiva i sexual en adolescents i joves LGTBIQ (5 hores), amb el Servei 
LGTBIQ de l’Ajuntament de Terrassa. 

 

Desenvolupament d’accions de treball específiques a mb joves 
 

� Cinefòrum Mustang (13/11/2017): Organitzat per la regidoria de polítiques de gènere al Cinema 
Catalunya amb la projecció de la pel·lícula Mustang, on es va debatre sobre les violències 
patriarcals que pateixen les dones en diferents societats. 

 
� Teatre social diversitat sexual i de gènere: Teatre fòrum participatiu sobre diversitat sexual i de 

gènere en el marc de les activitats d’estiu per totes les joves i els joves de Districte Jove al Centre 
Cívic President Macià. 

 
� Als diferents espais Impuls del projecte, on fem un acompanyament integral i individual al jove i a la 

jove en el seu procés vital (en algunes ocasions col·lectiu). 
 
� Grups específics de noies o nois per treballar objectius concrets. 

 
� Xerrades temàtiques en diferents espais de treball: el Sense Embuts al Districte 6 o el Berenem i 

xerrem al Districte 2. 
 

� Recursos visuals, cartells, noticies, i pòsters de prevenció d’actituds sexistes, conscienciació i 
sensibilització als suros i parets dels espais joves. 

 
� Tríptics i informació temàtica accessible per a la joventut als espais joves. 

 

Classificació del programa 6 
Objectius anuals  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 
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A nivell de descentralització d’accions, el programa dels diferents espais juvenils ha inclòs les següents 
actuacions: 
 
� Districte 1 – Espai Baumann 
 

Divendres liles. Proposta que, mensualment, pretén generar espais de reflexió i debat sobre 
diferents aspectes que travessen les persones vinculades a la identitat de gènere, l'orientació 
sexual, les violències patriarcals, etc. A la vegada, es pretén construir una cruïlla on es trobin 
persones joves i col·lectius feministes de la ciutat.  

06/10. Sessió sobre sexe, gènere, identitat, expressió i orientació sexual. 

03/11. Sessió amb el col·lectiu feminista de Terrassa, Quart Creixent, sobre rols de gènere i 
estereotips sexistes. 

24/11. Sessió per treballar les violències masclistes a través de curtmetratges 

01/12. Sessió sobre masculinitats i feminitats amb l’entitat Ulleres per Esquerrans. 

22/11. Violències masclistes a través de la fotografia. Amb el grup de fotografia es va realitzar una 
dinàmica per reflexionar sobre els àmbits on s'emmarquen les violències masclistes. 

Vídeo 25 N. Diversos dies per treballar les violències masclistes en la música actual. Procés 
participatiu amb les joves de DJ Baumann on a través de cançons actuals es va reflexionar sobre 
les violències que s'expressen en aquestes. El procés va acabar amb l'edició d'un vídeo per 
conscienciar en aquesta línia. 

 
� Districte 2 – Espai Bit 
 

17/01. Xerrada sobre Feminisme Islàmic amb Fàtima Aatar. Xerrada per a noies sobre el rol de la 
dona dins l’islam i en la comunitat musulmana en general. Detecció de la vulneració de drets de les 
dones en certes interpretacions de l’islam, però també des de punts de vista occidentals. 

21/02. Taller amor romàntic. Taller mixte per repassar el tipus de relacions sexoafectives que 
construïm, en base a quins rols de gènere se sustenten i quines expectatives es tenen com a nois i 
com a noies. 

20/03. Xerrada de GAM Vallès (Berenem i xerrem). Taller per explicar què es el servei (Grup 
d’atenció a víctimes de maltractaments) i quin és el seu funcionament a la Bd2. 

15/05. Taller sobre violències a MTV. Taller sobre violències de gènere: què són? Qui les exerceix? 
quin pot ser el nostre rol? 

5/06-7/06-11/06-13/06. Intervenció a l’INS Mont Perdut. A partir de necessitats detectades des de la 
TTJ del 2.2, es decideix fer una intervenció conjunta a l’assignatura de projectes de l’Institut del 
territori, per treballar temes de rols de gènere, violència de gènere, etc. 

12/06. Kikboxing per a noies. Taller de kikboxing per a noies, per treballar temes d’autoestima, 
seguretat amb una mateixa, etc., a més d’aprendre tècniques de l’art marcial en si. 

15/06. GirlHood. Visionat de la pel·lícula GirlHood per la nit, per treballar rols de gènere en 
l’adolescència. 

22/06. Taller sobre Opressions. Taller sobre opressions de racisme i gènere. Com influeixen als i les 
joves? Creuen que les pateixen o les exerceixen? Entendre el concepte d’opressió, i el doble-joc de 
patir-ne i exercir-ne (Interseccionalitat com a base). 

22/11. Taller amb el grup de joves -15 anys sobre Violències de gènere. Taller per detectar 
violències de gènere, què són, qui les exerceix, i la realitat de les violències a Espanya. 

23/11. Taller amb el grup de joves +15 anys sobre Violències de gènere. Taller per detectar 
violències de gènere, què són, qui les exerceix, i la realitat de les violències a Espanya. 

24/11. Participació a l’acte del 25/N al Centre Cívic Montserrat Roig. Portem cartells fets per el grup 
de joves -15 anys sobre violències de gènere i els pengem al centre cívic durant l’acta. 
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� Districte 3 –Espai Can Parellada 
 

9/3. Dinàmica d'igualtat on es treballen les desigualtats de gènere a través de reflexions sobre mites 
i veritats al voltant de la temàtica. 

21/3. Dinàmica sexualitat per donar resposta a una demanda explícita dels nois i de les noies 
respecte al desconeixement de l'anatomia pròpia. 

 
� Districte 4 – Espai Punt Maurina 
 

Reunió Taula Tècnica de Gènere D4 (24/10/2017 - Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany). Va ser 
una reunió específica de diferents agents del districte 4 per pensar actuacions, tallers, formacions i 
activitats relacionades amb feminismes, la violència masclista, la situació de la dona i la igualtat de 
gènere. Aquesta reunió va servir sobretot per  pensar accions conjuntes com a districte a la vigília 
del 25N, és a dir pel 24N. 

Creació del grup de noies els divendres a la tarda. Es va crear aquest espai com a mecanisme per 
atendre les seves necessitats i per donar un espai de qualitat al grup de noies que venen al Punt. 
Sovint l’espai està monopolitzat pels nois i històricament hi ha hagut poca participació de noies al 
Punt, aquest trimestre, aprofitant que el grau de participació tant de noies com de nois ha 
augmentat, hem creat un grup de noies els divendres a la tarda. A través d’aquest grup s’ha creat 
l’equip de futbol femení i la comissió de preparació del 24N. 

Creació de l’equip de futbol femení de les joves del punt els divendres de 18:30h a 20h (03/11/2017, 
10/11/2017, 17/11/2017). Cada divendres acompanyem a l'inici i al final de l'activitat a les joves que 
participen a l'equip de futbol femení al pati de l’Escola Roc Alabern. Aquesta activitat neix de la 
necessitat i demanda del grup de noies de l’espai, de poder fer un equip de futbol femení en unes 
condicions òptimes. La idea ha estat desenvolupada pel mateix grup de noies amb l’ajuda de la 
parella educativa del Punt. 

Participació i dinamització de l’Acte 24N (24/11/2017). Participem de la concentració contra la 
Violència masclista del D4. Les Joves del Punt participen de la lectura d'un manifest treballat i escrit 
per elles i regalen les bosses que han dissenyat elles mateixes amb el lema No és No. Dinàmica 
resultant de la participació a la TTJ D4. 

Taller a càrrec de l'Associació Candela ‘Maneres de lligar’ al marc del 25N (30/11/2017). Activitat 
oberta als joves i a les joves del barri dins del marc del 25N organitzat des de la TTJ D4. Activitat 
dinamitzada per l’Associació Candela per treballar contra la violència masclista i la consciencia de 
gènere. 

 
� Districte 6 –Espai Lokal 
 

13/02. Xerrada- debat sobre l’amor romàntic. 

7/03. Dinàmica amb Punt Jove a l’Institut als instituts Blanxart i Cavall Bernat per reflexionar sobre el 
repartiment en funció de gènere de les tasques domèstiques i reproductives. 

8/03. Dinàmica sobre què és el feminisme? I elaboració de materials pel Lokal. 

14/03. Sense Embuts (per a noies): Presentació del projecte ‘Una altra mirada’, realitzat per les 
usuàries del Centre de Trastorns Alimentaris. 

Maig. Grup de noies: tertúlia sobre sexualitat. 

Abril. Grup de noies: informació sobre anticonceptius i el cicle menstrual. 

20/11. Visionat de curts i debat entorn la qüestió de la violència de gènere amb els joves +15. 

21/11. Visionat de curts i debat entorn las qüestió de la violència de gènere amb els joves -15. 

22/11. Preparació de material per a l’acte del 25N amb el grup Lokal Dance (Mural i cartolines). 

24/11. Participació a l’acte de commemoració del Dia contra la violència vers les dones(25N) del D6. 
Hi assistim com a Lokal i dos joves participen de la lectura del manifest. 
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28/11. Taller Sobre l’amor romàntic i les relacions sexo-afectives amb els joves +15. 

29/11. Es crea la Comissió de gènere de la TTJ D6. 

 
Resultats assolits 
 
• Les accions impulsades des del projecte Districte Jove incorporen la perspectiva de gènere en l’acció 

informativa, orientativa, d’assessorament i educativa de manera transversal, amb la finalitat de promoure 
la igualtat entre nois i noies. La metodologia del projecte implica el treball actiu perquè els i les joves 
accedeixin de manera igualitària a tots els serveis, projectes i activitats.  

 
 Els índexs de participació als espais joves durant l’any 2017 són els següents: 
  

 Masculí Femení 
Districte 1 41,76% 58,24% 
Districte 2 55,67% 44,33% 
Districte 3 68,86% 31,14% 
Districte 4 51,20% 48,80% 
Districte 5 56,16% 43,84% 
Districte 6 69,12% 30,88% 

TOTAL 57,86% 42,14% 
 
• Durant el tercer trimestre de l’any 2017 s’ha incorporat a la programació de l’espai jove del Districte 1 el 

projecte ‘Divendres liles’, amb l’objectiu d’oferir espais de formació i reflexió entorn a la perspectiva de 
gènere i feminismes, i alhora per apropar col·lectius feministes de la ciutat a les joves. 
Es fa una sessió mensual per treballar diverses temàtiques; dues organitzades per Districte Jove, una 
per Quart Creixent (col·lectiu feminista de la ciutat) i una altra per l’entitat Ulleres per Esquerrans.  
S’ha arribat a una participació total durant el trimestre de 58 joves, i es valora molt positivament l’inici del 
projecte, tot i que cal reflexionar sobre el mateix i acabar d’emmarcar-lo i redefinir-lo de cara al proper 
any. 

 
• Districte Jove participa de les Taules de Gènere articulades a través de les Taules Tècniques de 

Joventut. D’aquestes Taules han sorgit iniciatives tals com els actes per commemorar el 25N, dels quals 
els espais joves han estat impulsors mitjançant la creació d’activitats i dinamització de la jornada, amb 
una participació directa de 23 noies. 

 
• Gràcies al treball realitzat per l’equip educatiu de l’espai jove Punt Maurina, i a petició de les noies 

participants al mateix, durant l’últim trimestre de l’any 2017 s’ha creat un equip de futbol femení que es 
reuneix per entrenar un cop a la setmana amb una entrenadora contractada per Districte Jove. En aquest 
recurs han participat, de forma voluntària, un total de 16 noies. 

 
• Des de Districte Jove es participa activament en les activitats generades per diferents serveis de 

l’Ajuntament. En aquest sentit un total de 69 joves van assistir al Cinefòrum Mustang organitzat pel 
Servei de Polítiques de Gènere, i un total de 70 joves van participar a la sessió de teatre social en 
diversitat sexual i de gènere, organitzat en col·laboració amb el Servei de Ciutadania. 

 
• Durant l’últim trimestre de 2017 s’han establert els mecanismes amb el Servei d’LGTBIQ per coordinar el 

treball amb els/les joves que estan en procés de trànsit. Des de Districte Jove s’ha iniciat 
l’acompanyament de 5 joves usuaris i usuàries dels espais juvenils que requereixen d’aquest recurs, 
acompanyament que segueix durant l’any 2018. 
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Com ja s’ha comentat a l’apartat anterior, la perspectiva de gènere en l’acció educativa a Districte Jove és 
un dels eixos de treball transversals, i queda incorporat dins els fonaments metodològics del mateix.  
La detecció prematura de problemes específics relacionats amb aquesta matèria és fonamental per portar a 
terme accions concretes (xerrades, tallers, campanyes de sensibilització, etc). 
 
Districte Jove està present als Districtes 1, 2, 3, 4 i 6 mitjançant 5 espais juvenils distribuïts estratègicament 
al municipi, i l’equip de treball durant el 2017 ha estat format per 8 educadors/es d’intervenció al territori, 
més la incorporació al més d’octubre d’una novena educadora que ha reforçat la intervenció als districtes 1 i 
3. 
 
Tot i que la valoració de la feina realitzada és molt positiva, degut a les característiques poblacionals i 
territorials de la ciutat, el reduït nombre de recursos amb que compta Districte Jove (equip de treball, 
dimensions i estat dels espais joves, mitjans materials i pressupostaris, etc.) dificulta l’atenció i la detecció 
de les problemàtiques reals del col·lectiu juvenil, així com la resposta que s’ofereix davant d’aquestes. 
 
De la revisió dels indicadors anuals de Districte Jove es pot concloure que el projecte augmenta i consolida 
any rere any la seva presència al territori, la intervenció directa amb els/les joves i el treball comunitari en 
xarxa. Això ha estat possible gràcies al potencial i la implicació de l’equip d’educadors i educadores, i a 
l’augment de la assumpció de càrrega de treball pel mateix. 
 
Per assegurar la qualitat de la intervenció i la presència efectiva al territori, establint un vincle i un 
acompanyament especialitzat amb els joves i les joves, és necessària la incorporació de més educadors i 
educadores. Considerem que cal donar cobertura a tot el territori, entenent que la població jove és el 25% 
de la població total de Terrassa, i que cal disposar d’uns equipaments juvenils que reuneixin una sèrie de 
condicions inexcusables (aula informàtica amb maquinària actual, suficient espai físic per complir amb ràtios 
legals, material tècnic, etc.).  
 
Poder dotar cada districte d’una parella educativa de Districte Jove no és garantia d’èxit, doncs dues 
persones per a un sol districte no són suficients en determinats moments, però sí permet ampliar el radi 
d’influència, podent arribar a més joves i ampliant el nivell d’atenció que els/les oferim. Sense aquests 
recursos preventius la incidència en segons quins comportaments i rols esdevenen complexes. 
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Districte Jove 

  Nombre de joves atesos per Districte Jove 7.297 

Participants en activitats ordinàries 1.125 

Joves d’intervenció en medi obert 440 
Participants totals de Districte jove 1.565 
     - Percentatge de nois (963) 61,53% 
     - Percentatge de noies (602) 38,47% 
Participants en accions als instituts 2.769 
Participants en accions amb agents de territori 516 
Participants en accions de ciutat 2.447 

Percentatge de joves atesos per edats  

12 a 14 anys 22,01% 
15 a 17 anys 43,54% 
Més de 18 anys 34,45% 

Percentatge de joves atesos per procedència  

Autòctona 43,06% 
Marroquina 43,86% 
Llatinoamericana 10,21% 
Subsahariana 0,96% 
Altres (Europa de l’Est, asiàtica...) 1,91% 

Ocupació dels i les joves ateses (%)  

Estudien 87,88% 
Treballen 3,51% 
Sense ocupació 7,50% 
Estudien i treballen 1,91% 

Nombre de joves atesos per districte  

Districte 1 365 
Districte 2 325 
Districte 3 208 
Districte 4 264 
Districte 5 33 
Districte 6 370 

Nombre d’activitats desenvolupades segons tipologia   

Nombre total d’activitats 381 
Activitats ordinàries 185 
Activitats amb agents de territori 90 
Activitats obertes a ciutat 53 
Activitats als instituts 53 
Activitats proposades pels joves 97 

En relació a la intervenció en medi obert  

Nombre de prospeccions realitzades 235 
Nombre d’espais de la ciutat intervinguts 70 
Nombre de grups de joves intervinguts en medi obert 84 
Nombre de joves intervinguts en medi obert 733 

 
 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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En relació al treball amb els Serveis Socials  

Nombre de reunions de coordinació realitzades 69 
Nombre d’accions conjuntes 20 
Nombre de joves derivats entre serveis 59 
Nombre de participants a Districte jove usuaris de SEBAS 117 

En relació al treball comunitari i en xarxa  

Accions entre el programa i altres projectes de la ciutat 147 
Nombre de joves derivats a altres serveis o entitats del territori 267 
Coordinacions amb altres agents del territori 288 
Reunions de coordinació Taules tècniques juvenils 45 

En relació al Projecte En Trajecte  

Nombre total de joves atesos 32 
Nombre de joves derivats d’altres serveis o entitats del territori  71 
Nombre total d’activitats desenvolupades  40 
Coordinacions amb altres agents del territori 28 
Nombre total de joves amb retorn al sistema educatiu 
Percentatge de joves amb retorn al sistema educatiu 

24 
 75% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 89.984,42 €                    42.958,57 €                         47,74%
Béns corrents i serveis 247.391,12 €                  239.073,82 €                       96,64%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 337.375,54 €                  282.032,39 €                       83,60%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 72.995,00 €                    33.987,08 €                         46,56%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 72.995,00 €                    33.987,08 €                         46,56%

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

PROGRAMA SUPORT A PROJECTES D’ENTITATS 
CASALS D’ESTIU 

 

CODI PROGRAMA 33402 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantir la qualitat de vida, justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 44.  
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència delegada 

- Entitats sense ànim de lucre de lleure infantil i 
juvenil de Terrassa, inscrites al RMEAC 
- Joves monitors/ores que formen part de les entitats 
juvenils de la ciutat 
- Infants i joves que participen als Casals d’estiu 

 

Objectius anuals 
 
� Oferir el projecte de Casals d’estiu a nivell de ciutat, juntament amb les entitats de lleure educatiu. 

� Augmentar els recursos econòmics destinats als Casals d’estiu per tal de desenvolupar-lo a nivell de 
ciutat en igualtat de condicions, amb les entitats de lleure educatiu.  

� Treballar per fer efectiva la participació real dels infants i joves amb capacitats diverses. 

Actuacions realitzades 
 
� Coordinació del projecte de lleure educatiu de ciutat de Casals d’estiu.  

Un total de 17 esplais i caus de la ciutat han dut a terme 22 casals d’estiu a tota la ciutat. La Comissió 
de Casals d’estiu ha estat l’encarregada de concretar els aspectes organitzatius, logístics, econòmics i 
pedagògics, i des del Servei s’han fet les gestions necessàries per facilitar el seu correcte 
desenvolupament i coordinació. 

Per dur a terme el projecte i facilitar la coordinació de les accions és necessari el treball en xarxa no 
només entre les entitats i entre aquestes i el Servei de Joventut i Lleure Infantil, sinó també entre 
diversos serveis de l’Ajuntament: Serveis Socials, Esports, Educació, Via Pública, Oficina de Capacitats 
Diverses, etc. Els Casals d’estiu van tenir lloc durant els mesos de juny i de juliol. 

Es van oferir 1.790 places, i finalment es va donar cobertura a 1.934 infants i joves, dels quals 125 
(6,5% del total de participants) eren infants i joves amb diversitat funcional. 

 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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� Atorgament de subvencions al projecte de Casals d’estiu per contractació, material i sortides. 

Els casals d’estiu es financen a través de les quotes de les famílies. Per tal de garantir preus 
assequibles i en la línia dels establerts pel mercat, el Servei de Joventut i Lleure Infantil atorga 
subvencions per tal de complimentar aquests ingressos, amb la finalitat de que les entitats de lleure 
puguin procedir a la contractació dels monitors i monitores necessaris, segons normativa i conveni, i així 
desenvolupar un projecte de qualitat, que garanteixi al màxim possible la igualtat d’oportunitats a la 
ciutat. 

Part important d’aquesta subvenció, es destina a oferir dos casals de lleure especialitzats en necessitats 
educatives especials, permetent així, una participació en el projecte més diversa. 

 
Resultats assolits 
 
• Previ a l’inici dels casals, la Comissió de Casals d’estiu, integrada per 17 entitats de lleure de la ciutat, 

de gener a juny ha fet reunions mensuals per donar forma i organitzar els casals d’estiu. Al setembre la 
Comissió ha fet la corresponent reunió de valoració. En 2017 s’han tirat endavant 22 casals: 20 inclusius 
(2 per a joves de 12 anys a 17 anys, i 1 artístic), i 2 especialitzats per a infants i joves amb capacitats 
diverses. 

 
• Un total de 271 monitors i monitores han estat contractats per dur a terme els casals, d’aquests, 71 han 

estat monitors/ores especialitzats en l’atenció a infants i joves amb necessitats de suport específic i 
capacitats diverses. 

 
• Els casals s’han fet a diferents escoles municipals, equipaments municipals i locals propis d’entitats i 

han donat cobertura a famílies dels 6 districtes de la ciutat. 
 
• Les places ofertes eren 1.790 i la participació final ha estat de 1.934 infants i joves. Arrel d’un augment 

de la demanda, la majoria d’entitats va aprovar l’augment i assumpció de noves places, condicionat al 
major ingrés per quotes i a una major subvenció municipal per possibilitar la contractació de més 
monitors/ores. 

 
• Es confirma la tendència a l’alça iniciada l’any 2015 respecte a la participació d’infants i joves amb 

necessitats de suport específic i de necessitats educatives especials, la qual ha estat molt elevada. 
Aquest any 2017 del total, 125 han estat infants i joves amb necessitats educatives o necessitats de 
suport específic, 93 han estat inscrits a casals especialitzats i 32 ho han estat als casals inclusius. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El grau d’assoliment dels objectius fixats pel projecte de Casals d’estiu ha estat molt satisfactori. I prova 
d’això és la creixent demanda de places per part de les famílies, que busquen espais alternatius i de qualitat 
educativa perquè els seus fills i filles es diverteixin. 

Les 17 entitats de lleure que formen part de la Comissió de Casals d’estiu són la mostra de l’alt nivell de 
participació per part de les entitats de lleure en el projecte i, alhora, de la gran necessitat de coordinació i 
estructuració que precisa l’execució d’un projecte com aquest, d’abast de ciutat. Tots els districtes de la 
ciutat han comptat com a mínim amb un casal subvencionat per l’Ajuntament de Terrassa. 

Diversos serveis municipals (Serveis Socials, Esports, Educació, Oficina de Capacitats Diverses, Via 
Pública...) treballen en coordinació amb la Comissió per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a les 
activitats d’estiu a infants i joves de la ciutat. 

Aquest any cal destacar que a la programació d’uns casals més orientats a infants des dels 3 anys (P-3 
finalitzat) als 12 anys, s’han afegit 2 casals únicament per a joves a partir dels 12 anys i fins els 17. A banda, 
s’ha continuat programant el Casal artístic per a joves, amb el suport del BaumannLab – Laboratori de 
creació jove, que des de la seva implementació està tenint una molt bona resposta. L’objectiu d’aquesta 
diferenciació és la d’adaptar, orientar i apropar la diversitat d’activitats de lleure als més joves, que seran els 
futurs membres de les entitats de lleure. 
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S’ha treballat per facilitar l’accés a infants i joves amb necessitats de suport específic als casals inclusius. Es 
van contractar 5 monitors i monitores de suport més que l’any anterior, passant d’una bossa de 27 a 32 
membres. L’objectiu ha estat donar resposta a les necessitats manifestades per les entitats i atendre amb 
garanties de seguretat i qualitat a infants i joves que necessiten d’una atenció més especialitzada. 

En general, tots els agents implicats en l’organització dels casals -administració, entitats de lleure, famílies i 
comunitat- valoren molt positivament els Casals d’estiu, pel que any rere any es consoliden com un recurs 
educatiu imprescindible i necessari per a la ciutat de Terrassa, que a més dóna resposta a la manca 
d’activitats i d’espais de lleure per a infants i joves durant part del període de vacances escolars. 

El grau d’assoliment del projecte en general és d’un 100%. Pel que fa a la participació d’infants, aquesta ha 
estat d’un 8,17% més que l’any 2016. El projecte de Casals d’estiu és un programa que per les seves 
característiques porta afegit un nivell, encara que mínim, de flexibilitat en la seva gestió, el que permet 
poder ampliar places sempre i quan les entitats comptin amb els recursos imprescindibles per poder fer-ho. 

 
 
 
 
 
 
Casals d’estiu  

Nombre d’entitats que realitzen Casals d’estiu 17 

Nombre de Casals d’estiu organitzats 22 

Nombre de monitors i monitores contractades 271 

Nombre d’infants participants 1.934 

Nombre de monitors i monitores especialitzades amb infants amb necessitats 
de suport específic o necessitats educatives especials 

71 

Nombre d’infants i joves amb necessitats de suport específic o necessitats 
educatives especials 125 

 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

PROGRAMA SUPORT A PROJECTES D’ENTITATS 
ESPLAIS DISSABTES 

 

CODI PROGRAMA 33402 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantir la qualitat de vida, justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 44.  
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència delegada 

- Entitats sense ànim de lucre de lleure infantil i 
juvenil de Terrassa, inscrites al RMEAC 
- Moviments supralocals que donen suport a les 
entitats de lleure de Terrassa 
- Joves monitors/ores que formen part de les entitats 
juvenils de la ciutat 
- Infants i joves que participen dels esplais o caus 
de cap de setmana 

 
Objectius anuals 

 

� Millorar els mecanismes i processos de relació i interlocució amb i entre les entitats de lleure i les 
entitats juvenils. 
 

� Augmentar la presència de les entitats i associacions juvenils i de lleure en els òrgans i espais 
municipals de participació. 
 

� Donar suport a les entitats juvenils i de lleure educatiu en la gestió i desenvolupament dels seus 
projectes i activitats. 
 

� Augmentar les accions de difusió entre la ciutadania dels objectius, finalitats i activitats que porta a 
terme el teixit associatiu de la nostra ciutat. 
 

� Oferir recursos econòmics per millorar l’atorgament de subvencions dels projectes d’entitats. 
 

� Millorar el suport d’assessorament a les entitats juvenils i de lleure educatiu, gestió i desenvolupament 
dels seus projectes i activitats. 

 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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Actuacions realitzades 
 
Aquest programa dóna suport a les entitats de lleure i les entitats juvenils de la ciutat en el desenvolupament 
dels seus projectes des de diverses vessants: suport econòmic, suport tècnic (assessorament, gestió i 
tramitació), suport de d’infraestructures i de préstec de material tècnic, i suport al Pla d’equipaments juvenils. 
Aquest suport s’adreça a les entitats de lleure i entitats juvenils de la ciutat per tal que puguin desenvolupar 
amb la màxima qualitat els seus projectes, fent palès el capital social i la vàlua que signifiquen aquestes 
entitats per a la ciutat. Són projectes propis d’aquestes els esplais i caus de cap de setmana, els Casals 
d’estiu, el Treu el suc a l‘estiu, i d’altres de caire més singulars i específics de cadascuna de les entitats. 
 
� Assessoraments i gestions tècniques. Suport en la gestió i desenvolupament de projectes, cessió de 

materials tècnics i logística. Atenció directa i personalitzada, tant a entitats de lleure com a entitats 
juvenils de la ciutat, i a totes aquelles entitats i/o persones que han precisat de l’assessorament en 
temes vinculats a l’àmbit del lleure educatiu i l’àmbit juvenil. Aquesta acció és de difícil quantificació, 
donat el volum tant elevat de consultes i demandes d’assessorament, tant per via telemàtica, com 
telefònica o presencial. 
 

� Atorgament de subvencions a projectes d’entitats de lleure 
Esplai o cau setmanal. S'han atorgat subvencions a les diverses entitats de lleure perquè desenvolupin 
els seus projectes d'esplai i/o cau de dissabtes a la tarda, adreçats a infants i joves dels 3 als 17 anys. 
Els equips de monitors/ores són joves voluntaris i la gran majoria està en possessió de la titulació oficial. 
Treu el suc a l’estiu: Agrupa el conjunt d'activitats que es coneixen amb el nom de colònies, rutes i 
campaments d’estiu. Aquestes són activitats amb pernoctació que es realitzen durant els mesos de juliol 
i agost. Estan adreçades a infants i joves entre 5 i 17 anys. 
 

� Atorgament de subvencions a projectes d’associacions juvenils. Les subvencions atorgades han estat 
diverses, atenent a les característiques i la diversitat de les entitats juvenils. 
 

� Dia Universal dels Drets dels Infants (DUDI) - 20 novembre. Aquest any, amb l'objectiu de reivindicar els 
drets dels infants i fer visible la seva participació com a ciutadania efectiva de la comunitat des de les 
seves diverses edats, els esplais i caus de la ciutat van optar per fer activitats que connectessin territoris 
i servissin de visibilització, tant dels infants, com de les pròpies entitats. 
Una activitat va ser la cercavila que s’iniciava als barris perifèrics dels districtes 3, 5 i 6 i arribava al 
centre de la ciutat, on es feien diversos tallers i dinàmiques. La segona activitat fou la trobada d’una 
sèrie d’entitats al parc de Vallparadís, espai emblemàtic per al lleure, on van realitzar diversos jocs i 
activitats, finalitzant la jornada amb la lectura d’un manifestat. Finalment les entitats que lideren grups de 
joves van optar per reunir-se a les instal·lacions de la Casa Baumann i al BauHouse i fer un cinefòrum. 
El suport sol·licitat per part de les entitats ha estat principalment d'infraestructura i avituallament. 
 

� Suport a les federacions d’entitats i moviments supralocals de lleure. Atorgament de suport econòmic 
per facilitar que puguin donar suport a les entitats de la ciutat que tenen adscrites. També s’ha fet cessió 
d’espais i material tècnic perquè puguin oferir els seus serveis a les entitats de la ciutat des de la 
proximitat. 

 
 
Resultats assolits 
 
El programa de Suport a projectes d’entitats contempla diverses accions. Exposem els resultats descriptius 
de cadascunes d’elles. 
 
• Ajuts, suport i assessorament tècnic. S’ha mantingut comunicació constant i fluïda amb totes les 

entitats juvenils i de lleure de la ciutat. Les demandes d’assessorament i suport tècnic són moltes i 
diverses: canvi de junta, renovació d’estatuts, presentació de la Declaració del 347, redacció de 
projectes educatius en l’àmbit del lleure, tramitació de subvencions, repercussió del nou Decret 
26/2016... El Servei ha informat i ha fet arribar a les entitats juvenils i de lleure tota aquella informació 
que podia ser del seu interès. S’ha seguit millorant la informació que recull la pàgina web del Servei, 
actualitzant la informació amb infografies fàcils i pràctiques. També, i com a servei especialitzat, s'ha fet 
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assessorament a la població en general i als serveis municipals que ho han requerit, en tot allò 
relacionat amb el lleure educatiu. 
 

• Subvencions atorgades. El nombre de subvencions atorgades a entitats de lleure i juvenils ha estat de 
46, una d’elles destinada al pagament del lloguer d’un local, seu d’un dels esplais de la ciutat. Les 
activitats on hi ha més participació són els esplais de cap de setmana, les colònies d’estiu i les activitats 
juvenils de festes majors. 
 

• Esplai o cau setmanal de dissabtes. Es manté el nombre d’entitats que realitzen esplai o cau de cap de 
setmana. Es manté el nombre d’infants que participen a les activitats de lleure educatiu de cap de 
setmana, que ha estat aquest 2017 d’uns 1.800 infants aproximadament.  
 

• Treu el suc a l’estiu: Activitats de lleure amb pernoctació. Un total de 18 entitats han realitzat activitats 
d’estiu amb pernoctació. Al voltant de 1.300 infants i joves han participats de les activitats de Treu el 
suc a l’estiu. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El Servei valora de forma molt satisfactòria l’assoliment de tots els objectius del programa de Suport a 
projectes d’entitats. Es confirma, un any més, la importància d’oferir suport de caire divers a les entitats per 
tal que puguin desenvolupar correctament els seus projectes. Mostra d’això és l’elevat nombre de peticions 
econòmiques, de préstec de material, i d'assessoraments i atenció personalitzada que s’han atès durant 
l’any 2017. Pren especial importància la realització de projectes per a joves vinculats a entitats de lleure que 
busquen promoure i fomentar activitats més adients a les seves edats i interessos. 
 
Un altre aspecte que el Servei valora com a molt positiu és l’impacte que aquest suport té en la població de 
la ciutat, especialment en les famílies usuàries de les entitats de lleure i les entitats juvenils. Que les entitats 
puguin rebre subvenció econòmica per desenvolupar els seus projectes els permet oferir preus o quotes de 
participació molt ajustades, fet que facilita l’accessibilitat d’infants i joves, i facilita la igualtat d’oportunitats. 
 
Per últim, la possibilitat de comptar amb aquest suport permet a les entitats seguir actives i comptar amb 
membres voluntaris que les impulsin i les gestionin. Tot i que el nombre d’entitats es manté, hem pogut 
constatar un augment del capital humà juvenil de moltes d'elles. 
 
Grau d’assoliment un 95%. 
 
 
 
 
 

Suport a projectes d’entitats  

Nombre d’entitats de lleure en funcionament 25 

Nombre d’entitats de lleure que fan esplai setmanal o cau 23 

Nombre de participants a les activitats de lleure d’esplai o cau setmanal 1.800 aprox. 

Nombre de monitors/ores participants de les entitats de lleure 342 aprox. 

Nombre d’entitats de lleure que realitzen activitats de pernoctació a l’estiu 18 

Nombre de participants en les activitats de lleure amb pernoctació a l’estiu 1.300 aprox. 

Nombre d’entitats que han organitzat el DUDI 9 

Nombre de subvencions atorgades (lleure i juvenils) 46 
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El quadre correspon a l’execució econòmica del Programa pressupostari 33402, engloba 
l’activitat de les 2 fitxes incloses en aquest programa:  
 

- Casals d’estiu 
- Esplais dissabtes 

 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 74.165,00 €                    53.121,28 €                         71,63%
Béns corrents i serveis 33.570,00 €                    32.937,27 €                         98,12%
Transferències corrents 210.070,00 €                  209.326,80 €                       99,65%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital 180.000,00 €                  180.000,00 €                       100,00%
TOTAL...................... 497.805,00 €                  475.385,35 €                       95,50%
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI JOVENTUT I LLEURE INFANTIL 

PROGRAMA BAUMANN SERVEI JOVE 

 

CODI PROGRAMA 33701 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 44. 
 
 
Descripció del programa 
 
Aquest programa dona suport a les entitats de lleure i juvenils de la ciutat en el desenvolupament dels 
projectes des de la vessant econòmica amb ajudes pel lloguer de locals i altres subvencions, i també al 
desenvolupament de projectes propis del servei, com el BaumannLab i el Bucs Baumann, i d’altres 
descentralitzats en el territori, com és el cas dels espais joves de Districte jove. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència delegada - Població jove en general  
- Entitats juvenils i de lleure infantil, principalment 

 

Objectius anuals 
 
� Garantir el manteniment bàsic dels equipaments municipals adscrits al Servei de Joventut i Lleure 

Infantil, alguns cedits a entitats de lleure i/o entitats juvenils. 

� Mantenir el nombre de convenis de cessió d'equipaments municipals per fer efectiva la igualtat 
d’oportunitats d’accés al temps de lleure. 

� Ampliar els mecanismes que permetin atorgar ajuts per afavorir l’accés a disposar d’un equipament per 
aquelles entitats que no es poden acollir als convenis de cessió.  

� Posar a disposició de la ciutadania espais de trobada per a entitats i per a joves. 

� Ampliar, sempre que sigui possible, el Projecte d’equipaments municipals juvenils i de lleure. 

� Fer difusió de les activitats que es programen. 

 
Actuacions realitzades  
 
El Projecte d’equipaments juvenils i de lleure consisteix en disposar espais distribuïts als diferents districtes 
de la ciutat perquè els i les joves, i les entitats puguin desenvolupar les seves activitats i projectes. Es vetlla 
perquè els i les joves puguin accedir i tenir les mateixes oportunitats d’igualtat de participar, de crear teixit 
associatiu i de treballar per la cohesió social i territorial. Es tracta de locals en els quals s’hi desenvolupa 
algun projecte municipal, o bé entitats juvenils o de lleure educatiu hi desenvolupen les seves activitats. 
 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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El desenvolupament del projecte, per la seva magnitud i rellevància a nivell de ciutat, precisa d'una 
important dotació pressupostària. Per a la gestió i desenvolupament del Projecte d'equipaments municipals 
el Servei depèn, en gran mesura, de l'aprovació per part de la Comissió de Patrimoni de les intervencions a 
fer. Per altra banda, cal esmentar que la despesa referent a la subvenció per a lloguer de locals està 
vinculada a la línia pressupostària 33402 - Suport a projectes d’entitats. 
 
Tipus de gestió i funcionament: 
 
� Equipaments municipals: El Servei de Joventut disposa d’equipaments propis per desenvolupar 

activitats municipals dirigides a joves a diferents territoris de la ciutat. 

 
� Cessió d’equipaments a entitats juvenils i de lleure: La cessió d’equipaments a entitats és un dels 

mecanismes que disposa el Servei de Joventut per donar suport a les entitats juvenils i de lleure per al 
desenvolupament dels seus projectes. L’any 2015, es van signar 10 convenis de cessió que han 
continuat vigents durant tot l’any 2017. 

 
� Atorgament de subvencions per a lloguers d'equipaments a les entitats de lleure: El Servei ha donat 

suport econòmic perquè les entitats que no poden accedir a un equipament municipal tinguin 
l’oportunitat de fer-ho, en les mateixes condicions que ho poden fer aquelles que sí que compten amb 
equipaments en els seus territoris. 

 
� Assumpció del cost dels subministraments d’equipaments no municipals: El Servei ha assumit les 

despeses de subministraments bàsics d’equipaments per tal que les entitats que en fan ús puguin 
desenvolupar els seus projectes. 

 
� Convenis amb altres serveis municipals d’equipaments d’ús general no específic per a joves: S’ha 

mantingut la signatura d’acords amb altres serveis municipals per tal que entitats i col·lectius joves 
puguin fer ús d’equipaments d’ús general no específic per a joves, com és el cas dels centres cívics.  

 
En aquesta línia pressupostària també està inclosa la despesa de publicitat i propaganda del Servei per fer 
difusió de les activitats i programes que es duen a terme en alguns d’aquests espais municipals. 
 

Resultats assolits 
 
Terrassa compta amb una important xarxa d’entitat de lleure i juvenils, fet que contribueix en gran mesura a 
que el Servei els cedeixi espais adequats i adients per desenvolupar els seus projectes. Facilitant aquests 
espais és com el Servei entén que pot contribuir a potenciar una participació activa i real a través de 
l’associacionisme i el voluntariat de joves i infants de la ciutat. 
 
• Seguint en la línia de conservació i millora dels espais, s’han realitzat importants inversions en reparar i 

adequar els equipaments, tant a la normativa vigent com a les necessitats pròpies dels edificis. Les 
inversions més importants a destacar són les següents:  

 
- Local carrer Germà Joaquim: Pintura interior, substitució de moqueta i reparació de coberta 

comunitària. 
 
- Local de Can Parellada: Reparació de portes, persianes i radiadors. 

 
- Local de Can Tusell: Instal·lació de porta RF i legalització d’aparell d’aire condicionat. 

 
- Casa Baumann: Substitució de purgadors de la instal·lació de calefacció. 

 
- Local de Sant Llorenç: Ampliació de tanca metàl·lica perimetral. 
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- Espai BIT, Punt Maurina, Local de Sant Llorenç i Local de Can Parellada: Reparació d’ordinadors 
i actualització de programari informàtic. 

 
• A banda d’aquestes, s’han realitzat moltes altres intervencions de menor envergadura per tal de 

garantir la qualitat de l’estat dels immobles, i que aquests compleixin amb els requisits legals establerts. 
 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El desplegament del Projecte d’equipaments juvenils i de lleure és un dels punts forts amb els que compta el 
Servei per fer efectius i facilitar la consecució dels objectius de pràcticament la totalitat dels seus programes. 
Sense espais és molt difícil donar resposta a les demandes de la població jove i de les entitats. I sense 
espais és molt difícil poder articular una intervenció al territori que et permeti un treball eficient i eficaç. 
 
Disposar d’aquest projecte i poder tirar-lo endavant és molt satisfactori per a totes les persones implicades 
en el desenvolupament dels projectes juvenils i de lleure. El Servei ha garantit les intervencions que s’han 
considerat prioritàries. Ha buscat i materialitzat fórmules que han permès nous models d’accés a un local i 
ha treballat perquè la xarxa ciutadana i el teixit associatiu s’enforteixi i generi veritables vincles entre els 
membres de la comunitat. 
 
 
 
 
 
 
Projecte equipaments 

Nombre d’equipaments juvenils i de lleure amb que compta el Servei per a ús 
dels joves i infants 

16 

Nombre de convenis de cessió signats amb les entitats de lleure i juvenils 10 

Nombre de subvencions atorgades per a lloguer d’equipaments 1 

Nombre d’entitats de lleure i juvenils que fan un ús compartit dels espais amb 
d’altres projectes 

4 

Nombre d’equipaments juvenils i de lleure dels quals el Servei assumeix el 
pagament dels subministraments 

12 

Nombre d’equipaments d’ús general no específic per a joves conveniats entre 
els serveis municipals  

5 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 172.000,00 €                  244.255,10 €                       142,01%
Béns corrents i serveis 52.641,00 €                    44.689,14 €                         84,89%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 224.641,00 €                  288.944,24 €                       128,62%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              780,07 €                              
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... -  €                              780,07 €                              

 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  



  
 

 
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017   
   
 91 

 
 

DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI SERVEI POLÍTIQUES DE GÈNERE 

PROGRAMA MANTENIMENT I INFRAESTRUCTURA 

 CODI PROGRAMA 23105 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat  
Compromís  
 
 
Descripció del programa 
 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència delegada Persones usuàries de Casa Galèria 
 
 
Objectius anuals 
 
� Garantir els subministraments i el manteniment de les instal·lacions de Casa Galèria en estat òptim per 

al desenvolupament de les tasques que presta el Servei de Polítiques de Gènere.  
 
 
Actuacions realitzades 
 
� Manteniment dels ascensors. 
 
� Manteniment de l’alarma. 
 
� Manteniment de les instal·lacions d’aigua mineral. 
 
� Manteniment de la xarxa elèctrica. 
 
� Manteniment de la caldera i els radiadors. 
 
 
Resultats assolits 
 
• Manteniment dels ascensors. 

S’ha realitzat correctament el manteniment dels ascensors. 
Grau d’assoliment: 100% 

 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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• Manteniment de l’alarma. 
S’ha realitzat correctament el manteniment de l’alarma. 
Grau d’assoliment: 100% 

 
• Manteniment de les instal·lacions d’aigua mineral. 

S’ha realitzat correctament el manteniment de les instal·lacions d’aigua mineral i s’han abonat 
puntualment les factures derivades dels consums realitzats. 
Grau d’assoliment: 100% 

 
• Manteniment de la xarxa elèctrica. 

S’ha realitzat correctament el manteniment de la xarxa elèctrica i s’han abonat puntualment les factures 
derivades dels consums realitzats. 
Grau d’assoliment: 100% 

 
• Manteniment de la instal·lació de gas (caldera i radiadors). 

S’ha realitzat correctament el manteniment de la instal·lació de gas i s’han abonat puntualment les 
factures derivades dels consums realitzats. 
Grau d’assoliment: 100% 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
No s’han detectat incidències en la realització de tots els manteniments i revisions i els serveis s’han pogut 
prestar amb normalitat i fluïdesa.  
 
 
 
 
 
 

Manteniment i infraestructura 

Manteniment dels ascensors (Sí/No)     Sí 

Manteniment de l’alarma (Sí/No) Sí 

Manteniment de les instal·lacions d’aigua mineral (Sí/No) Sí 

Manteniment de la xarxa elèctrica (Sí/No) Sí 

Manteniment de la caldera i els radiadors (Sí/No) Sí 

 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 13.447,00 €                    5.626,52 €                           41,84%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 13.447,00 €                    5.626,52 €                           41,84%

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI POLITIQUES DE GÈNERE 

PROGRAMA SERVEIS A LES DONES 

 

CODI PROGRAMA 23106 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 1. Potenciarem l’activitat econòmica per tal de reduir l’atur i facilitarem la creació de 

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

Compromís 1, 2, 3, 92 i 93.  
 
 
Descripció del programa 
 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència delegada Població de Terrassa 
 
 
Objectius anuals 
 
� Millorar les habilitats i capacitats per a l’ocupació de les dones en situació de vulnerabilitat residents a 

Terrassa.  
 
� Organitzar activitats per reivindicar els drets de les dones i promocionar la seva participació en tots els 

àmbits socials i culturals.  
 
� Promoure la coeducació i la corresponsabilitat. 
 
� Editar materials informatius sobre els drets de les dones 
 
 
Actuacions realitzades 
 
� Organització de tallers i sessions informatives per a la millora de l’ocupabilitat. 
 
� Servei d’Orientació Laboral per a dones. 
 
� Organització de la campanya ‘8 de març’. 
 
� Organització del Cinefòrum per la Igualtat. 
 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

 X  
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� Organització de la campanya ‘Terrassa, ciutat feminista’. 
 
� Organització de la campanya ‘Festes Majors lliures d’agressions sexistes’. 
 
� Participació a la Fira Modernista. 
 
� Participació a la Cursa de les Dones. 
 
� Organització de tallers per la coeducació i la corresponsabilitat. 
 
� Edició de materials informatius sobre els drets de les dones. 
 
 
Resultats assolits 
 
Organització de tallers i sessions informatives per  a la millora de l’ocupabilitat 
• S’han realitzat 3 tallers prelaborals als quals han assistit 71 dones; 2 tallers d’orientació i inserció laboral, 

amb una assistència de 23 dones, i 1 sessió informativa sobre “habilitats bàsiques laborals”,  a la qual hi 
van assistir 7 dones.  
Grau d’assoliment: 100% 

 
Prestació del Servei d’Orientació Laboral 
• S’ha contractat una especialista que s’ha encarregat de facilitar informació general en matèria de dret 

laboral per resoldre qüestions relacionades amb les discriminacions per raó de gènere en el mercat 
laboral, l’assetjament sexual, acomiadaments, contractacions, retribucions, prestacions i subsidis, etc. 
S’han realitzat 64 visites presencials i s’ha atès a 60 dones. 
Grau d’assoliment: 100% 

 
Organització de la campanya ‘8 de març’ 
• S’han realitzat 32 actes emmarcats en la campanya 8 de març sota el lema ‘Deconstruint mirades. 

Feminismes en plural’. Hi han participar 20 entitats, organitzant diferents propostes, i un total de 1594 
persones (920 dones i 674 homes). 
Grau d’assoliment: 100% 

 
Organització del Cinefòrum per la Igualtat 
• Un any més, s’ha organitzat el Cinefòrum, que ha constat de la projecció, a la sala gran del Cinema 

Catalunya, de 6 films i 1 documental. Hi han assistit un total de 991 persones (730 dones i 261 homes). 
Grau d’assoliment: 100% 

 
Organització de la campanya ‘Terrassa, ciutat femin ista’ 
• S’ha dissenyat una campanya a través de 200 banderoles de 5 models diferents impreses a 2 cares que 

es s’han penjat a 100 fanals de la ciutat en diferents dates.   
Grau d’assoliment: 100% 

 
Organització de la campanya ‘Festes Majors lliure d ’agressions sexistes’ 
• S’ha començat a treballar durant el 2017 per crear un Protocol d’atenció contra les agressions sexistes 

pensant en les festes majors de Terrassa i s’ha elaborat un decàleg en forma de fulletó inclòs als 
programes de Festa Major de la ciutat i s’han organitzat espais infantils. 
Grau d’assoliment: 100% 

 
Participació a la Fira Modernista  
• S’ha convocat a les dones de la ciutat per participar a la manifestació reivindicativa dels drets de les 

dones, ambientada en l’època modernista. Hi han participat 45 dones.  
Grau d’assoliment: 100% 
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Participació a la Cursa de les Dones 
• S’ha col·laborat amb l’entitat Mitja Marató de Terrassa per promoure la participació de les dones en 

aquesta cursa popular. Se n’ha fet difusió i s’han organitzat tallers i activitats per promoure la coeducació 
i la corresponsabilitat entre nens i nenes.  
Grau d’assoliment: 100% 

 
Oferta de tallers de sensibilització sobre corespon sabilitat als centres educatius 
• S’han realitzat 5 tallers, 3 sobre ‘La coeducació comença a casa’ a 3 centres de secundària, amb una 

participació de 54 dones, i 2 sobre ‘Igualtat d’oportunitats en el mercat laboral’, a 2 centres de 
secundària, amb una participació de 23 noies i 11 nois.  
Grau d’assoliment: 100% 

 
Edició de materials sobre els drets de les dones 
• S’ha editat la Guia de Recursos i Serveis per a Dones del Partit Judicial de Terrassa i altres materials 

divulgatius del Servei de Polítiques de Gènere. 
Grau d’assoliment: 100% 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Totes les actuacions programades s’han realitzat sense entrebancs i amb els índex de participació previstos. 
 
 
 
 
 
Tallers i sessions informatives per a la millora de  l’ocupabilitat   

Nombre de tallers realitzats 6 

Nombre de participants 101 

Servei d’Orientació Laboral   

Nombre d’atencions realitzades pel Servei d’Orientació Laboral 64 

Nombre de dones ateses pel Servei d’Orientació Laboral 60 

Activitats drets de les dones i promoció de partici pació de les dones  

Organització de la campanya ‘8 de març’ (Sí/No) Sí 

Nombre de participants a la campanya ‘8 de març’ 1.594 persones 
(920d/674h) 

Organització del Cinefòrum per la Igualat (Sí/No) Sí 

Nombre de participants al Cinefòrum per la Igualat 991 persones  

(730 d/261h) 

Organització de la campanya ‘Terrassa Ciutat Feminista’ (Sí/No) Sí 

Organització de la campanya ‘Festes Majors sense VM’ (Sí/No) Sí 

Participació a la Fira Modernista (Sí/No) Sí 

Participació a la Cursa de les Dones (Sí/No) Sí 

Tallers per la coeducació i la corresponsabilitat  

Nombre de tallers organitzats  5 

Nombre de centres participants 4 

Nombre de participants 88  

(77d/11h) 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Materials informatius sobre els drets de les dones   

Edició de materials divulgatius dels drets de les dones (Sí/No) Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 251.771,72 €                  294.198,73 €                       116,85%
Béns corrents i serveis 27.569,18 €                    27.394,73 €                         99,37%
Transferències corrents 1.010,00 €                      970,00 €                              96,04%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 280.350,90 €                  322.563,46 €                       115,06%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 1.200,00 €                      1.730,00 €                           144,17%
Transferències corrents 77.139,00 €                    74.839,45 €                         97,02%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 78.339,00 €                    76.569,45 €                         97,74%

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI POLITIQUES DE GÈNERE 

PROGRAMA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 

CODI PROGRAMA 23107 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 

Compromís 32.  

 
 
Descripció del programa 
 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Delegada Personal municipal i, indirectament, la població de 

Terrassa 
 
Objectius anuals 
 
� Finalitzar la revisió del Reglament municipal per la igualtat de gènere. 
 
� Finalitzar la implementació d’eines clau per a incorporar la perspectiva de gènere a tota l’actuació de 

l’Ajuntament de Terrassa: pressupostos amb perspectiva de gènere, avaluació d'impacte de gènere i 
comunicació inclusiva. 

 
� Dissenyar un programa formatiu adreçat al personal tècnic dels diferents serveis municipals perquè 

disposin dels coneixements i les eines necessàries per a la introducció de la perspectiva de gènere en la 
seva àrea d’actuació. 

 
� Assessorar i donar suport al personal tècnic en la introducció de la perspectiva de gènere en els plans, 

programes i actuacions que duguin a terme. 
 
� Donar suport a les entitats que treballen per la igualtat de gènere. 
 
Actuacions realitzades 
 
� Revisió del Reglament municipal d'igualtat de gènere i estudi de la pertinença d'incorporar la mirada 

LGTB en la totalitat o part del seu articulat.   
 
� Prova pilot pressupostos amb perspectiva de gènere.  
 
� Elaboració d'un Llibre d'estil de comunicació amb perspectiva de gènere. 
 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

 X  
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� Pla de Formació de Gènere. 
 
� Acompanyament als serveis en la introducció de la perspectiva de gènere. 
 
� Convocatòria de subvencions per a donar suport a les entitats que treballen per la igualtat de gènere. 
 
� Acompanyament i suport a la gestió de les entitats i grups de dones de Terrassa. 

 
 

Resultats assolits 
 
Revisió del Reglament municipal d'igualtat de gèner e i Estudi de la pertinença d'incorporar la mirada 
LGTB en la totalitat o part del seu articulat 
• S'ha realitzat la revisió de tot el contingut, s'ha aprovat pel Ple i s'ha publicat la nova versió al BOP (10 de 

juliol de 2017). 
• S'ha incorporat parcialment la mirada LGTB al Reglament, específicament en el preàmbul- on s'ha 

incorporat la nova legislació vinculada- i s'ha incorporat una Disposició Transitòria per matisar la 
utilització del concepte ‘gènere’, que s’entén com la igualtat home-dona fins a la seva revisió i eventual 
modificació per tal d’incorporar una mirada més àmplia que inclogui els col·lectius LGTBIQ. 

Grau d’assoliment: 80% 
 
Prova pilot de Pressupostos amb Perspectiva de Gène re 
• S'ha escollit 2 programes pressupostaris de cadascuna de les àrees per participar en la prova pilot. 
• S'ha dissenyat una fitxa comuna per recollir tota la informació necessària, incorporant un apartat 

específic per la rellevància i l'impacte de gènere. 
• S'han analitzat tots els programes pressupostaris per definir la seva rellevància quant al gènere. 
• S'ha redactat un informe adjunt als pressupostos municipals 2018 amb perspectiva de gènere. 
Grau d’assoliment: 100% 
 
Llibre d'estil de comunicació amb perspectiva de gè nere 
• S'elabora el llibre d'estil. 
• No es publica el llibre d'estil. 
Grau d’assoliment: 50% 
 
Pla de Formació de Gènere  
• S'han realitzat 5 cursos de ‘Pressupostos amb perspectiva de gènere’ de 8 h, amb una participació de 79 

persones (50 dones i 29 homes). 
• S'han realitzat 4 cursos de formació de ‘Planificació i Avaluació amb perspectiva de gènere’ de 6 h, amb 

una participació de 84 persones (57 dones i 27 homes). 
• S'ha realitzat 1 curs de formació de ‘Comunicar amb perspectiva de gènere’, de 18 h, amb una 

participació de 21 persones (15 dones i  6 homes). 
• S'han realitzat 3 cursos de ‘Llenguatge no sexista’, de 3 h, amb una participació de 75 persones (65 

dones i 10 homes). 
Grau d’assoliment: 100% 
 
Acompanyament als serveis en la introducció de la p erspectiva de gènere 
• S’ha donat assessorament a 17 serveis. 
• S’han revisat 17 documents. 
Grau d’assoliment: 100% 
 
Convocatòria anual de subvencions 
• S’ha publicat una nova convocatòria de subvencions econòmiques adreçades a les entitats i grups de la 

ciutat que realitzen actuacions per fomentar la igualtat entre dones i homes. S’han concedit subvencions 
a 14 entitats, per un valor de 17.657,95 €. 

Grau d’assoliment: 100% 
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Suport a la gestió de les entitats i grups de dones  de Terrassa 
• Des del Servei de Polítiques de Gènere s’han atès 27 entitats, amb les quals s’han realitzat 49 reunions, 

53 atencions telefòniques i 42 atencions puntuals.  
Grau d’assoliment: 100% 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
La majoria dels objectius s’han acomplert per sobre del 80%, a excepció de la publicació del Llibre d’Estil 
de Comunicació no sexista, que es troba en fase de revisió. El fet de tractar-se d’una tasca en la que 
participava personal de comunicació de totes les àrees, la dinàmica de treball del qual es va veure 
especialment afectada pels esdeveniments polítics al país - i en especial per la seva repercussió en la 
política municipal durant el darrer trimestre- va fer difícil mantenir el calendari de treball previst inicialment.  
 
 
 
 
 
Reglament municipal d’igualtat de gènere  

Revisió del RMI (Sí/No) Sí 

Incorporació de la mirada LGTBI al Reglament (Sí/No) Sí 

Pressupostos amb perspectiva de gènere  

Nombre de programes que participen en la prova pilot (mínim 1 de cada àrea) 2/àrea 

Disseny d’una metodologia de treball comuna (Sí/No) Sí 

Redacció d’un informe adjunt als pressupostos (Sí/No) Sí 

Llibre d’estil de comunicació amb perspectiva de gè nere  

Elaboració Llibre d’estil (Sí/No) Sí 

Publicació del Llibre d’estil (Sí/No) No 

Pla de Formació de Gènere  

Nombre de cursos de PPG realitzats i participants per sexes 5 cursos 

79 persones (50d/29h) 

Nombre de cursos de Planificació i Avaluació realitzats i participants per sexes 4 cursos 

94 persones  
(27 homes i 57dones) 

Nombre de cursos de Comunicació amb PG realitzats i participants per sexes 
1 curs 

21 persones  
(6 homes i 15 dones) 

Nombre de tallers de llenguatge no sexista realitzats i participants per sexes 
3 cursos 

75 persones  
(10 homes i 65 dones) 

Acompanyament als serveis en la introducció de la p erspectiva de gènere   

Nombre de serveis assessorats 17 serveis 

Nombre de documents revisats 17 documents 

Convocatòria subvencions i suport entitats  

Convocatòria de subvencions (Sí/No) Sí 

Nombre d’entitats ateses 27 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 342.666,91 €                  310.083,41 €                       90,49%
Béns corrents i serveis 15.472,00 €                    14.505,97 €                         93,76%
Transferències corrents 18.865,00 €                    18.766,00 €                         99,48%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 377.003,91 €                  343.355,38 €                       91,07%

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI POLITIQUES DE GÈNERE 

PROGRAMA CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL 

 

CODI PROGRAMA 23108 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 31.  
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència delegada Tota la població de Terrassa 
 
 
Objectius anuals 
 
� Atendre totes les dones que acudeixen al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i realitzar 

actuacions específiques adreçades als col·lectius més vulnerables. 
 
� Dur a terme actuacions de sensibilització social, especialment adreçades a gent jove. 
 
� Dissenyar un estudi d’atenció a menors que viuen en entorns de violència masclista. 
 
� Elaborar un Protocol d’actuació específics en casos de Mutilació Genital Femenina (MGF). 
 
� Revisar el desplegament del Protocol per a l’abordatge integral de la violència masclista en l’àmbit de la 

parella. 
 
� Elaborar un Protocol de Dol en cas de feminicidi a Terrassa 
 
� Organitzar anualment una campanya de sensibilització contra la violència masclista. 
 
� Donar continuïtat a la formació de professionals en funció de les necessitats que sorgeixin. 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

 X  
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Actuacions realitzades 
 
� Prestació dels Serveis d'Informació i Atenció a les Dones. 
 
� Accions informatives per a col·lectius específics: dones estrangeres empadronades a Terrassa i dones 

de municipis del Partit Judicial de Terrassa. 
 
� Oferta d'un catàleg de tallers de prevenció de la violència masclista per a Instituts, centres d'Educació 

Secundària, centres de Programa de Garantia Social i centres d'educació en el lleure.  
 

� Programa de mesures vers els fills i filles de dones que pateixen o han patit violència masclista. 
 
� Elaboració d'un Protocol per l'abordatge de la Mutilació Genital Femenina. 
 
� Revisar el Protocol per a l’abordatge integral de la violència masclista en l’àmbit de la parella. 
 
� Elaborar un Protocol de Dol en cas de feminicidi a la ciutat de Terrassa. 

 
� Organització d'una campanya de sensibilització contra la violència masclista i patriarcal. 
 
� Organització d'una Jornada de formació adreçada a professionals que atenen les dones que pateixen 

violència masclista. 
 
� Organització de les Marxes exploratòries amb visió de gènere als D2 i D4. 
 
 
Resultats assolits 
 
Prestació dels Serveis d'Informació i Atenció a les  Dones 
 
• Els serveis del SIAD realitzen 2.766 cites presencials, un 6,2% menys que l'any anterior atès que el 

Servei de Diversitat Sexual ha passat a dependre orgànicament d'un altre servei municipal.  
• El Servei d'Acollida ha realitzat 353 atencions presencials; el Servei d'Assessorament Jurídic, 504; el 

Servei d'Atenció Psicològica, 1.446; el Servei d'Inserció Laboral, 312; el Servei d'Orientació Laboral, 64;  
el Servei Diversitat Sexual, 20 i el Servei Mediació Cultural, 67. Tots els serveis han mantingut el nombre 
de cites respecte a l'any anterior, a excepció del Servei d'Atenció Psicològica, que ha pujat un 7,3%. 

• El Servei d'Acollida ha atès 384 dones; el Servei d'Assessorament Jurídic, 425; el Servei d'Atenció 
Psicològica, 329; el Servei d'Inserció Laboral, 201, el Servei d'Orientació Laboral, 60; el Servei Diversitat 
Sexual, 11 i el Servei Mediació Cultural 34. Tots els serveis han atès aproximadament el mateix nombre 
de dones que l'any anterior. El total és inferior atès que el Servei de Diversitat Sexual ha passat a 
dependre d'un altre servei municipal.  

 
Grau d'assoliment: 100% 
 
Accions informatives per a col·lectius específics: dones estrangeres empadronades a Terrassa i 
dones de municipis del Partit Judicial de Terrassa 
 
• S'han realitzat 8 accions formatives adreçades a aquests col·lectius (‘Apoderament per a dones’; 

‘Habilitats  laborals’(4) ‘Orientació per la inserció’ (2), ‘Descobrir l'entorn’). Hi han participat, en total, 160 
dones.  

• El nombre de dones estrangeres que han acudit al SIAD ha estat de 212, que representa un 23% del 
total de dones ateses i és un 3% inferior a l'any anterior.  

• El nombre de dones procedents de municipis del Partit Judicial de Terrassa ha estat de 38, que 
representen un 4,1% del total de dones ateses i és 0,3% superior a l'any anterior. 

 
Grau d'assoliment: 75% 
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Oferta d'un catàleg de tallers de prevenció de la v iolència masclista per a INS, Centres d'Educació 
Secundària, Centres de Programa de Garantia Social i centres d'educació en el lleure 
 
• Es realitzen 22 tallers de prevenció de la violència masclista als INS, i Centres de Programes de Garantia 

Social. Hi participen 653 alumnes (323 dones i 330 homes). 
• Es realitzen 3 tallers de coresponsabilitat a 2 centres educatius, amb una participació de 75 alumnes (33 

dones i 42 homes). 
• Es realitzen 7 tallers d'igualtat en el món laboral a 2 centres educatius, amb una participació de 168 

alumnes (88 dones i 80 homes). 
 
Grau d'assoliment: 100% 
 
Programa de mesures vers els fills i filles de done s que pateixen o han patit violència masclista 
 
• S'ha posat en marxa del programa d’intervenció especialitzada per a fills i filles de dones que pateixen o 

han patit violència masclista., en el qual hi ha participat 15 nois i noies. 
 
Grau d'assoliment: 100% 
 
Elaboració d'un Protocol per l'abordatge de la Muti lació Genital Femenina  
 
• S'ha iniciat l'elaboració del Protocol de prevenció de la MGF. 
• S'ha iniciat el disseny d'un circuit d'abordatge de la MGF. 
 
Grau d'assoliment: 50% 
 
Protocol per a l’abordatge integral de la violència  masclista en l’àmbit de la parella 
 
• S'ha iniciat l'avaluació del funcionament del Protocol per a l’abordatge integral de la violència masclista 

en l’àmbit de la parella. 
•  No s'ha finalitzat el procés d'actualització del Protocol. 
 
Grau d'assoliment: 50% 
 
Protocol de Dol en cas de feminicidi a la ciutat de  Terrassa 
 
• S'ha iniciat l’elaboració d’un Protocol de Dol a la ciutat de Terrassa en casos de feminicidis i altres 

assassinats per violència masclista. 
• S'ha realitzat un curs de formació ‘Eines per a l'elaboració del Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres 

assassinat per violència patriarcal de Terrassa. La intervenció en crisi’ , a càrrec de l'entitat EXIL, de 8 h 
de durada adreçat al personal docent, a la qual hi han assistit 18 persones (5h/13d). 

• S'ha iniciat el disseny d'un circuit d'atenció a menors. 
 
Grau d'assoliment: 80% 
 
Organització d'una campanya de sensibilització cont ra la violència masclista i patriarcal 
 
• S'ha realitzat la campanya ‘Terrassa contra la violència masclista’, amb un total de 25 activitats. 
• Hi han participat tots els districtes de la ciutat, organitzant concentracions ciutadanes contra la violència 

masclista el dia 24 de novembre, amb una assistència de 636 persones (392 dones i 244 homes). 
• La participació dels homes ha augmentat un 5,6% en les concentracions ciutadanes contra la violència 

masclista respecte de l'any anterior. 
 
Grau d'assoliment: 100% 
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Organització d'una Jornada de formació adreçada a p rofessionals que atenen les dones que 
pateixen violència masclista 
 
• S'ha realitzat una jornada de formació adreçada a professionals amb el títol ‘L'abordatge de les 

violències sexuals en població jove: situació actual i reptes de futur’ a la qual hi van participar 316 
persones (275 dones i 41 homes). 

• La valoració mitja de les persones que participen a la jornada de formació ha estat de 4,4/5. 
 
Grau d'assoliment: 100% 
  
 
Organització de les Marxes exploratòries amb visió de gènere als D2 i D4 
 
• Es van organitzar 2 marxes exploratòries per detectar els punts foscos quant a la mobilitat i la percepció 

de seguretat. Hi van participar 47 dones.  
 
Grau d'assoliment: 100% 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
La majoria de les accions previstes s’han realitzat segons estava previst, a excepció de la redacció del 
Protocol de Dol, el Protocol per a l’abordatge de la Mutilació Genital Femenina i la revisió del Protocol per a 
l’abordatge integral de la violència masclista en l’àmbit de la parella. De fet, les institucions i professionals 
que intervenen en aquests tres protocols són pràcticament les mateixes, de manera que el retard en la 
finalització de les accions pot estar produïda per una sobrecàrrega de treball.  
 
La resta d’activitats s’han desenvolupat correctament, assolint els objectius marcats. En el cas dels Serveis 
d’Atenció a les Dones cal destacar que, a partir del mes de juny, el Servei d’Atenció a la Diversitat Sexual va 
passar a formar part, orgànicament, del Servei d’LGTBIQ. Tot i així, el nombre de dones ateses i d’atencions 
s’ha mantingut en la línia de l’any anterior.  
 
També podem valorar molt positivament les accions de sensibilització i, sobretot, de formació, ja que la 
jornada adreçada a professionals que es va realitzar en el marc de la campanya ‘Terrassa contra la 
violència masclista’, va batre el rècord d’assistència de professionals d’arreu de Catalunya.  
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Serveis d'Informació i Atenció a les Dones  

Nombre de cites presencials realitzades 2.766 

Nombre de cites presencials realitzades pels serveis 
- Servei d’Acollida 
- Servei Jurídic 
- Servei d’Atenció Psicològica 
- Servei d’Inserció Laboral 
- Servei d’Orientació Laboral 
- Servei de Diversitat Sexual 
- Servei de Mediació Cultural 

 
353  
504  

1.446  
312  
64  
20  
67 

Nombre dones ateses a cada servei 
- Servei d’Acollida 
- Servei Jurídic 
- Servei d’Atenció Psicològica 
- Servei d’Inserció Laboral 
- Servei d’Orientació Laboral 
- Servei de Diversitat Sexual 
- Servei de Mediació Cultural 

 
384 
425 
329  
201  
60  
11  
34  

Accions formatives adreçades a col·lectius vulnerables 8  

Nombre dones estrangeres ateses 212 

Nombre de dones dels municipis del Partit Judicial  38 

Tallers  

Nombre de tallers de prevenció VM realitzats a INS 22 

Nombre d’alumnes que hi ha assistit 653  
(330 homes i 323 

dones) 

Nombre de talers de coresponsabilitat 3 

Nombre d’alumnes que hi ha assistit 75  
(42 homes i  33 

dones) 

Nombre de tallers per la igualtat laboral 7 

Nombre d’alumnes que hi ha assistit 168  
(80 homes i 88 

dones) 

Programa de mesures vers els fills i filles de done s que pateixen o han 
patit violència masclista  

Posada en marxa programa fills/es que pateixen VM (Sí/No) Sí 

Protocol abordatge MGF  

Elaboració Protocol abordatge MGF (Sí/No) No 

Protocol per a l’abordatge integral de la VM en l’à mbit de la parella  

S’ha finalitzat la revisió del Protocol per a l’abordatge integral de la VM en 
l’àmbit de la parella (Sí/No) 

No 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Protocol de Dol  

Elaboració Protocol de Dol en cas de feminicidi (Sí/No) No 

Formació professionals que intervenen Protocol de Dol Sí 

Inici disseny circuit d’atenció  Sí 

Campanya contra la violència masclista  

Organització campanya contra la violència masclista Sí 

Nombre de participants a les concentracions  636  
(244 homes i 392 

dones) 

Percentatge de participació d’homes +5,6% 

Jornada  de formació adreçada a professionals que atenen les  dones que 
pateixen violència masclista  

Organització jornada professionals Sí 

Nombre de participants 316  
(41 homes i 275 

dones) 

Valoració de les jornades (1-5) 4,4 

Marxes exploratòries amb visió de gènere  

Organització de les Marxes exploratòries (Sí/No) Sí 

Nombre de participants 47 dones 

 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 13.040,00 €                    11.512,89 €                         88,29%
Transferències corrents 1.500,00 €                      -  €                                    0,00%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 14.540,00 €                    11.512,89 €                         79,18%

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA 
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI PROMOCIÓ GENT GRAN 

PROGRAMA GENT GRAN 

 

CODI PROGRAMA 33409 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat  2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 57 i 58. 
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
- Programa d’activitats de la gent gran no és 
competència pròpia 

- Programa de suport a les entitats de la gent gran 
no és competència pròpia 

Persones majors de 60 anys que han abandonat 
la vida laboral 

 
Objectius anuals 
 
� Elaborar programes i accions per promoure l’envelliment actiu i saludable, contemplant diferents àmbits 

d’actuació (salut, esport, cultura, formatiu, etc.), així com diferents nivells: 
- Accions específiques destinades a persones grans de la ciutat, a través del 

Programa Activa +60, amb excursions a la natura, cicles de cinema, visites culturals 
d’art, natació, etc. 

- Accions específiques al Districtes 2.  
- Accions col·laboratives emmarcades en activitats de ciutat com la Festa Major de 

Terrassa, la Fira Modernista o el Dia Mundial de la Salut. 
- Homenatge a les persones centenàries. 
 

� Potenciar l'oferta de tallers als casals i a les entitats, organitzades des del Servei de Promoció de la 
Gent Gran, a través de xerrades informatives i tallers pràctics (consum, salut, cultura, informàtica, 
economia, prevenció de riscos, foment de la lectura, etc.).  

 
� Fomentar els tallers trimestrals al Casal Anna Murià. Realitzar programes específics per als nous jubilats 

i persones no associades.   
 
� Assessorar i donar suport a les entitats per al seu funcionament.  
 
� Potenciar la participació de les persones grans en assumptes municipals a través del Consell Municipal 

de la Gent Gran. 
 
� Continuar amb les accions de la Xarxa de Ciutats Amigues de la Gent Gran. 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

  X 
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� Col·laborar i donar suport en la realització de la Fira de la Gent Gran. 
 
� Oferir i promocionar activitats d’altres serveis. 
 
 
Actuacions realitzades 
 
Totes aquestes accions donen resposta a la Acords de la Junta de Portaveus: 
 
Acord Junta Portaveus Data Títol 
JP19 Febrer 2016 Promovent una campanya de sensibilització sobre les 

relacions intergeneracionals i el bon tracte a les persones 
grans. 

JP69 Setembre 2016 En defensa de l’autonomia de la gent gran. 
JP152  Maig 2017 Suport a la moció presentada per l'entitat Marea Pensionista 
 
 
Programa Activa + 60   

� Cicle de cinema. En el Cinema Catalunya es projecten pel·lícules sobre temes que permeten reflexionar 
i aporten valors humans. Després de cada projecció s’obre un col·loqui on els participants poden opinar 
sobre el tema plantejat.  

� El Natació. Club Natació Terrassa ofereix una tarifa plana a persones grans de 60 i més que participen 
en activitats del Servei de Promoció de la Gent Gran.   

� Art a la ciutat. Visites guiades a diferents exposicions d’art. 

� Participació en la Fira Modernista de Terrassa.  

� Taller de barrets i complements modernistes.  

� Viure la natura. Excursions per donar a conèixer la riquesa de l’entorn, alhora que promou la 
convivència i les relacions entre tots i totes les participants.  

� Un viatge segur. Taller per aprendre a viatjar amb autobús. 

 

Accions de caire territorial 

� Assaig Orquestra Terrassa-48. Possibilitat d’assistència de les persones grans als assajos d’aquesta 
orquestra.  

� Col·laboració en el programa de televisió La nit dels savis.  

� Jardí dels contes. Taller que potencia el desenvolupament de les persones grans a través de l’adquisició 
i la pràctica de coneixements sobre jardineria/horticultura i literatura infantil, promovent l’intercanvi amb 
la ciutadania del territori. Compta amb la col·laboració de la biblioteca del Districte 2. 

� Grup de converses iniciat dins del Pla de Barris del Districte 2.  

� Poesia Districte 4, són sessions de poesia que fa el Club de la Gent Gran del Districte 4 amb el suport 
del Servei de Promoció de la Gent Gran. 

� Taller de records i memòria històrica del barri (Can Palet) Taller de records de tota una vida. 

� Cançons grans: Cantada de nadales de corals de gent gran amb músics i alumnes del Conservatori de 
Terrassa. 

� Programa teatre del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET). 
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Casal Anna Murià i Complex Els Telers  

� Tallers del Casal Anna Murià per a gent gran, d’interès per aquest col·lectiu i amb molta demanda com 
ara la fotografia, idiomes, pintura, informàtica, entre d’altres.  

� Xerrades i conferències d’interès al Complex Els Telers. 

� Tertúlia - exposicions Bar Restaurant Els Telers. 

� Estudi caminabilitat i esforç físic, estudi d’alumnes de la UAB amb persones grans residents ens El 
Complex Els Telers. 

 
Altres accions a nivell de ciutat 

� Centenaris. Des d’alcaldia es felicita a les persones que fan 100 anys al llarg de l’any prèvia petició dels 
interessats o familiars. 

� Música gran. Cantada d’havaneres i rondalles dins el marc de la Festa Major. 

� (JP 019) InstaGran. El propòsit és millorar la sensibilització vers la situació i dificultats amb les que 
lluiten les persones grans. Es compta amb la participació de l’alumnat de la ESO amb l’aportació de 
frases il·lustrades amb fotografies. S’inicia a finals d’any amb xerrades de difusió a diverses escoles i 
instituts.  

� Fira de la Gent Gran. Es celebra al Recinte Firal (2 dies) i al Centre Cultural (3 tardes) el mes d’abril. 

� Acte institucional. Dia Mundial de la Gent Gran. 

� (JP 019) Campanya de sensibilització Amb respecte. Millor. Campanya per sensibilitzar sobre els 
problemes en que es troben les persones grans.  

� (JP 152) Consell Municipal de la Gent Gran. Òrgan de participació i consulta en l’àmbit ciutadà general 
des de la perspectiva de la ciutadania gran.  

 
Resultats assolits 
 
• Casal Anna Murià ha augmentat el nombre d’associats. Aquest Casal és molt actiu i els cursos i tallers 

que s’imparteixen tenen molta demanda i alt nivell de satisfacció. 
• Degut a la poca audiència i demanda, als Telers es va disminuir les xerrades i conferencies a 3, respecte 

a les 4 de l’any passat. 
• El taller que es fa cada any amb motiu de la Fira Modernista està tenint molta demanda i participació.  
• Les converses a Ca n’Anglada la formen un grup estàtic de persones grans molt motivades amb 

l’activitat, però que per motius aliens a la seva voluntat van deixant l’assistència al grup. 
• El Cicle de cinema és una activitat que ha augmentat la participació. És una activitat molt valorada pels 

participants de l’Activa+60. 
• Les visites guiades a les exposicions d’art de la ciutat ha tingut molt bona acollida. Aquesta ha estat una 

activitat que ha ocupat el lloc de les visites al Patrimoni que es venien fent els darrers anys.  S’han fet 7 
visites a diferents centres amb una mitjana d’assistència de 12 persones. 

• Les visites guiades a l’Ajuntament ha estat una activitat iniciada aquest any amb bona acollida per part 
del públic participant. S’ha realitzat una visita trimestral. 

• Viure la natura és una altre de les activitats de l’Activa +60 que tenen més demanda y augmenten la 
participació cada any. 

• Al Districte 4 es va donar suport fent unes sessions de poesia. Aquest ha estat l’últim any en que es dóna 
suport des del Servei ja que l’entitat de gent gran del districte ha pres el relleu. 

• El nombre de persones centenàries, que estan sent només dones, ha augment respecte l’any passat, en 
un total de 8. 

• L’acte del Dia Internacional de les Persones Grans, pel que comprovem amb la seva participació en 
augment, és una acte consolidat a la ciutat i dins de la població gran. 

• La demanda d’assistència als assajos de l’Orquestra Terrassa 48 és molt superior a la oferta que tenim. 
Només s’han pogut oferir dues sessions. 
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• La Fira de la Gent Gran, que aquest any s’ha dut a terme el més d’abril com a Mes de la Gent Gran i 
suplint el més d’octubre, s’ha realitzat al Recinte Firal i Centre Cultural amb molta participació, al voltant 
de les 1.800 persones. 

• Una altre activitat iniciada aquest any ha estat el Taller de records de tota una vida al Districte 3, amb 
molt d’èxit. És vol repetir en un altre districte. 

• Una de les activitats importants del Servei que sorgeix com una acció del Pla d’acció del projecte 
Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans ha estat la campanya de sensibilització Amb respecte. 
Millor.  El Servei de Promoció d la Gent Gran ha complert amb totes les seves accions del projecte i ha 
iniciat altres de noves que no estaven contemplades com és el inici d’un cicle d’exposicions al bar 
restaurant Els Telers amb obres de persones grans artistes, amb molt bona acollida i llista d’espera 
d’artistes expositors. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Es valora positivament l’augment de la participació de persones no associades en la programació anual de 
les activats fetes des del servei, dins el programa Activa +60 com són els Cicles de cinema, Viure la natura i 
visites guiades a les exposicions d’art.   

Hi ha hagut més demanda que la oferta que hem pogut oferir en la majoria d’activitats de l’Activa+60, com 
és el nombre de sessions de cinema, exposicions guiades a les galeries d’art, assajos de l’Orquestra 
Terrassa-48... 

Dins de la programació de l’Activa +60 hi han hagut dues activitats que s’han anul·lat com han estat els 
tallers per aprendre a viatjar en bus i el concurs de fotografia Els meus ulls veuen..., per baix nombre de 
participants. 

El Jardí dels contes és la primera acció que es va iniciar del projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones 
Grans. Al llarg de l’any s’ha constatat que les persones grans del Grup de converses de Ca n’Anglada han 
participat activament en el projecte, on també hi han interactuat diferents agents del territori: Bd2, escoles 
de primària, grups de centres hospitalaris, altres persones grans, comerciants, lectors habituals de la 
biblioteca, etc. Aquest és l’objectiu principal del projecte que continua tenint molt d’èxit.  

S’ha elaborat la campanya Amb respecte. Millor, dins el projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones 
Grans i el concurs InstaGran, un altre acció del Pla d’acció del projecte Terrassa Ciutat Amiga de les 
Persones Grans, les dues accions han estat molt ben acollides i tenen el plus de ser accions 
intergeneracionals. 

S’ha facilitat un espai en el bar restaurant del Complex residencial Els Telers perquè les persones grans 
artistes puguin exposar les seves obres, aquesta ha estat una iniciativa molt ben acollida i hi ha llista en 
espera d’artistes per exposar. 

El fet de celebrar el Mes de la Gent Gran i la Fira de la Gent Gran durant el mes d’abril al Recinte firal i al 
Centre Cultural, ha resultat un èxit de participació i empoderament de les entitats de gent gran que han 
participat en l’organització i realització.  

Dins del Dia Internacional de les Persones Grans es va fer una prova pilot amb l’entitat Biter i Biciclot de 
passejar en bicicleta (adaptada) a persones grans de residències amb mobilitat reduïda. Aquesta activitat ha 
superat les expectatives esperades amb escreix. 

El suport de dinamització de les entitats està tenint una resposta de participació i implicació important per 
part de les entitats amb les que hi dediquem aquest treball. La necessitat d’aquest suport s’evidencia cada 
cop més donat que l’Administració els hi demana amb més freqüència fer tràmits a través de la seu 
electrònica i amb certificats digitals, com són la sol·licitud i justificació de les subvencions. Per aquests 
tràmits necessiten el suport i l’assessorament del Servei, fet que està valorat molt positivament per les 
entitats. 
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Casal Anna Murià 

                                                                                                                    H              D  
Persones usuàries actives                                                                        740      1.902 2.642 
Cursos oferts 65 
Inscripcions als cursos oferts 891 

 
 
Activitats i Projectes Sessions H D Total 

Xerrades de Els Telers 3 16 49 65 
Taller de barrets (Fira Modernista)   5  55 55 
Converses matinals a Ca n'Anglada 14 46 127 173 
Cicle cinema  7   820 
Patrimoni modernista  7 24 56 80 
Visites Ajuntament 4 13 40 53 
Viure la natura 6 199 99 298 
Poesia Districte 4 5 7 1 8 
Centenaris 8 1 7 8 
Acte institucional Dia Internacional de la Gent Gran 1   96 
Assaig de l'Orquestra Terrassa-48 2 15 36 51 
Fira de la Gent Gran – Recinte Firal 1   1.800 
Fira de la Gent Gran – Centre Cultural 3   2.065 
Teatre- CAET  1 8 17 25 
Tertúlia exposicions bar restaurant Els Telers 7 83 98 181 
Havaneres i rondalles. Festa Major  1   300 
Taller de record de tota una vida 3 4 19 23 
Un viatge segur 1 2 5 7 
Campanya ‘Amb respecte.  Millor’ 1   350 
Participació programa TV La nit dels savis 1   66 
Estudi de caminabilitat i esforç físic 3 3 12 15 
El Natació  32 101 133 

Total persones participants registrades per sexe  
453 722  

Total sessions realitzades 84 
   

Total persones participants  
  6.672 

 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 220.095,23 €                  231.965,34 €                       105,39%
Béns corrents i serveis 213.921,00 €                  206.673,15 €                       96,61%
Transferències corrents 13.300,00 €                    15.530,00 €                         116,77%
Inversions 14.300,00 €                    14.294,26 €                         99,96%
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 461.616,23 €                  468.462,75 €                       101,48%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 24.000,00 €                    23.992,94 €                         99,97%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Ingressos Patrimonials 3.600,00 €                      -  €                                    0,00%
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 27.600,00 €                    23.992,94 €                         86,93%

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI SALUT I COMUNITAT 

PROGRAMA PROMOCIÓ DE LA SALUT 

 

CODI PROGRAMA 31103 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.  
Compromís 51, 52, 53, 54, 55.  
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència no pròpia 
-  Àmbits educatiu 

-  Població general (comunitari) 

 
 
Objectius anuals 
 
� Millorar l’estat de salut de la població a través de la millora dels hàbits i la promoció d’estils de vida 

saludables. 
 
� Desenvolupar programes de prevenció i de promoció de la salut (drogodependències, salut sexual, 

prevenció de la SIDA, alimentació saludable, activitat física saludable, salut bucodental, etc.) en els 
àmbits educatiu i comunitari. 

 
� Dur a terme campanyes de difusió de missatges de salut. 
 
� Prevenció de la mort sobtada i formació en primers auxilis. 
 
� Donar suport a les entitats de salut de la ciutat. 

 
� Promoure el treball transversal i intersectorial en salut a l’Ajuntament de Terrassa (estratègia de ‘Salut 

en totes les polítiques’). 
 
 
Actuacions realitzades 
 
Àmbit educatiu 
 
� Programes de promoció i de prevenció.  Posem a disposició de tots els centres educatius de la ciutat 

un conjunt d’activitats i programes preventius i/o de promoció de la salut sobre aquells hàbits de salut 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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que més impacte tenen en la salut futura (consum de drogues, salut sexual, SIDA, alimentació 
saludable, salut bucodental, activitat física). Als centres que ho sol·liciten se’ls facilita el material i la 
formació necessaris per a què puguin desenvolupar el programa. Aquest curs escolar hem ofert un total 
de 8 programes i 5 activitats i/o tallers. 

 
Àmbit Comunitari  

 
� Programa Creixem sans i Creixem més sans  són dos programes de base comunitària  que formen 

part de la mateixa línia de treball, sent el seu objectiu la prevenció de l’obesitat infantil, i la promoció dels 
estils de vida saludables en aquesta població. L’augment de la prevalença de l’obesitat infantil demana 
una intervenció preventiva al llarg de l’educació primària per tal de millorar els hàbits relacionats amb 
l’alimentació i nutrició, l’activitat física i el descans, que estan relacionats directament amb el problema. 
Paral·lelament per reforçar el treball d’hàbits saludables que es fa a l’escola oferim activitats 
comunitàries de promoció de la salut amb la participació d’altres agents (CAP, biblioteques, mercats 
municipals, altres serveis municipals i comunitaris). 

 
� Pla Local de Drogues.  La ciutat compta amb aquest Pla estratègic, que té com a objectiu analitzar i 

planificar les actuacions en matèria de prevenció en l’àmbit del fenomen del consum de drogues i els 
problemes associats a la ciutat de Terrassa. Durant l’any 2017 s’ha presentat el nou Pla (2017-2020), 
sent aprovat per unanimitat al Ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa amb data de 20 de juliol de 
2017. La definició del nou Pla s'ha gestat a partir de l'avaluació de l'anterior per part de les entitats i 
professionals, així com la participació en el diagnòstic de ciutat de persones usuàries de diferents 
serveis relacionats amb el tractament de les drogodependències i amb el Servei Joventut i Lleure. 
Aquesta valoració ha permès la millora de mancances detectades en el funcionament, implementació i 
avaluació de l'anterior Pla. 

 
� Celebració del Dia Mundial de la Salut i Fira d’Ent itats de Salut.  Es torna a celebrar el Dia Mundial 

de la Salut de manera conjunta amb la Fira d’Entitats de Salut, amb l’objectiu de sumar esforços i 
recursos i aconseguir una jornada amb molta més participació. Així, a més de programar tot un seguit 
d’activitats, de caire lúdic i reivindicatiu, amb els objectius de posar en valor la importància de l’adopció 
d’estils de vida saludable, es van instal·lar 24 carpes per tal que les entitats poguessin explicar i mostrar 
la seva activitat per donar-se a conèixer. 

 
� Blog i Facebook de Salut i Comunitat.  Es tracta d’espais virtuals que tenen com a objectiu difondre 

missatges vinculats a la promoció de la salut i donar a conèixer activitats i/o recursos de la ciutat que 
promoguin l’adopció d’estils de vida saludables, així com la difusió de les activitats que es duen a terme 
des del Servei o des d’altres recursos de la ciutat. 

 
� Projecte Terrassa, ciutat cardioprotegida. El projecte que té els següents objectius: 

o Instal·lació de 42 Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) en 29 en equipaments municipals, 12 en 
vehicles de la Policia Municipal i 1 al vehicle oficial.  

o Formació en suport vital bàsic i primers auxilis del personal municipal dels equipaments amb DEA. 
o Millorar el grau de coneixements i de formació en primers auxilis de la població general. 
 

� Suport a les entitats de salut de la ciutat.  Es dóna suport i es col·labora amb les entitats de la ciutat, 
per tal de donar a conèixer la seva activitat i col·laborar en l’organització d’activitats diverses. El suport 
consisteix en la Taula d’Entitats de Salut, suport econòmic a través de la convocatòria ordinària de 
subvencions de l’Ajuntament i suport en l’organització d’activitats de sensibilització. 
 

� Consell Municipal de Salut.  El 12 de maig de 2016 es va constituir el Consell Municipal de la Salut 
(CMS), l’òrgan de participació sectorial que neix de la necessitat de dotar a la ciutat de Terrassa d’un 
espai de debat i reflexió que permeti a la ciutadania expressar les seves necessitats en l’àmbit de la 
salut. L’objecte és promoure, estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves 
associacions en la gestió estratègica dels afers relatius a l’àmbit de la salut, ampliant els espais 
d’influència ciutadana i de corresponsabilitat que impliquin una millora de l’acció de govern en l’àmbit de 
la salut. 
 

� Taula Salut Mental.  La Taula de Salut Mental és un espai de reflexió, d’intercanvi d’informació, de 
coordinació i de recerca per trobar solucions a les problemàtiques en matèria de salut mental, i facilitar 
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l’accés als recursos i serveis existents a través de politiques i accions de proximitat. En aquesta 
participen els diferents agents de la xarxa de salut mental i serveis municipals. La dinamització es duu a 
terme conjuntament amb l’Oficina de Capacitats Diverses. 
 

� Taula Intersectorial.  Projecte Itineraris 360º . Sota el principi que la salut de les persones depèn de 
múltiples factors, i que hi tenen un gran impacte les condicions en les que viuen les persones, s’ha 
dissenyat el projecte Itineraris 360º, que té com a objectiu desenvolupar l’estratègia de ‘Salut en totes 
les polítiques’ de l’Organització Mundial de la Salut. A partir d’una metodologia innovadora i senzilla 
s’afavoreix la intersectorialitat i el treball transversal entre àrees i serveis municipals, amb la finalitat que 
els diversos serveis municipals tinguin en compte quin és l’impacte que té en la salut de la població les 
diverses accions que duen a terme. 

 
 
Resultats assolits 
 
• A nivell escolar s'ha començat a introduir el programa ‘Creixem sans i més sans’, de l'Agència de Salut 

pública de Barcelona, per continuar treballant la prevenció de l'obesitat. La majoria d'escoles adherides 
són escoles que participaven al programa Thao. Atès que aquest nou programa s’adreça a l’alumnat de 
4t i 6è, el nombre d’alumnes participants és lleugerament menor que els que participaven al programa 
Thao. Es manté la participació a nivell del treball comunitari de promoció dels hàbits saludables amb 
diferents agents comunitaris (biblioteques, mercats...) adreçat a la població en general. En canvi, les 
activitats de promoció de la salut bucodental a educació primària continuen amb un baix nivell de 
participació, igual que en anys anteriors. 
Cal destacar la bona acollida de la nova activitat de Jocs al pati, de promoció de l’activitat física 
saludable, adreçada a les escoles d’educació infantil i primària, en la que han participat un nombre elevat 
d’escoles i alumnes. 

 
• Les activitats de promoció de la salut sexual i afectiva i prevenció del VIH/SIDA en l'àmbit de l’educació 

secundària continuen tenint una cobertura i una acceptació alta a la ciutat, arribant a un nombre 
important d’alumnes i centres educatius. Hem tornar a oferir l’activitat de promoció de l’alimentació 
saludable, iniciada el curs passat de forma pilot, degut al bon grau d’acceptació.  

 
• Les demandes de suport per part de les entitats de salut de la ciutat continuen creixent. Aquest suport 

s’ha dut a terme a partir de l’assessorament tècnic en l’organització de les diverses activitats de 
sensibilització que aquestes organitzen i amb el suport econòmic a partir de la convocatòria ordinària de 
subvencions. Igualment, s’ha celebrat, un any més, la Fira d’Entitats (coincidint amb el Dia Mundial de la 
Salut). 

 
• El projecte Ciutat Cardioprotegida ha mantingut els 42 aparells instal·lats i la formació per al personal 

municipal, i a més s’ha reforçat l’activitat formativa comunitària en l’àmbit de les primeres intervencions 
amb les ‘píndoles de salut’, amb la col·laboració de Creu Roja.  

 
• Pel que fa al Pla Local de Drogues, aquest any 2017 s’ha aprovat el nou Pla Local de Drogues 2017-

2020. L’aprovació pel Ple municipal (mes de juny) ha estat més tard del que estava previst, cosa que ha 
retardat també la confecció del Pla de treball biennal que preveu el propi Pla, malgrat que les activitats 
tant per part del Servei de Salut com de les entitats que en formen part s’han continuat desenvolupant 
sense interrupció. 

 
• La Taula de Salut Mental, un any més ha continuat amb una activitat força intensa a més de les 5 

reunions plenàries, una d’elles extraordinària, s’ha de sumar la tasca que es realitza a través de les 
diverses comissions de treball. Cal remarcar que es manté un alta participació. 

 
• El Consell Municipal de Salut, a més de les 3 reunions ordinàries previstes, n’ha celebrat una 

d’extraordinària. També, s’ha continuat amb el Grup de treball sobre ‘accessibilitat al sistema sanitari’ i 
s’ha iniciat el Grup de treball de salut comunitària. 

 
• En l’àmbit del projecte Itineraris 360º, aquest 2017 s’ha iniciat una activitat nova, consistent en un 

diagnòstic de salut d’un barri de la ciutat amb la perspectiva de Salut a totes les Polítiques. Els treballs 
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s’han iniciat a finals del 2017, i els resultats es tindran el 2018. D’altra banda, s’ha col·laborat amb el 
Servei de Promoció de la Gent Gran per a dur a terme una prova pilot del Programa en bici sense edat 
‘El dret a sentir el vent als cabells’. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
En el curs escolar 2016-17, s’han introduït programes i activitats noves de prevenció i promoció de la salut 
en les escoles d’educació infantil i primària. Per una banda, el programa de prevenció de l’obesitat infantil 
Creixem sans i més sans, en substitució del programa Thao, arrel de la seva desaparició i l’activitat de 
promoció de l’activitat física saludable Jocs al pati.  
El programa Creixem sans ha donat continuïtat al treball iniciat de prevenció de l’obesitat infantil en les 
escoles. A diferència del programa Thao, aquest es centra en l’alumnat de 4t i 6è, ja que és el moment en 
que es treballa la salut a nivell curricular reconeguda dins de l’àrea de coneixement del medi natural, social i 
cultural, facilitant  la implementació a l’aula, Però tot i així, el nivell de participació dels centres s’ha 
mantingut i ho hem reforçat amb activitats de promoció dels hàbits saludables adreçades als diferents cicles 
educatius, com l’espectacle teatral d’hàbits saludables Bon Profit! i l’activitat de Jocs al pati que va superar 
moltíssim les nostres expectatives de participació. 
 
Cal comentar que es continua amb la revisió mensual del menú escolar de les escoles públiques i també 
col·laborem en l’aplicació del programa PREME (Programa de revisió de menús escolars), de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, per oferir a tots els centres educatius de la ciutat, un informe d’avaluació i 
millora de la programació de menús oferts pel menjador de l’escola, inclòs el seguiment de les 
recomanacions que es facin, així com una valoració sensorial del menú que es serveix. 
 
A educació secundària, es valora com a positiva la consolidació dels programes de Salut sexual i afectiva 
com de prevenció de la SIDA. Cal comentar també com a positiu el fet que es tracta de programes que es 
duen a terme de forma col·laborativa amb altres agents de la ciutat (Consorci Sanitari de Terrassa, Mútua 
de Terrassa i les entitats AIDE, ALBA i ACTUA Vallès). Igualment, degut a l’interès mostrat en el curs passat 
s’ha tornat a oferir l’activitat de promoció de l’esmorzar saludable, que presenta una bona valoració per part 
del professorat. 

Un any més, volem destacar l’intens treball dut a terme en l’àmbit del suport a les entitats de salut de la 
ciutat, no només a través de la Taula d’Entitats de Salut, sinó també amb les accions de suport específic en 
l’organització dels múltiples actes de sensibilització que aquestes duen a terme al llarg de l’any. 

L’aprovació del Pla Local de Drogues, ha sofert un retard respecte als terminis previstos, la qual cosa ha 
afectat a l’elaboració del Pla de treball 2017-2018. Malgrat tot, tant les entitats que en formen part com el 
propi Servei de Salut han mantingut les seves activitats ordinàries en l’àmbit de les drogues. Cal comentar 
que aquest any 2017 no ha sortit la convocatòria de subvencions per a programes de promoció de l’oci 
alternatiu del Plan Nacional Sobre Drogas, per la qual cosa el programa ‘Oh! Si!’ no s’ha pogut dur a terme. 

La Taula de Salut Mental, duta a terme de forma conjunta amb l’Oficina de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat i Serveis Socials, ha esdevingut un espai de treball sectorial amb un gran potencial i interès i 
amb una molt bona valoració per part de tots els recursos i serveis que l’integren. 

En l’àmbit de l’impuls de l’estratègia de ‘Salut en totes les polítiques’, el projecte Itineraris 360º va avançant, 
malgrat que a un ritme pausat. Aquest any 2017 destaquem que s’ha iniciat una prova pilot per tal de dur a 
terme un diagnòstic de salut d’un barri de la ciutat amb la perspectiva de Salut a totes les polítiques. Els 
treballs han començat a finals del 2017, i els resultats es tindran el 2018.    

Finalment, el Consell Municipal de Salut ha celebrat totes les sessions previstes pel propi Reglament, més 
una d’extraordinària. 
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Àmbit educatiu (dades curs 2016-2017)  
 
Programa ‘Creixem sans’ 
Centres d’educació primària adherits                                            18 
Alumnes participants en les diverses activitats a l’escola                                      1.510 

 
 
Promoció de la salut segons activitat – Educació pr imària 
Activitat física saludable 

o Persones assistents                                 
o Centres                                                     

 2.263  
   26                                   

Salut sexual i afectiva 
o Persones assistents                                    
o Activitats realitzades                                     
o Centres                                                         

 
52 
2 
1 

Salut bucodental 
o Persones assistents                                   
o Centres                                                         

 
519 

9 
Alimentació saludable 

o Persones assistents                                   
o Activitats realitzades                                    
o Centres                                                         

 
554 
22 
10 

* No inclou les activitats dutes a terme en el marc del programa ‘Creixem sans’. 
 
 
Promoció de la salut segons activitat – Educació se cundària 
Salut sexual i afectiva 

o Persones assistents                                  
o Activitats realitzades                                      
o Centres                                                          

 
1.053 

63 
16 

SIDA 
o Persones assistents                                   
o Activitats realitzades                                      
o Centres                                                          

 
1.975 

78 
28 

Alimentació saludable 
o Persones assistents                                    
o Activitats realitzades                                      
o Centres                                                            

 
500 
17 
7 

Tabac, i alcohol i altres drogues 
o Persones assistents                                     
o Centres                                                           

 
1.766 

12 
 
 
Àmbit Comunitari 

Programa Creixem sans 
Biblioteques i mercats 

o Persones assistents                                      
o Activitats realitzades                                       

 
530 
25 

 
 

 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Projecte Terrassa ciutat cardioprotegida 
    
Nombre de DEA instal·lats / previstos   42 
Nombre de personal municipal que fa formació de reciclatge     31 
Nombre de personal municipal format per primera vegada   18 
Nombre de sessions de ‘píndoles de salut’   17 
Nombre de persones assistents a les ‘píndoles de salut’   270 
Pares i mares d’escoles bressol que fan programa Prepara’t    

 
Suport a entitats 
Nombre reunions celebrades de la Taula d’Entitats de Salut 1 
Nombre de projectes presentats/subvencionats 38/32 
Nombre d’entitats beneficiàries d’alguna subvenció ordinària 25 
Nombre d’entitats/activitats a les quals s’ha donat suport en 
l’organització d’activitats diverses 

12/15 

 
Blog de Salut i Comunitat 
Nombre d’entrades creades 15 

 
Taula de Salut Mental 
Nombre reunions plenàries 5 
Nombre reunions de les 4 comissions de treball 26 

 
Consell Municipal de Salut 
Nombre reunions ordinàries 3 
Nombre reunions extraordinària 1 
Nombre de reunions de Grups de treball 3 

 

Salut en Totes les Polítiques 
Projectes transversals iniciats amb altres serveis 2 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 237.067,17 €                  259.355,36 €                       109,40%
Béns corrents i serveis 95.900,35 €                    89.780,52 €                         93,62%
Transferències corrents 74.895,00 €                    73.840,00 €                         98,59%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 407.862,52 €                  422.975,88 €                       103,71%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 102.104,52 €                  83.723,09 €                         82,00%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 102.104,52 €                  83.723,09 €                         82,00%

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI SALUT I COMUNITAT 

PROGRAMA CENTRE DE DIA I SALUT MENTAL 

 

CODI PROGRAMA 31201 ANY 2017 
 

 
 
 
Descripció del programa 
 
Lloguer local del Club Social de Malalts Mentals. 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 4.200,00 €                      6.410,25 €                           152,63%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 4.200,00 €                      6.410,25 €                           152,63%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents -  €                              50.465,41 €                         
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... -  €                              50.465,41 €                         

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI SALUT I COMUNITAT 

PROGRAMA APORTACIÓ CONSORCI HOSPITALÀRI 

 

CODI PROGRAMA 31203 ANY 2017 
 

 
 
 
Descripció del programa 
 
Aportació Consorci Hospitalari de Terrassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 1.375,00 €                      -  €                                    0,00%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 1.375,00 €                      -  €                                    0,00%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents -  €                              50.465,41 €                         
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... -  €                              50.465,41 €                         

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI SALUT I COMUNITAT 

PROGRAMA TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ SANT LLÀTZER 

 

CODI PROGRAMA 31204 ANY 2017 
 

 
 
 
Descripció del programa 
 
Transferència a la Fundació Sant Llàtzer. 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 42.242,00 €                    42.242,00 €                         100,00%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 42.242,00 €                    42.242,00 €                         100,00%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents -  €                              50.465,41 €                         
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... -  €                              50.465,41 €                         

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA 
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

PROGRAMA SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

 

CODI PROGRAMA 91203 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 50. 
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia 
- Ciutadania en general  
- Entitats de l’àmbit de la Solidaritat i la 
Cooperació Internacional 

 
Objectius anuals 
 
�  Fer arribar la cooperació terrassenca, directament o per mitjà de les entitats solidàries, als pobles i 

comunitats del Sud. En aquest sentit la cooperació terrassenca ha de contribuir a eradicar la pobresa 
material, bo i denunciant-ne les seves causes estructurals. La finalitat d’aquesta cooperació és ajudar a 
satisfer necessitats bàsiques de la població receptora oferint-li i acompanyant-la en noves oportunitats i 
capacitats, per a gaudir de la pròpia cultura, sobre la base de preservar els recursos naturals. 

 
� Promoure la cultura de la pau i la solidaritat amb tots els pobles del món. El coneixement de la realitat 

mundial, el respecte global als drets humans, el suport actiu a aquelles polítiques que facin possible la 
democràcia. 

 
Actuacions realitzades 
 
� Accions de sensibilització ciutadana i educació pel desenvolupament: 
 

Subvencions per a la sensibilització. Mitjançant la convocatòria pública de subvencions per a activitats 
a la ciutat en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació internacional, van rebre ajuts 24 ONG i entitats 
solidàries per una quantitat total de 39.410 euros. Aquestes organitzacions col·laboren en la programació 
estable que es realitza a la ciutat amb les seves iniciatives. 

Mes de la Pau. A finals del mes de gener es celebra a totes les biblioteques associades a la UNESCO el 
Dia Universal de la No Violència. L’any 2014 es va instaurar a Terrassa el ‘Mes de la Pau’, amb activitats 
en totes les biblioteques per transmetre la cultura de la pau. Concretament les accions desenvolupades a 
les biblioteques han estat tallers, contes, l'exposició ‘Convenció sobre els drets dels infants’ i una mostra 
de llibres. Paral·lelament també es va programar el cinefòrum Mujeres al frente, la ley de las más nobles 
en doble sessió. Així, al matí es va realitzar per als centres de secundària i a la tarda per al públic en 
general. La projecció va comptar amb la presència de la directora, la periodista Lula Gómez.  

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

  X 
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Campanya ‘Dona i desenvolupament’. De la mà de la regidoria de Polítiques de Gènere, s’impregna la 
programació habitual dels actes del 8 de març i del mes contra la violència de gènere (novembre) amb 
un clar component del Sud. Enguany s’ha treballat conjuntament per dedicar el programa de març a les 
dones refugiades, participant en activitats com conferències i un cinefòrum. El mes de novembre s’ha 
continuat la col·laboració amb exposicions i xerrades sobre el component femení en els projectes de 
cooperació que es realitzen al Sud. 

Mes del Comerç Just.  L'Ajuntament de Terrassa s'ha caracteritzat sempre pel seu suport al Comerç 
Just, ja sigui amb mocions, sent partícip de l'organització de jornades i activitats relacionades amb 
aquesta temàtica o, des del mes d'octubre de 2008, sent una peça clau en el llançament del Cafè 
Terrassa. Tanmateix, es participa activament en l’organització de la Festa del Comerç Just. Es van 
realitzar diverses activitats dirigides a diversos públics que van tenir com a punt final la Festa del Comerç 
Just. Enguany, per segon any consecutiu, es va decidir fer la jornada central del cicle dins el Mercat de la 
Independència.  Per això, l’associació de comerciants va cedir dues parades per què es poguessin omplir 
amb productes i  material de comerç just, i també es van habilitar altres espais per fer difusió. Una 
actuació musical itinerant pel  Mercat, aules de cuina, tast del Cafè Terrassa, una exposició i venda de 
productes van ser les activitats que  s’hi van realitzar. Com a novetat, també els bars del Mercat van 
servir aquella jornada només cafè de comerç just. 

A part d’aquesta jornada es va organitzar una visita a la torradora de cafè d’Alternativa 3, es va muntar 
una exposició en les biblioteques municipals i es va fer sensibilització durant dues setmanes en els 
mercats de la ciutat.  

Festa Major Solidària 2017.  La Festa Major Solidària va substituir el 2009 l’antiga Fira d’Entitats 
Solidàries que es realitzava en el marc de la Festa Major de Terrassa. La nova ubicació al Parc dels 
Catalans permet que, a banda que les entitats donin a conèixer la seva tasca, hi hagi altre tipus 
d’activitats per a tots els públics, com actuacions musicals, activitats infantils o de reivindicació. El 
resultat quantitatiu es concreta amb la participació de 32 entitats i ciutadania en una proposta a mig camí 
entre la conscienciació i el component lúdic. 

Programa Dret a ser infants i Fomentem la pau a les  escoles.  De la mà d’entitats especialitzades, i 
aprofitant la participació de la ciutat en la Xarxa Ciutats Defensores dels Drets Humans, la proposta 
contempla arribar al màxim nombre d’escoles mitjançant activitats fetes a mida per a diferents edats. 
Així, es va realitzar un acte central al Teatre Principal amb la participació de 600 alumnes de secundària i 
més de 40 tallers en centres d'educació primària. 

Aigua i desenvolupament.  Aquest cicle va néixer amb l'objectiu de destacar que l'aigua és un element 
imprescindible per al desenvolupament sostenible. Per això es van programar un seguit d’accions que 
visualitzin aquesta situació. Concretament, per als infants, es va realitzar l'espectacle de circ ‘Els 
exploradors de l'aigua’, amb molt bona acollida de públic i de crítica. També es va muntar l'exposició 
‘Històries a través de l'aigua’, per visibilitzar a través de diferents protagonistes de diversos països del 
món la importància del recurs hídric a les seves comunitats. Finalment, el cinefòrum de la pel·lícula 
También la lluvia va posar de manifest el valor de l'aigua com a element cabdal també en l'economia d'un 
país, amb l'exemple de Bolívia. 

Programa de televisió Terrassa Solidària . El programa de televisió Terrassa Solidària neix l’any 1997 i 
s'emet setmanalment a Canal Terrassa TV. El 2017 s’han realitzat 48 programes, dirigits per la periodista 
Lourdes Sarrión. Es poden veure al canal de Youtube de Canal Terrassa TV.  

Suport a Cafè Terrassa.  Aquesta acció, engegada conjuntament amb Alternativa 3 i amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, té com a objectiu donar a conèixer a tota la ciutadania el comerç just i les 
problemàtiques que pateixen els productors dels països del Sud. Terrassa va ser la primera ciutat de 
l'Estat on es va dur a terme aquesta iniciativa. 

Acollides estivals d’infants de països en vies de d esenvolupament.  L’Ajuntament, des de 1999, 
dóna suport a aquesta forma de solidaritat directa com són les acollides estivals per part de famílies 
terrassenques. És una manera de conèixer de primera mà situacions de vulnerabilitat i injustícia que 
pateixen els habitants de països amb problemes greus. El 2017 les entitats organitzadores han estat 
dues: Terrassaharaui, que duu infants des dels camps de refugiats de Tindouf (Algèria) i Terrassa Ajuda 
Nens d’Ucraïna, que col·labora amb un orfenat de Nikopol (Ucraïna). Els infants van ser a la nostra ciutat 
des de finals de juny fins a finals d’agost. 
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� Convocatòria de subvencions per a Projectes de cooperació al desenvolupament. Des de l'any 1995 
l'Ajuntament obre una convocatòria per a totes les entitats solidàries de la ciutat que volen contribuir 
amb el seu esforç al desenvolupament dels països empobrits. Des de llavors s'han realitzat 424 
projectes de cooperació, que han comptat amb una aportació municipal superior als cinc milions d'euros. 
L’any 2017 van presentar-se a la convocatòria de subvencions per a aquest objecte, dotada amb 
400.000 euros, 32 iniciatives que van ser avaluades per la Comissió Permanent del Consell Municipal 
de Solidaritat. Un cop avaluades, 22 van ser les que van assolir suport econòmic. 

 
� Accions d’ajuda humanitària. La ciutat de Terrassa manifesta la seva solidaritat, amb motiu de les crisis 

humanitàries provocades per fenòmens naturals o per conflictes armats, fent arribar la solidaritat 
mitjançant l'ajuda d'emergència o per la rehabilitació en catàstrofes que periòdicament assolen regions 
del planeta i commouen l'opinió pública ciutadana. L'experiència ha fet evolucionar l'ajut des de la 
solidaritat emotiva inicial basada en la recollida de productes, passant per l'enviament de diners al país 
afectat o el seu entorn per adquirir els productes necessaris, fins a la signatura de convenis amb 
organitzacions especialitzades que garanteixen l'acció immediata a la zona afectada. Enguany es van 
establir convenis de col·laboració amb les següents entitats: 

 

Creu Roja : per un import de 12.000 euros, per a intervencions en els escenaris de crisi humanitària 
d’emergència, especialment en matèria d’alberg i aixopluc a les persones afectades per la inundacions a 
Bangladesh.  

Comitè Català  per als Refugiats (ACNUR) : per un import de 12.000 euros, per a ajudar les persones 
refugiades, desplaçades o retornades en la crisi humanitària que pateix la població síria desplaçada a 
Jordània mitjançant programes d’assistència.  

Farmacèutics Mundi : per un import de 12.000 euros, per a l’adquisició de kits, subministraments i 
actuacions d’emergència d’acord amb les directrius de la OMS, per tal de destinar-los a l’assistència 
nutricional i socio-sanitària d’emergència a la població atrapada als camps de refugiats d’Al-Yarmouk i 
Khan Eshieh, Síria. 

Ajuts en altres situacions d’emergència : Es van destinar 5.000 euros per a la campanya de suport 
alimentari per a la població desplaçada del conflicte d’Ucraïna amb Rússia, que es va consignar a través 
de Terrassa Ajuda Nens d’Ucraïna. També es van destinar 3.000 euros a la intervenció d’emergència 
pels aiguats a Sri Lanka mitjançant l’entitat Ayuda Directa. A través l’entitat Proactiva Open Arms es va 
fer un ajut de 5.000 euros en la campanya de suport per al rescat de refugiats a la mediterrània 
mitjançant el vaixell Astral, i finalment a la Fundació World Vision per pal·liar la situació persones 
refugiades a Bangladesh, una consignació de 7.000 euros. 

 
� Participació en xarxes de municipis. S’ha continuat amb la presència en agrupacions de municipis com 

el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Ciutats Refugi, Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharauí, Diputació de Barcelona i Ciutats Defensores dels Drets 
Humans.  
 

� (AJP) Terrassa amb les persones refugiades. Per segon any consecutiu s’han continuat impulsant 
activitats referides a la crisi de les persones refugiades, especialment aquelles provinents del conflicte 
latent a Síria. Així, s’han realitzat taules rodones i xerrades en el marc de la Taula Local per a les 
Persones Refugiades, s’ha commemorat el 20 de juny com a Dia Mundial de les Persones Refugiades 
amb la projecció del film District Zero i s’han instal·lat diverses exposicions, tant en espais tancats com a 
l’aire lliure. També s’ha fet la prospecció per engegar un projecte de cooperació tècnica en l’àmbit de la 
protecció civil i els plans d’autoprotecció amb la Mancomunitat de Municipis de la Vall de la Bekaa i 
l’Ajuntament d’Al Sahl al Líban, en el marc de l’emergència per l’acollida de desplaçats de la guerra de 
la veïna Síria. 
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Resultats assolits 
 
• Globalment podem dir que hem focalitzat l’esforç en els treballs de sensibilització i educació per al 

desenvolupament amb una forta activitat vinculada a les accions de les entitats i estructurades 
temàticament al voltant dels eixos que s’han proposat en cada moment. Això ha tingut com a resultat 
una societat més i millor informada sobre les causes de les desigualtats al món. Volem incidir 
especialment en la diversitat de públic a qui s’adrecen les accions, des dels infants a les persones 
adultes, gràcies a les diferents propostes que s’articulen. 

 
• La dinamització del teixit associatiu de la ciutat també ha estat possible gràcies als cicles d’activitats 

plantejats i a la convocatòria de subvencions que dóna recursos a les entitats per poder fer les seves 
programacions. En aquest sentit s’han dedicat a aquest punt un total de 439.410 euros. 

 
• Tanmateix, les actuacions en matèria d’ajuda humanitària han estat més importants que en altres 

ocasions, amb una despesa total de 56.000 euros i set accions en total. 
 
• Finalment cal posar en valor la important aposta que ha fet la nostra ciutat en matèria d’acollida als 

refugiats tant pel que fa a sensibilització com mobilització ciutadana i accions per afavorir la seva rapida 
acollida. En aquest sentit, més enllà de les accions de sensibilització, cal destacar la tasca transversal 
amb altres serveis de l’Ajuntament i amb entitats especialitzades que ha donat com a fruit que a 
Terrassa hagin arribat gairebé una cinquantena de persones refugiades.  

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

En total han estat 537.847,08 euros els que s’han destinat a la solidaritat i a la cooperació internacional en 
els capítols 2 i 4. Formen part aquests recursos de l’1% dels ingressos municipals consolidats que es 
destinen a cooperació internacional. 

La distribució del pressupost del 2017, en funció de les prioritats assumides, dedica gairebé la totalitat dels 
seus recursos a les activitats de sensibilització a la ciutat i a projectes de cooperació per al 
desenvolupament en comunitats del Sud.  

En aquest sentit s’ha desenvolupat tot el projecte previst amb dos aspectes importants que cal remarcar: 

- Es segueix desenvolupant l’estratègia que marca el nou Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament 2014-2020, com ho expressa la posada en marxa del projecte de cooperació 
directa amb municipis del Líban. Aquest projecte, prospeccionat el 2017, iniciarà la seva execució 
efectiva el 2018. 

- La tasca realitzada per fer front a la crisi de les persones refugiades de la mediterrània tant des del 
punt de vista de l’ajuda humanitària als territoris en conflicte, com a la ruta o als territoris d’arribada 
a Europa. Especial incidència ha tingut la feina en matèria de sensibilització a tots els nivells de la 
ciutadania, així com la coordinació d’una més que possible acollida a Terrassa.  
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Activitats 
 

 

Reunions realitzades del Consell Municipal de Solidaritat i la seva permanent 6 

Subvencions atorgades en la convocatòria de sensibilització i acollida 24 

Subvencions atorgades en la convocatòria de projectes de cooperació 22 

Nombre de convenis signats per accions d’ajuda humanitària 3 

Nombre de actuacions d’ajuda humanitària 7 

Entitats participants a la Festa Major Solidària 32 

Nombre de programes de televisió produïts del Terrassa Solidària  48 

Cicles d’activitats de sensibilització realitzats 5 

Nombre de xarxes a les que s’ha participat 4 

Nombre d’activitats sobre les persones refugiades 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 273.606,00 €                  248.834,00 €                       90,95%
Béns corrents i serveis 41.849,00 €                    35.245,96 €                         84,22%
Transferències corrents 273.606,00 €                  248.834,00 €                       90,95%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital 254.395,00 €                  254.394,00 €                       100,00%
TOTAL...................... 843.456,00 €                  787.307,96 €                       93,34%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 27.000,00 €                    27.000,00 €                         100,00%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 27.000,00 €                    27.000,00 €                         100,00%

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS SOCIALS 

SERVEI ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 

PROGRAMA EAIA 

 

CODI PROGRAMA 23101 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís  
 
 
Descripció del programa 
 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència delegada  
 

Infants i adolescents, de 0 a 18 anys, en situació 
de risc o en situació de desemparament, així com 
llurs famílies biològiques o d’acollida. 

 
Objectius anuals 
 
� Orientar, diagnosticar, valorar, intervenir, tractar i realitzar el seguiment dels infants i adolescents en 

situació de risc o de desemparament, així com llurs famílies.  
 
� Garantir una bona coordinació amb els serveis bàsics d’atenció social i amb la resta de serveis 

d’infància de la comunitat. 
 
� Efectuar les propostes de mesura administrativa que s’escaiguin i elevar els informes proposta a la 

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). 
 
� Emprar eines de treball que permetin una millora en el diagnòstic i la intervenció sociofamiliar. 
 
Actuacions realitzades  

 
� S’ha mantingut l’establiment del procediment administratiu de notificació de tancament del Compromís 

socioeducatiu, a les famílies, mitjançant una resolució administrativa. 
 
� S’han seguit incorporant les dades dels expedients a l’aplicatiu de la DGAIA Sini@. 
 
� S’ha continuat introduint la documentació directament al Sini@. 
 
� S’ha mantingut l’aplicació del sistema d’arxiu d’acord amb el funcionament del Sini@ que s’adeqüi a les 

necessitats de custodia i arxiu de la documentació dels expedients. 
 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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� S’han dut a terme reunions amb totes les zones de Serveis Socials per tal d’avaluar el Protocol de 
coordinació entre els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària (EBASP) i l’Equip d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (EAIA). Dels 12 serveis s’han efectuat 10 reunions, amb uns resultats satisfactoris. En la 
derivació de casos s’ha establert (amb alguna excepció puntual) en l’informe de derivació dels EBASP a 
l’EAIA, l’instrument de cribratge, el qual aporta una valoració orientativa als/les professionals de Primària 
de les accions que cal dur a terme amb la situació de risc de l’infant o adolescent. 

 
� La Taula Tècnica d’Infància i d’Adolescència va finalitzar l’elaboració del Protocol de maltractament a la 

ciutat de Terrassa. La presentació de l’esmentat Protocol estava fixada pel mes de novembre de 2017, 
però la inestabilitat política del Consistori va provocar l’aplaçament per principis del 2018. 

 
� Enguany no s’ha realitzat treball comunitari amb una formació amb pares i mares que tenen expedient 

de risc obert per l’EAIA de Terrassa. No obstant s’ha seguit col·laborant amb el GRISIJ (Grup de 
Recerca i Investigació Socioeducativa en Infància i Joventut) per tal d’aplicar un nou treball en grup amb 
famílies susceptibles de treballar la reunificació familiar, després d’un desemparament, de cara a l’any 
2018. 

 
� S’ha seguit treballant utilitzant l’agenda electrònica com instrument de funcionament i s’ha continuat 

treballant amb el Gestor de cites. 
 
� S’ha mantingut l’ús de noves tecnologies a través de dues tauletes i un ordinador portàtil, amb connexió 

a la xarxa corporativa. Aquest últim amb una utilització molt puntual. 
 
� S’ha presentat la licitació per oferir el Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE) per gestionar els 

expedients dels infants que es trobin acollits amb família extensa. La previsió és que durant el primer 
trimestre 2018 s’iniciï el treball amb l’entitat encarregada de gestionar aquest Servei. 

 
� Des del mes de juny del 2017 es va iniciar a través de l’entitat EDUVIC, amb conveni amb la DGAIA, el 

Servei de Tractament Especialitzat de Suport a les Famílies. Aquest Servei ofereix una teràpia familiar a 
les famílies amb expedient obert a l’EAIA de Terrassa. 

 
� A nivell d’organització interna s’ha reforçat la Unitat d’estudis, passat de 3 a 4 tècnics/ques per tal 

d’agilitzar els processos de valoració diagnòstica i oferir més recolzament als Serveis socials bàsics en 
matèria d’assessorament i intervencions conjuntes. 

 
� Per tal d’agilitzar la realització d’informes els/les tècnics/ques segueixen reservant-se espais a l’agenda 

per realitzar-los. 
 
 

Resultats assolits 
 
• Durant l’any 2017 s’han atès 467 infants i adolescents. En la desagregació per sexe, 246 són nois i 221 

són noies. 
 
• A 31 de desembre hi ha 361 infants/adolescents amb expedient obert a l’EAIA. Això vol dir que els casos 

es troben en procés d’estudi, en situació de risc greu amb Compromís socioeducatiu o en seguiment de 
mesura de desemparament. Si existeix un desemparament, la mesura de protecció pot ser d’acolliment 
en família aliena, en acolliment en família extensa, en acolliment preadoptiu, en centre residencial d’acció 
educativa (CRAE) o en mesures de transició a la vida adulta. 

 
• Durant l’any 2017 s’ha tancat un total de 106 expedients d’infants i adolescents. Els tancaments han 

estat per diferents motius, ja sigui per canvi de territori, majoria d’edat, per normalització o per adopció 
ferma. 

 
• Ens han derivat 64 casos nous. Des de DGAIA han estat 20 i des de Serveis Socials 44. 
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• El nombre d’assessoraments i intervencions conjuntes efectuats amb els Serveis Socials han estat un 
total de 68. Aquest resultat demostra un augment considerable, doblant les dades de l’any anterior (31), 
la qual cosa fa palès un major treball conjunt amb els Serveis Socials del territori, resultat de l’ampliació 
de la Unitat d’estudis i de les coordinacions efectuades amb els Serveis socials bàsics per avaluar el 
Protocol de relació EBASP-EAIA. A més, s’ha facilitat un correu electrònic per sol·licitar els 
assessorament i s’ha establert un dia a la setmana per efectuar aquestes gestions i no demorar els 
temps de resposta. 

 
• S’han realitzat 287 informes. Aquests informes poden ser de seguiment, proposta, tancament, 

comunicats o síntesi avaluativa. Elevant en més de 100 informes elaborats, respecte l’any anterior. El fet 
de mantenir espais a l’agenda, exclusivament per fer informes, està donant bons resultats i són espais 
amb bona valoració per part dels/de les professionals. 

 
• S’han  tramitat 11 Compromisos socioeducatius (COSE). Els mateixos que l’any anterior. 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
L’EAIA de Terrassa ha seguit mantenint el seu objectiu principal d’orientar, diagnosticar, valorar, intervenir, 
tractar i realitzar el seguiment dels infants i adolescents en situació de risc o de desemparament, així com 
llurs famílies.  

 
Es valora que és un equip consolidat en el temps i que treballa diàriament per seguir mantenint la qualitat en 
la intervenció amb les famílies ateses des del Servei. Malgrat tot, aquest any s’han produït baixes i noves 
incorporacions a l’equip que no han afectat a la qualitat del Servei. L’arribada de nous membres ha permès 
reduir les ràtios de professionals. Entre aquests canvis en el personal, s’ha produït l’atenció al 100% en la 
coordinació de l’equip, deixant el 50% a tasques de caràcter tècnic. 

 
En la línia de treball, s’han fet esforços per realitzar els informes de seguiment o els informes propostes de 
cada infant/adolescent. Establir noves metodologies per garantir amb el compliment d’aquest objectiu ha 
donat resultats satisfactoris. Els/les tècnics/ques es tanquen dies sencers de l’agenda per garantir la 
realització d’aquests informes. Aquesta nova metodologia ha estat ben rebuda i valorada pels professionals 
de l’Equip. S’han efectuat més de 100 informes que l’any anterior. 

 
Per altra banda, el fet de mantenir el treball de coordinació amb els serveis bàsics d’atenció social a través 
del Protocol EBASP-EAIA, facilita una major prevenció en la derivació de casos, degut a l’agilitat en els 
assessoraments i la realització d’intervencions conjuntes. S’ha efectuat una avaluació de l’aplicació d’aquest 
Protocol per establir els punts forts i els punts de millora i en aquest sentit, s’han valorat positivament les 
reunions de coordinació amb els diferents districtes per recollir les aportacions i/o propostes de millora 
d’aquest Protocol, i alhora, oferir millores en el servei de l’EAIA. 

 
En quan a l’establiment de coordinacions amb altres serveis no s’ha efectuat cap reunió amb altres serveis, 
la qual cosa es valora negativament i no s’ha assolit l’objectiu marcat per aquest any, ja que es preveia fer 
reunions amb el Servei de Polítiques de Gènere i l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP). 

 
Com a millora del seguiment dels infants del territori en situació de risc, aquest any 2017 no s’ha dut a terme 
el treball comunitari amb pares i mares en seguiment a l’EAIA. No obstant, s’ha continuat col·laborant amb 
el GRISIJ (Grup de Recerca i Investigació Socioeducativa en Infància i Joventut) per tal d’aplicar un nou 
treball en grup amb famílies susceptibles de treballar la reunificació familiar, després d’un desemparament, 
de cara a l’any 2018. 

 
La Taula Tècnica d’Infància i d’Adolescència va finalitzar l’elaboració del Protocol de maltractament a la 
ciutat de Terrassa. La presentació de l’esmentat Protocol estava fixada pel mes de novembre de 2017, però 
la inestabilitat política del Consistori va provocar l’aplaçament per principis del 2018. Aquest Protocol  
esdevindrà una eina molt útil per l’EAIA i la resta de serveis de la ciutat. Es valora positivament el procés 
realitzat. 
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El fet de que l’Ajuntament hagi engegat la licitació per gestionar el SIFE fa preveure la instauració d’un nou 
servei vinculat a l’EAIA que afavorirà l’atenció a les famílies acollidores.  
El Servei de Teràpia Familiar d’EDUVIC ha facilitat una atenció més terapèutica a les famílies en seguiment 
a l’EAIA. Aquest Servei ha estat molt ben rebut i ben valorat per les famílies que han iniciat llur tractament.  

 
Per altra banda, s’ha seguit emprant l’agenda electrònica. Els/les professionals de l’equip consideren 
l’agenda electrònica com una eina totalment normalitzada. Tanmateix, el 2017 s’ha seguit emprant l’ús de 
les noves tecnologies a través de tauletes que han seguit facilitant la comunicació amb adolescents i 
famílies, a través d’aplicacions com el Whatsapp© o el Facebook©. Els resultats segueixen sent 
satisfactoris, ja que es manté obert una nova via de comunicació amb els adolescents. En aquest sentit, l’ús 
de l’ordinador portàtil amb connexió a la xarxa corporativa ha estat utilitzat de manera molt puntual.  
 
 
 
 
 
 
 
Intervenció Servei Especialitzat d’Atenció a la Inf ància i a l’Adolescència (SEAIA) 

 Nois Noies Total 

Infants i adolescents atesos  246 221 467 

196 165 361 Expedients vigents a 31 de desembre  

    

Expedients tancats 106 

Derivació de casos  64 

Serveis Socials 44 

DGAIA 20 

Assessoraments i intervencions conjuntes 68 

Informes realitzats: seguiment, propostes, síntesi, tancament, 
comunicats 

287 

Compromís socioeducatiu  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Quadre Servei Gestió Ec. ok 

 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 561.243,97 €                  635.489,79 €                       113,23%
Béns corrents i serveis 30.568,67 €                    2.650,00 €                           8,67%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 591.812,64 €                  638.139,79 €                       107,83%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 421.010,53 €                  499.207,95 €                       118,57%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 421.010,53 €                  499.207,95 €                       118,57%

 
 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS SOCIALS 

SERVEI  

PROGRAMA SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL 

 

CODI PROGRAMA 23102 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís  
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia 

Les persones, famílies,  nuclis de convivència i 
grups que necessitin informació, valoració, 
diagnòstic, orientació, suport, intervenció i 
assessorament individual, familiar o comunitari, 
quant a necessitats personals bàsiques, de manca 
de cohesió social o familiar, o de desigualtat. Sigui 
per a fer-hi front, com per a prevenir-les. 

 
Objectius anuals 
 
� Millorar el benestar social i afavorir la integració de la ciutadania. 
 
� Enfortir les polítiques actives contra l’exclusió social, la pobresa i a favor de la transformació social, 

preservant les polítiques de benestar social com a pilar fonamental de l’equitat social. 
 
� Mantenir la ràtio de personal de les àrees bàsiques de serveis socials assolida el 31 de desembre de 

2011 i actualitzar-ho amb els creixements previstos al Contracte Programa. 
 
� Impulsar i consolidar accions d’informació, formació, grups d’ajuda mútua i de respir adreçades a les 

persones cuidadores no professionals. 
 
� Impulsar i consolidar accions d’informació, formació, grups d’ajuda mútua adreçades donar suport i 

apoderar a les persones en processos d’exclusió. 
 
� Garantir la gestió correcta dels Plans Individuals d’Atenció (PIA) de les persones amb reconeixement de 

dependència i elaborar el nombre de PIA establerts per la Generalitat. 
 
� Mantenir el referent comunitari al territori per promoure el suport de professionals i el seguiment de la 

implementació del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD). 
 
 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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Actuacions realitzades 
 
� Contractació de personal per tal de mantenir la ràtio de professionals de treball social i d’educació 

social assolida el 31 de desembre de 2011 i llur actualització amb les ràtios de Contracte Programa. 

� Contractació de professionals per cobrir les reduccions de jornades i baixes per a garantir l’atenció a 
la ciutadania. 

� S’han mantingut reunions de treball de les diferents comissions de treball creades per tal d’avaluar el 
model territorial i el Manual de processos i protocols.  

� S’ha realitzat un curs de capacitació dels i les tècniques en relació al treball grupal amb pares i mares 
d’infants en situació de risc. 

� S’ha potenciat la formació als i les tècniques de Serveis Socials per millorar la capacitació i gestionar 
les realitats que ens arriben dels ciutadans. 

� S’ha donat continuïtat als espais de supervisió dels equips tècnics i dels comandaments intermedis. 

� S’ha realitzat la coordinació i organització dels serveis i les prestacions, i s’ha fet el seguiment i les 
modificacions escaients.  

� S’ha gestionat el canvi de la prestació Renda Mínima d’Inserció (RMI) a la Renda Garantida de 
Ciutadania (RGC) a partir de setembre de 2017. Canvis de requisits, procediments. 

� Creació de comissió amb el Servei d’Ocupació de Catalunya per seguir la implantació de la RGC i les 
afectacions tècniques i de tramitació. 

� S’han fet les propostes de manteniment dels locals i de millora dels espais actuals i els mitjans perquè 
el servei es presti amb condicions adients. 

� Adequació dels espais de treball del Districte 3 (Can Palet i Can Parellada). 

� S’ha creat comissió de treball conjunt amb el departament de tecnologia i processos per tal de seguir 
implementant els processos pendents mitjançant el sistema d’informació Avante. 

� S’han mantingut reunions amb diferents ajuntaments de forma conjunta amb els departaments de 
processos i tecnologia per cercar nou sistema de gestió d’expedients socials. 

� S’ha mantingut la participació al Programa d'arranjaments d'habitatges per a gent gran a la ciutat 
promovent l'autonomia de les persones. 

� S’han mantingut, al llarg del 2017, diferents dispositius socioeducatius amb la col·laboració de les 
entitats del tercer sector social de la ciutat. 

� S’ha mantingut el projecte de Medi Obert que es realitza amb joves a 4 districtes de la ciutat. 

� S’ha continuat donant suport al projecte de Districte Jove conjuntament amb el Servei de Joventut i 
Lleure Infantil. 

� Manteniment dels projectes d'horta social: tenim un projecte propi com és el de Ca N'Anglada i 
col·laborem amb el projecte de  l'AV de la Cogullada. 

� S’han realitzat diferents accions en el marc del Programa de suport al poble gitano. 

� S’ha continuat amb l’elaboració del Protocol de detecció d’infància en risc de la ciutat de Terrassa. 

� Realització del seguiment dels Programes Individuals d’Atenció (PIA). 

� Cessió dels recursos necessaris (infraestructura, suport material i tecnològic) per al desenvolupament 
de les funcions del referent comunitari. 
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Resultats assolits 
 
Com es pot veure a les accions realitzades ja incorporen un nivell de resultats assolits. Tot i la situació de 
crisi econòmica i la necessitat en l’atenció de les emergències hem pogut seguir realitzant accions també de 
caire preventiu, entre elles destacaria les accions adreçades als equips tècnics incidint en aspectes 
importants com: 
  
• Manteniment dels espais de supervisió dels professionals i increment d’espais per a donar cobertura a 

tos els professionals. 

• Continuïtat de l’espai nou de supervisió pels comandaments intermitjos. 

• Capacitació de professionals en treball grupal que ens ha implicat que avui es realitzin més de 20 
projectes a la ciutat. 

• Coordinacions territorials per a projectes propis de Serveis Socials (Centres Oberts, Esplais diaris, 
Projecte despertador, Casals d’agost i Nadal). 

• S’ha enfortit la participació en taules territorials i de ciutat (TT de Joves, Comissió d’absentisme, de 
matriculacions, etc.). 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
 
Les accions continuades per millorar el benestar social i afavorir la integració de la ciutadania, estan 
condicionades a factors externs als Serveis Socials Bàsics que afecten a la vida de les persones.  
 
La capacitat de mantenir l’habitatge (evitant desnonaments), la capacitat de garantir ingressos mínims 
(accés al treball o a rendes de subsistència) sobrepassen la competència dels Serveis Socials i dels serveis 
municipals en general. Ajudar a apoderar a les persones per sobreposar-se a aquestes situacions és difícil 
quan les necessitats bàsiques no estan garantides (ingressos, habitatge). Aquest fet fa que les persones 
usuàries de Serveis Socials cada any augmentin i cada cop costi més que puguin sortir del sistema 
d’acompanyament i d’atenció per a persistència dels factors d’exclusió que estan patint. 
 
El gran nombre de PIA entrats a setembre de 2017 ha dificultat l’assoliment dels objectius en el mateix 
percentatge que l’any 2016. 
 
L’aposta per potenciar la intervenció comunitària com a estratègia preventiva i d’apoderament personal ha 
millorat l’efectivitat de les nostres intervencions i els efectes a la ciutadania. 

 
Mantenir una política de recursos humans de cobrir les baixes, cobrir les ràtios de Contracte Programa s’han 
garantit al màxim i l’aposta per la formació continuada dels tècnics, ajuda a poder assumir amb més 
garanties l’atenció a la ciutadania. 
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 2015 2016 2017 
Total persones ateses 37.274 38.287 39.075 
Homes 16.188 16.675 16.956 
Dones 21.086 21.612 22.119 
% població atesa 17,28 17,75 18,02 
 
 
 
Distribució per franges d'edat. 2017 Homes  Dones  Total  

de 00 a 04 987 1.073 2.060 

de 05 a 09 1.615 1.801 3.416 

de 10 a 14 1.272 1.475 2.747 

de 15 a 19 1.008 1.098 2.106 

de 20 a 24 838 735 1.573 

de 25 a 29 931 572 1.503 

de 30 a 34 1264 688 1.952 

de 35 a 39 1.576 1.179 2.755 

de 40 a 44 1.502 1.312 2.814 

de 45 a 49 1.185 1.199 2.384 

de 50 a 54 956 980 1.936 

de 55 a 59 728 664 1.392 

de 60 a 64 574 516 1.090 

de 65 a 69 547 400 947 

de 70 a 74 679 360 1039 

de 75 a 79 984 454 1.438 

de 80 a 84 1849 711 2.560 

de 85 i més 3.376 1.414 4.790 

no disponible 247 326 573 

Total 22.118 16.957 39.075 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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 H D Total  
Punt de Trobada    
Nombre de famílies ateses   76 
Nombre d’infants atesos 42 67 109 
Llista d’espera (a 31 de desembre) 0 0 0 

    
Centre Obert    
Nombre d’infants atesos 115 89 204 
Nombre de famílies ateses   145 
Nombre de centres   2 
Nombre d’infants atesos a CO districte 2 61 47 108 
Nombre d’infants atesos a CO districte 4 54 42 96 

    
Escola de Família         
Nombre de persones ateses 10 101 111 
Nombre de persones en seguiment des de serveis socials 7 77 84 
Nombre d’infants atesos a l’Espai suport 0-3 anys   21 
Nombre de Grups realitzats: 
Habilitats 
Mares joves 
Homes referents familiars 

  11 
8 
1 
2 

Nombre de sessions realitzades amb programa TerrassaEduca   2 
Altres Intervencions: Nombre de tallers específics   3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Import dels ajuts econòmics d’urgència social conce dits, en € 
 2016 2017 
 Habitatge 525.640,85 617.278,87 
 Subministraments   
            -Deutes aigua 46.910,32 35.279,26 
            -Deutes electricitat 120.791,70 95.120,10 
            -Deutes gas 37.165,40 33.317,88 
            -Deutes sense detall 1.813,41 2.137,58 
            -Altes de subministres 28.927,62 33.300,71 
 Subsistència 176.755,35 185.456,09 
 Desplaçaments i transport 33.993,95 32.195,84 
 Farmàcia 21.265,10 32.542,46 
 Activitats extraescolars i de lleure 16.615,25 26.466,72 
 Tractaments terapèutics 28.369,18 39.612,78 
 Processos formatius diversos 20.894,34 19.874,38 
 Escola d'òptica 28.323,00 32.076,00 
 Altres ajuts 22.428,75 21.935,61 
Total 1.109.894,22 1.206.594,28 
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Atenció a la dependència D H  

Persones ateses * 1.192 553 1.745 

Nombre de PIA tramitats      1.145 

Nombre de modificacions PIA tramitades     870 
* El nombre de persones ateses és inferior a les altes de PIA tramitats o modificats ja que un 
mateix expedient pot haver estat modificat més d'una vegada dins el mateix any. 
 
 
Tipus de prestacions tramitades       

Centre de dia     114 

Centre residencial     1 

Cuidador no professional     849 

PAP llarga estada     64 

Prestació econòmica residència     209 

Prestació vinculada     96 

SAD     490 

Teleassistència     420 
 
 
Altres tramitacions       
Baixa     40 
Caducitat     21 
Extinció     9 
Finalització     337 

Desistiment     35 
 
Grau actual dels PIA vigents       

I     2.092 

II     2.636 

III     1.333 

no disponible     3 
 
 
PIA verificats     510 
Informes d´excepcionalitat per edat tramitats per accés a centre de 
dia     2 

Informes d´excepcionalitat per edat tramitats per accés a residència     9 

Informes de priorització per ingrés en residència     18 

Informes de priorització per cobrament de prestació de cuidador     4 

Participants als Grups de Suport d´Ajuda Mútua (GSAM)     18 
Peticions de valoració de dependència urgents     13 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 5.122.251,25 €               5.141.419,13 €                    100,37%
Béns corrents i serveis 60.195,07 €                    23.846,31 €                         39,62%
Transferències corrents 2.075.854,00 €               2.142.218,22 €                    103,20%
Inversions 8.984,25 €                      8.984,25 €                           100,00%
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 7.267.284,57 €               7.316.467,91 €                    100,68%

 
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 5.195.679,45 €               2.338.770,42 €                    45,01%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 5.195.679,45 €               2.338.770,42 €                    45,01%

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS SOCIALS 

SERVEI  

PROGRAMA PROJECTES DE SUPORT ALS SERVIS SOCIALS BÀSICS 

 

CODI PROGRAMA 23103 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 2. Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 17. 
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Suport a l’alimentació: Ajuts d’emergència social 
(ajuts de subsistència, ajuts de menjador escolar), 
Menjadors Socials i Centre de distribució social 
d’aliments – El Rebost- Competència pròpia 
 
Suport a les persones sense llar: Centre 
d’acolliment nocturn per a persones sense sostre i 
per a situacions d’emergència - l’Andana- 
Competència pròpia 
 
Suport a les persones en situació d’exclusió 
residencial: -pisos pont- Competència pròpia 
 

Les persones que pateixen una situació d’exclusió 
i desigualtat, i de forma prioritària la vinculada als 
Serveis bàsics d’atenció social. 

 
 
Objectius anuals 
 
� Enfortir les polítiques actives contra l’exclusió social, la pobresa i a favor de la transformació social, 

preservant les polítiques de benestar social com a pilar fonamental de l’equitat social. 
 

� Desenvolupar els instruments de prevenció més adequats per tal de fer front a les noves actuacions 
d’emergència social. 
 

� Minimitzar l’impacte de la conjuntura econòmica en les famílies i millorar el suport social. 
 

� Establir acords amb les entitats del tercer sector. 
 

� Desenvolupar els instruments de prevenció més adequats per tal de fer front a les noves actuacions 
d’emergència social en relació a l’habitatge. 

 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 
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Actuacions realitzades 
 
Suport a l’alimentació 

� Increment de la partida dels ajuts d'emergència social: són diners en efectiu en funció de la situació 
familiar i d'acord amb el Reglament d'ajuts d'urgència social que s’atorguen en concepte de subsistència 
(alimentació, roba..). 
 

� Manteniment d’un menjador social conveniat amb una entitat del tercer sector amb un total de 50 places 
diàries de menjador per a perfils vulnerables i molt cronificats. 
 

� Manteniment del conveni amb la Generalitat als menjadors de la gent gran, amb 72 places diàries. 
 

� Increment del nombre de beques de menjador i del pressupost en relació a l’any 2016. 
 

� Hem mantingut els dispositius d’estiu i de Nadal creats al 2015 per combatre la vulnerabilitat alimentària 
entre els infants en els períodes en que hi ha vacances escolars, a través de l’establiment de convenis 
amb entitats de la ciutat i amb increment pressupostari.  
 

� S’ha augmentat la despesa per cobrir beques de Casals d’estiu. 
 

� S’ha desenvolupat un model socioeducatiu, garantint l’àpat de dinar i berenar a infants en situació de 
vulnerabilitat i incorporant activitats de lleure infantil.  
 

� Hem tornat a implementar a través d’un conveni amb la Creu Roja, el projecte de Targeta-moneder que 
permet el consum de menjar fresc a 100 famílies amb fills únics entre 0 i 12 anys per tal d’evitar 
l’entrada en el circuït de banc d’aliments. 
 

� S’ha mantingut el projecte socioeducatiu en conveni amb la Creu Roja i l’IES Cavall Bernat que atén 20 
joves diàriament facilitant el dinar i el suport assistit a l’estudi. 

 

El Rebost 

� Participació en la Comissió de seguiment en totes les reunions realitzades. 
 

� Participació en les campanyes de captació d’aliments realitzades per El Rebost.  
 

� Reunions amb diferents entitats de la ciutat per treballar la seva inclusió i millora del projecte. 
 

� Fer seguiment del funcionament de l’aplicatiu informàtic Equaliment i proposar millores. 
 
Suport a les persones sense llar   

� Manteniment del punt d'atenció municipal per les persones sense sostre. 
 

� S’ha donat continuïtat a la comissió de treball amb els diferents agents de la ciutat que treballen amb  
les persones sense llar amb l’objectiu de realitzar un diagnòstic de ciutat en relació al sensellarisme. 
 

Centre d’acolliment temporal per a persones sense s ostre i per a situacions d’emergència  l’Andana 

� Ocupació de la totalitat de places disponibles. 
 

� Accions coordinades en onades de fred i calor. 
 

� Seguiment del contracte. 
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Suport a les persones en situació d’exclusió reside ncial  
 
� Disposem d’onze habitatges de propietat municipal gestionats per una entitat del tercer sector per a 

persones sense recursos i que han perdut l’habitatge. Durant l’any 2017 s’ha produït la rotació 
significativa dels habitatges, aspecte que indica l’acompliment d’objectius del programa. 
 

� Continuïtat del conveni amb l'entitat Prohabitatge: disposem de 25 habitatges a la ciutat per allotjar de 
forma temporal a persones que han perdut l'habitatge o que no poden accedir al mercat privat i tampoc 
tenen el perfil dels pisos que atorga la Mesa de Valoració3. Són persones sense ingressos. 
 

� Intervencions coordinades per evitar desnonaments i reallotjar a les famílies que han perdut l’habitatge. 
 

� Increment del pressupost en ajuts d’urgència social destinats a l’habitatge i els subministraments. 
 

� Accions coordinades amb OFIMAPE per evitar el tall de subministres. 
 
 
Resultats assolits 
 
• S’ha fet un increment important en la cobertura total de beques per tal que cap nen o nena es quedi 

sense beca de menjador escolar. 
 
• S’ha reajustat el volum d’atencions al rebost, enfortint d’altres dispositius com les Targetes moneder i per 

l’impacte de l’inici de la RGCiutadania. 
 

• S’han ajustat els dispositius d’habitatges temporals per donar sortida a les constants atencions a famílies 
que han sofert pèrdua d’habitatge.  

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

L'Ajuntament atén les necessitats bàsiques de la nostra ciutat mitjançant diferents projectes per tal de no 
deixar cap necessitat o cap perfil sense atendre. En funció de les necessitats i situació social de cada 
persona hi ha un pla de treball que l'educadora/or o la treballadora/or social acorda amb les persones per tal 
que millori la seva situació social i personal.  

Amb els projectes realitzats, els dispositius implementats i l’increment del pressupost destinat als ajuts 
d’emergència, tant a nivell residencial com alimentari, s’ha aconseguit cobrir una part molt important de les 
demandes realitzades pels equips però queden per cobrir una part important de necessitats socials. Mentre 
duri la situació d’emergència social i no es creïn llocs de treball ni es garanteixi una renda mínima per les 
persones en situació d’exclusió social és necessari continuar creant dispositius tant alimentaris com 
residencials per evitar que cada cop més persones i famílies s’incorporin a les estadístiques de la pobresa 
infantil o l’exclusió social. L’aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania no ha estat l’esperat. S’ha 
garantit un augment dels ingressos en aquelles famílies que provenien del PIRMI, però ha estat escassa la 
incidència en noves prestacions de persones o famílies que estaven sense ingressos, no podien tramitar la 
RMI i els ha estat denegada la RGC. 
 
És important destacar que durant l’any 2017 s’ha produït una disminució de la rotació  dels habitatges pont 
municipals degut a la disminució a l’accés a l’habitatge (bé a través de la Mesa de Valoració o bé al mercat 
lliure). Tot i així destaquem que no es cronifiquen les estades aspecte que indica l’acompliment d’objectius 
del programa. Les famílies que els tenien assignats han millorat la seva situació a través del procés 
d’acompanyament realitzat i han pogut disposar d’un mínim d’ingressos. Aquest fet els ha millorat les 
possibilitats per accedir a un habitatge del mercat privat o de la Mesa de Valoració. 
 

                                                           
3 Mesa de Valoració, configurat com òrgan col·legiat, amb el propòsit de valorar l’accés als habitatges destinats a satisfer les 
necessitats de les persones o unitats de convivència en situació d’emergència social. 
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Hem de destacar l’augment de cobertura total del menjador escolar cobrint el 100% del cost de les beques  
respecte el 2016. 
 
S’ha Incrementat de forma significativa el pressupost en ajuts d’urgència social destinats a l’habitatge i els 
subministraments. 
 
 
 
 
 
 
Gestió d’altres recursos per a persones i famílies en risc d’exclusió   

 curs 2015/16  curs 2016/17  
Beques Consell Comarcal: sol·licituds 4.050 4.652 
Beques Consell Comarcal: atorgades 3.087 3.387 
Nombre de beques Ajuntament 532 349 
Nombre de beques Serhs  1.000 
Nombre de complements Ajuntament 1.477 942 

   
Renda Mínima d’Inserció 2016* 2017** 
Nombre d’expedients vigents 1.573 1.470 
Nombre d’expedients no vigents 1.236 1.598 
Nombre d’expedients pendents 168 139 
Menors a càrrec 1.744  
Total beneficiaris 4.347  
Homes 1.733  
Dones 2.614  

   
El Rebost 2016 2017 
Entregues (lots d'aliments) 25.753 24.371 
Famílies 3.829 3.735 
Beneficiaris 12.418 11.840 
Homes 5.821 5.546 
Dones 6.597 6.294 

   
Menjador de la gent gran 2016 2017 
Beneficiaris 105 198 
Homes 57 135 
Dones 49 63 
Àpats servits 19.448 18.845 

   
Andana 2016 2017 
Estades disponibles 14.640 14.600 
Estades derivades 11.070 12.352 
Assistència 10.382 11.477 
Absentisme 688 875 
Taxa d'ocupació (%) 71 79 
Assistents (persones úniques) 190 253 

   
*  Dades a 31 de desembre de 2016   
** Dades a 31 d'agost quan va deixar d'existir el programa perquè es va passar a la Renda Garantida de 
Ciutadania 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Alguns habitatges temporals s’han fet servir d’urgència pel fet que s’han produït desnonaments i s’han 
hagut d’allotjar famílies. El total d’habitatges és de 11 municipals més 25 conveniats amb Prohabitatge. 
 
 
Habitatges d’urgència  nº de persones ateses 

 7 pisos homes dones 

 27 places 31 47 
Habitatges temporals  nº de persones ateses 

 35 pisos homes dones 

 132 places 71 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 54.598,24 €                    -  €                                    0,00%
Béns corrents i serveis 1.511.055,09 €               1.399.732,28 €                    92,63%
Transferències corrents 735.125,00 €                  692.704,00 €                       94,23%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 2.300.778,33 €               2.092.436,28 €                    90,94%

 
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 467.882,00 €                  427.073,81 €                       91,28%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 467.882,00 €                  427.073,81 €                       91,28%

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS SERVEIS SOCIALS 

SERVEI  

PROGRAMA SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

 

CODI PROGRAMA 23104 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 20. 
 
 
Descripció del programa 
 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència delegada Població en general 
 
 
Objectius anuals 
 
� Sostenir l’equilibri econòmic entre el pressupost dels tres serveis i la despesa total. 
 
� Garantir l’atenció de la població en situacions de necessitat social que es troba amb situacions 

sobrevingudes i/o puntuals derivades de patologies de salut. 
 
� Afermançar que la prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SSAD) sigui equilibrada territorialment, 

en tots els districtes de la ciutat (equitat territorial). 
 
� Potenciar l’autonomia personal i de l’uniat de convivència per a la integració en l’entorn habitual, tot 

promovent la seva participació i adquisició de competències personals. 
 
� Afavorir i acompanyar la recuperació de les capacitats personals. 
 
� Donar suport i acompanyar a les persones cuidadores. 
 
� Detectar situacions de necessitat que puguin requerir altres intervencions socials. 
 
� Evitar o retardar els internaments en centres residencials. 
 
� Acompanyar i donar suport en els processos previs d’internaments en centres residencials. 
 
� Detectar i orientar per augmentar el nivell de satisfacció de la persona usuària i els seus familiars en la 

prestació del servei. 
 

Perspectiva 
gènere (PG) 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

X    
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� Garantir la coordinació, supervisió i prestació correcta del servei per part de les empreses proveïdores. 
 
� Sistematitzar procediments de treball que permetin optimitzar, facilitar i garantir un adequat procés 

d’atenció i treball. 
 
 
Actuacions realitzades 
 
� Ordenances fiscals amb manteniment dels preus de copagament (bonificacions i taxes) de l’anterior any 

amb adaptació als ingressos corresponents segons l’any fiscal i prèvia consulta a l’Agencia Tributària.   
   
� Bonificacions de les despeses de manteniment de la llar de cada persona perceptora del servei (lloguer, 

hipoteca i derivades de l’habitatge en propietat lliure de càrregues). 
 
� Comunicació a usuaris amb copagament i d’atenció telefònica i presencial en els casos requerits.  
                                                                                                                   
� Prestació del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) prescrit en els programes individuals d’atenció a les 

persones amb reconeixement de dependència.     
 
� Prestació del SAD a persones amb Pla d’individual d’atenció a la dependència que resten a l’espera de 

recurs pel programa de la LAPAD.               
                                                                                              
� Implementació del nou model d’atenció domiciliària, estudi i anàlisis, implementació de models d’acord, 

protocols de seguiment, controls de desajustos. 
 
� Amb orientació a la qualitat del servei: posta en marxa de processos de comunicació amb els serveis 

socials de territori, de terminis de màxims i mínims en les noves tramitacions i de comunicació amb els 
usuaris.  

 
� Seguiment continu de la prestació del servei a través de visites domiciliàries amb valoració de l’execució 

del servei, funcionalitat de la prestació i grau de satisfacció de la persona usuària.   
 
� Seguiment de l’implementació dels processos dels SSAD mitjançant el sistema d’informàtic Avante. 

Depurar desajustos. 
 
� Seguiment continu de la prestació del servei per l’entitat concessionària. Seguiment de la gestió, 

compliment de les clàusules de contracte, avaluació dels indicadors de seguiment i dels models i, 
controls de les facturacions mensuals. 

 
� Seguiment general del servei, informes semestrals, reunions quadrimestrals amb districtes i controls de 

la prestació territorial. 
 
 
Resultats assolits 
 
• Es treballa amb el 100% de les dades econòmiques actualitzades segons l’any fiscal. 
 
• La situació econòmica de les persones usuàries ha contemplat des d’inici de l’aplicació de l’ordenança, 

les despeses de manteniment de la llar (hipoteca, lloguer i despeses associades a habitatges lliures de 
càrregues).     

                                  
• Cobertura del 100% de les sol·licituds, tant els reconeguts en grau de dependencies com els que han 

entrat per valoració social.    
 
• Les persones usuàries dels Serveis d’Atenció Domiciliària totals han estat de 5.601 persones (1.443 

homes i 4.158 dones). Cal tenir en compte hi ha persones usuràries que, segons la situació de 
necessitat, gaudeix de varis serveis alhora. Desglossat pels diferents serveis: 
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• Inexistència de llistes d’espera. 
 
• Les altes dels serveis s’han tramitat en els següents terminis: 

-  Servei d’ajuda a domicili  
   - Les situacions d’urgències dins de les 24 hores següents a la tramitació. 
 - Les situacions prioritàries dins de les 48 hores següents a la tramitació. 

- Les situacions ordinàries en el termini màxim d’una setmana des de l’entrada en el servei 
de SSAD. 

- Servei d’àpats a domicili: durant les 48 hores següents a la seva tramitació.     
- Servei de tecnologia de suport: durant l’any ha seguit uns terminis diferenciats, durant el primer 
semestre les altes han estat durant els primers 30 dies següents a la tramitació i en el segon 
semestre d’any, l’alta ha estat entre la primera setmana i els 15 dies següents a la seva tramitació.  
   

• S’han actualitzat el 100% dels casos amb serveis actius més antics d’un any a través de visita 
domiciliària amb els objectius de detectar noves problemàtiques generades per deteriorament, valorar la 
prestació del servei i recollir el nivell de satisfacció de la persona usuària. 

 
• En la implantació del nou sistema informàtic: s’han depurat dades, actualitzat els processos i incorporat 

els nous. 
 
• Respecte a la qualitat del servei: 

- S’ha signat el contracte de prestació de servei SAD de tots els casos iniciats durant l’any. 
- S’ha fet visita domiciliària al 100% dels casos amb serveis actius durant l’any en curs, valorant la 
situació social, convivència, habitatge i de deteriorament respecte a l’inici del servei. 
- S’han passat enquestes de satisfacció al 100% dels usuaris que rebien algun dels Serveis 
d’Atenció a Domicili.   
- S’han rectificat els desajustos funcionals en la prestació del Servei d’àpats durant la primera 
setmana següent a la seva detecció i els tècnics en les tecnologies de suport  en els tres següents 
dies. 
- S’han generat taules d’estàndards de qualitat per seguiment de la qualitat amb les empreses 
operadores. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
La prestació del servei amb aquests procediments garanteix l’atenció a la població diana dels Serveis 
d’Atenció Domiciliària, afavoreix les capacitats personals, dona suport als cuidadors no professionals i evita 
deteriorament de condicions de vida. 
 
Queda assegurada l’equitat territorial. 
 
Les visites que es realitzen al domicili de totes pes persones usuàries permeten assegurar poder corregir els 
desajustos produïts en la funcionalitat de la prestació del servei, la detecció de nous indicadors de fragilitat i 
recollir el nivell de satisfacció de la persona usuària i/o els seus familiars. 
 
La sistemàtica introduïda de bases de dades mensuals, informes trimestrals i reunions periòdiques ha 
premés complir amb èxit l’objectiu d’acompliment de contracte amb les empreses operadores. 
 
Els objectius plantejats a inici d’any han estat assolits pràcticament en la seva totalitat. Resta però en procés 
l’implantació del programa informàtic que no s’ha pogut finalitzar per qüestions tècniques i pressupostaries 
no vinculades al propi servei de SSAD. 

Serveis d'Atenció a Domicili  Totals 

Servei d’ajuda a domicili 1.795 

Servei d’àpats a domicili   305 

Servei de teleassistècnia 5.095 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost. 
 

 
 
Actuacions realitzades 
 

• Anàlisi quantitatiu de les dades disponibles de les persones usuàries dels Serveis d’Atenció 
a Domicili (SSAD) desagregades per sexe. 

• Focus grup amb personal tècnic de l’equip del SAD per identificar si a l’atenció a les 
persones usuàries del servei es té en compte el seu gènere, així com en el planificació i 
execució del servei. 

 
Resultats assolits 
 
• Dades  desagregades per sexe (2017), de les persones usuàries del SSAD són les següents: 
 

Distribució per sexe i grup d’edat SSAD 2017 

Grup Home Dona Totals  

Adults 57 133 190 
Gent Gran 1.443 4.158 5.601 
Infants 17 19 36 
Joves 3 4 7 
Totals 1.520 4.314 5.834 

 

Distribució per sexe i servei del SSAD 2017 

Servei Homes  Dones  Total  

Servei d’ajuda a domicili   461 1.334 1.795 
Servei d’àpats a domicili   138    167    305 
Servei de tecnologies de suport 1.291 3.804 5.095 

 
• Persones usuàries: El perfil general és de persones grans amb dificultats pe a la vida diària i que 

necessiten suport. Majoritàriament dones, moltes vegades per un motiu de caire demogràfic, ja que 
l’esperança de vida és mes elevada en dones que no pas en homes. 

 
Hi ha diferents perfils, en funció del servei que utilitzin: 

- Servei d’ajuda a domicili i teleassistència, poden ser persones autònomes. 
- Servei d’àpats a domicili és un perfil diferent: persona gran, amb dificultats físiques i cognitives. 

En aquest cas el perfil home seria més representatiu, i és un perfil més vinculat a exclusió social 
en àmbits com el relacional, habilitats social,  

 
 
 

Classificació del programa Serveis d’Atenció a Domicili 

Objectius anuals 

Estem en una fase exploratòria, per tant, es preveu: 
o Conèixer i reflexionar de la variable sexe en les persones 

usuàries d’aquests serveis i el seu entorn i, si escau,  
o Concloure propostes per incorporar la perspectiva de gènere 

des de la fase de planificació del servei.  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 



  
 

 
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017   
   
 149 

Segons les dades disponibles pel 2017, la distribució del sexe per serveis és la següent: 
- Servei d’ajuda a domicili el 25,68% són homes 
- Servei d’àpats a domicili el 46,40% són homes 
- Servei de telealarma el 25.33% són homes 

 
• Incidència del sexe en el desenvolupament del rol de cuidador. 
El perfil de les persones que fan el rol de cuidador, i també de Cuidador/a No Professional (CNP), està 
determinat pel diferent rol de gènere que s’assigna al fill/a. 
 
Hi ha cuidadors que fan l’acció i d’altres que paguen a algú per què la faci. Aquí es veu clar el rol de gènere 
assignat: 

- Les dones (filles) normalment són les que s’encarreguen i fan de cuidadores, tant legalment com 
materialment. La vida laboral i el nivell d’ingressos de la dona cuidadora també pot influir en si fa ella 
de cuidadora directe (normalment dones amb perfils econòmics baixos) o si ho encarrega, a una 
altra dona, perquè ho faci. 
- El homes (fills) busquen ajuda externa, normalment a una dona, per què faci les tasques pròpies 
de cura. Ell se’n ocupa per vetllar que estiguin bé els familiars, però no realitza l’acció directe com 
higiene o alimentació. 
- La tercera generació, és a dir, els/les nets/es, comencen a emergir com a figura de cuidadors. En 
aquest cas, el rol de gènere, no està tant determinat en funció del gènere i es pensa que fins i tot, hi 
ha més nets que netes que cuiden dels seus àvis/es. Molts d’aquests joves fan aquesta tasca de 
cuidador per dos motius principals. Un per què tenen un lligam emocional fort amb l’avi/a, ja que el 
va cuidar quan era petit. I per altra part, per què aquests joves estan en un període vital en el que ni 
treballen ni estudien i, per aquest motiu, els pares delegen aquestes tasques a ells. A més a més, 
els avis/es i els joves tenen un vincle emocional molt fort i no ho fan pel rol de gènere establert, sinó 
pel vincle emocional que els uneix. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Per aquest any els objectius estaven orientats al coneixement i exploració de les dades existents de les 
persones usuàries del servei així com de l’entorn més immediat. 
 
De les accions aplicades s’han pogut extreure dades quantitatives del 100% dels casos referent al sexe de 
les persones usuàries que fan ús directe del servei. 
 
S’ha creat un Grup focus amb personal de l’administració (de diferents disciplines i nivells) on constaven 
professionals que intervenen en la primera acollida, la detecció, la prescripció, la validació i la prestació dels 
serveis per tal d’identificar si es té en compte el gènere en la planificació i l’execució dels diferents serveis. 
 
L’anàlisi qualitativa de les dades ha premés definir algunes accions per poder incorporar la perspectiva de 
gènere als Serveis d’Atenció Domiciliària, algunes relacionades amb la contractació, la formació i 
visibilització del perfil professional, i d’altres accions a nivell d’usuaris SSAD per trencar els estereotips 
vinculats a rol de gènere i que estan relacionades amb la paritat en les licitacions, la promoció eductiva del 
SSAD i la vinculació de les propostes a altres serveis com per exemple Foment de Terrassa. 
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Serveis d’Atenció Domiciliària (SSAD)  Homes Dones Total 

Total de persones ateses 1.443 4.158 5.601 

 
Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) Homes Dones Total 

Nombre total persones ateses 461 1.334 1.795 

57.919 192.651 250.570 
26.790 80.390 107.180 

Total hores realitzades 

     Hores socials 

     Hores dependència 31.129 112.261 143.390 

Nombre d’altes durant l’any 174 356 530 

 
Servei d’àpats a domicili Homes Dones Total 

Nombre total persones usuàries 138 167 305 

Nombre d’altes durant l’any 58 72 130 

Nombre d’àpats servits 54.446 menús 

 
Serveis de tecnologies de suport Homes Dones Total 

Nombre total persones usuàries de Teleassistència 1.291 3.804 5.095 

Nombre d’altes durant l’any 360 793 1.153 

 
Focus grup 

Formació Grup focal 

Participació Grup focal 

Propostes Grup focal 

1 grup 

5 – 7 persones 

5 propostes 

  

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 454.025,00 €                  439.312,39 €                       96,76%
Béns corrents i serveis 4.993.676,00 €               4.897.679,00 €                    98,08%
Transferències corrents 12.000,00 €                    12.000,00 €                         100,00%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 5.459.701,00 €               5.348.991,39 €                    97,97%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 470.000,00 €                  471.459,25 €                       100,31%
Transferències corrents 2.465.821,00 €               2.590.413,23 €                    105,05%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 2.935.821,00 €               3.061.872,48 €                    104,29%

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS  

SERVEI OFICINA CAPACITATS DIVERSES 

PROGRAMA OFICINA CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT 

 

CODI PROGRAMA 32707 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 

Compromís 47, 48, 49 i 54.  
 
 
Descripció del programa 
 
Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat 2016-2020. 

És el document que recull les accions que s’estan duent a terme a Terrassa per garantir la igualtat 
d'oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat. És el full de ruta de la Regidoria de 
Capacitats Diverses i Accessibilitat. Es el resultat del treball realitzat per les entitats i serveis municipals de 
la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Va començar a discutir-se l'any 2014 dins de la Taula. 
Al febrer de l'any 2016, el Ple municipal el va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals. 

El Pla inclou 10 línies estratègiques a treballar per fer efectius els drets de les persones amb capacitats 
diverses. En cada línia es defineixen els objectius i es concreten les accions. En total, el Pla inclou 34 
objectius generals, 63 objectius específics i 112 accions concretes a desplegar al llarg de 4 anys. 

La Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat de la ma de l’Oficina de Capacitats Diverses 
s'encarrega de prioritzar les accions a desenvolupar en cadascun dels 4 anys de vigència del Pla. També 
vetlla pel seu compliment, en fa seguiment i adapta la planificació a les noves necessitats. El Pla necessita 
de la col·laboració d'altres serveis municipals, entitats i organitzacions de la ciutat per poder executar-se, 
especialment de l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat. 

 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia 

- Persones amb capacitats diverses i les seves 
famílies 
- Entitats i associacions de la ciutat que intervenen 
en aquest àmbit 
- Estructura municipal (política i tècnica) 
- Ciutadania en general 

 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Propo
sta 

resolu
ció 

(PR) 

Acord junta 
portaveus 

(AJP) 

  118 - 202 - 
067 - 121 -078  



  
 

 
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017   
   
 153 

Objectius anuals  
 

Els objectius no són específics cada any, són objectius generals del Pla Local que impregnen totes les 
accions que es van desenvolupant al llarg d’aquests quatre anys: 
 
� Garantir una qualitat de vida real i efectiva per a tothom. 

 
� Garantir els drets de les persones, sense distinció de gènere, diversitat funcional, origen o creences. 

 
� Inclusió plena i efectiva en tots els àmbits de la vida social, econòmica i política. 

 
� Garantir l’accessibilitat universal per tothom. 

 
� Treball col·laboratiu i transversal de la societat civil i les administracions. 
 
 
Actuacions realitzades  
 
L’any 2017, s’han treballat 82 accions de les 112. Assolides 76. Assoliment del Pla Local en el període 
2017-2018 doncs de 68%, amb un pressupost de 122.305 €. 
 
Les activitats desenvolupades en relació a les accions del Pla, agrupades en els quatre eixos estratègics 
han estat:  
 

Informació, formació, sensibilització  

� Lliurament de 2.000 tríptics amb consells de tracte adequat a les diferents escoles públiques d’infantil i 
de primària de Terrassa per tal de dotar al personal docent d’aquests centres d’un recurs des del qual 
abordar la sensibilització sobre les necessitats d’atenció de les persones amb capacitats diverses entre 
la població escolar. (Gener) 

 
� Realització de la sessió extraordinària de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat amb el tema  

'Capacitats, diversitats, sexualitats' a la qual van participar entitats vinculades a la Taula i entitats del 
Pacte DASIG amb l’objectiu, des d’una perspectiva interseccional, obtenir una mirada conjunta sobre la 
diversitat sexual i les capacitats diverses. (Abril) 

 
� Participació de l’Oficina de Capacitats Diverses a les IX Jornadas ASPREH amb la ponència La gestió 

de la discapacidad visual desde la administración pública. (Maig) 
 
� Realització de pintura col·laborativa de sensibilització sota el tema Drets i No discriminació, amb 

l’objectiu de treballar la no discriminació a partir de l’expressió artística de les persones i sensibilitzar 
sobre les diferents diversitats (gènere, origen, religiosa, sexual i afectiva, capacitats, aspecte físic i 
cicles de vida) des d’una perspectiva interseccional que es converteix en una futura exposició itinerant: 
Conviure en un món de diferències. En la seva realització va participar l’il·lustrador Joan Turu, els 
infants del Casal inclusiu municipal de Creu Roja, entitats de la Taula de CDiA i la Regidoria de 
Capacitats Diverses i Accessibilitat.  (Juliol) 

 
� (AJP 067) Organització de l’acte commemoratiu Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral, 4 d’octubre, 

realitzat amb PRODIS en el que, entre d’altres accions, es va il·luminar de blau i taronja la façana de 
l’Ajuntament.  

 
� (AJP 121) Organització, juntament amb el Servei Salut i Comunitat, del ‘Dia Mundial de l’Autisme’, l’1 

d’abril, en el que, entre d’altres accions, es va il·luminar de blau la façana de l’Ajuntament.  
 
 
� Realització de formació en tracte adequat sobre salut mental a càrrec de la Federació Salut Mental 

Catalunya, (20 hores), adreçats a professionals d'atenció al públic procedents del Servei d'Ocupació, 
biblioteques municipals i OCDiA, mitjançant el Contracte Programa de la Generalitat. (Novembre) 
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� Elaboració i publicació de la Guia de recursos de lleure per a persones amb capacitats diverses amb 

més de 70 propostes i activitats tant inclusives com especialitzades, en grup o per compte propi 
(www.terrassa.cat/lleure-capacitats-diverses). 

 
� Edició del fotollibre La cultura trenca barreres adaptat a lectura fàcil, que inclou els processos culturals 

inclusius i accessibles retratats a l’exposició fotogràfica La cultura trenca barreres, com a eina de treball 
i sensibilització de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i l’OCD amb entitats culturals del 
territori. 

 
� Confecció de la Carta de Servei que garanteixi una major transparència de la informació vers la 

ciutadania. 
 
Accessibilitat Universal (Realitzades algunes per l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat i d’altres de 
forma conjunta) 
 
� Realització de 2 sessions de formació teòrica i pràctica per part de la ONCE adreçada a personal 

municipal per conèixer els factors que incideixen en l’autonomia de les persones cegues, mitjançant el 
Contracte Programa de la Generalitat. 

 
� Adquisició d’una nova rampa per fer accessibles els escenaris dels actes públics a través de subvenció 

DIBA per al Foment de l’accessibilitat. Aquesta rampa, que serà gestionada pel Servei de Qualitat 
Democràtica, es cedirà temporalment a entitats i serveis municipals per l’organització d’actes 
accessibles.  

 
� Adaptació a lectura fàcil i braille de materials informatius de la Masia Frexia per fer més accessibles les 

visites.  
 
� Desenvolupament de sessions de treball amb responsables dels Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya (FGC) de coordinació, valoració i validació per a la millora de l’accessibilitat de les estacions 
d’FGC. 

 
� Recopilació d’informació per part de la Comissió de Jocs Infantils amb una enquesta sobre jocs infantils 

accessibles.  
 
� Adquisició d’amplificadors de so i bucles magnètics individuals pel Teatre Alegria i Teatre Principal 

(CAET), per a persones amb implant coclear, usuàries d’audiòfon o, en general, qualsevol persona amb 
dificultats auditives. 

 
� Millora de l’accessibilitat de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), equipada amb bucle magnètic i atenció 

en llengua de signes catalana disponible 3 dies a la setmana. 
 
� Obertura de la convocatòria i atorgament d’ajuts destinada a donar suport als establiments comercials, 

de restauració o de serveis de la ciutat, de menys de 150 m2, que fessin obres per millorar la seva 
accessibilitat amb pressupost de 50.000 €. 

 
� Elaboració i publicació de la Guia pràctica amb pautes bàsiques, exemples, consells i bones pràctiques 

per a la supressió de barreres arquitectòniques en l’accés al comerç per a persones amb mobilitat 
reduïda. 

 
� Presentació de la convocatòria Premi Reina Letizia 2016. L'Ajuntament de Terrassa va rebre aquest 

premi en la categoria de ciutats de més de 100.000 habitants, atorgat pel Reial Patronat sobre 
Discapacitat. Entre altres motius, es destaca l'elaboració i desenvolupament del Pla Local d'Atenció a 
les Capacitats Diverses i Accessibilitat 2016-2020. 

 
� Presentació pública del cupó de l’ONCE dedicat a Terrassa amb motiu del premi Reina Letizia 

d’accessibilitat atorgat, entre d’altres, a l’Ajuntament de Terrassa. (Novembre) 
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� Elaboració i publicació del díptic: ‘A Terrassa, habitatges accessibles’ per a persones amb capacitats 
diverses, que recopila les principals ajudes públiques disponibles a Terrassa per millorar l'accessibilitat 
dels habitatges i/o dels edificis d'ús residencial. (http://www.terrassa.cat/habitatges-accessibles) 

 
� Incorporació de nova informació d’accessibilitat consultable per la ciutadania a la seu electrònica 

municipal i a l’agenda d’actes municipal (introducció a les bases de dades de la informació sobre 
l'accessibilitat física de més de 250 edificis o serveis municipals i espais privats i habilitació de nous 
apartats  amb informació d’accessibilitat física, auditiva, visual i cognitiva als actes de l’agenda 
ciutadana). 

 
� Participació en el grup de treball de serveis municipals organitzadors d’actes públics dins el marc del 

Cicle d’Autoaprenentatge Organitzatiu de l’UTINC i dinamització del subgrup de treball d’accessibilitat. 
Elaboració de cinc documents per a ús municipal amb bones pràctiques per a la implementació i difusió 
d’actes públics accessibles (mesures imprescindibles d’accessibilitat, proveïdors de recursos 
d’accessibilitat, bones pràctiques municipals, nou protocol agenda municipal, relació d’espais municipals 
i accessibilitat…). 

 
Participació Social  

� Organització de la sessió informativa Apropem Apropa Cultura, adreçada a les entitats de la Taula de 
Capacitats Diverses i Accessibilitat i la Taula Salut Mental, amb l’objectiu de donar a conèixer entre les 
entitats del territori el programa Apropa Cultura de la mà de les persones responsables de la coordinació 
i gestió d’aquest. (Juliol) 

 
� (AJP 121) Creació d’una nova comissió per l’abordatge de les necessitats de la població amb Trastorn 

de l'Epectre Autista (TEA) amb entitats del territori. 
 
� De manera específica, en relació a la Comissió de Persones amb Sordesa, s’han creat 2 grups de 

treball vers l’abordatge de les necessitats dels infants sords (format per famílies, entitats i professionals 
de l’àmbit educatiu) i dels joves sords (formats pels propis joves, entitats i professionals de l’àmbit 
educatiu), amb un full de ruta de treball inicial emmarcat de setembre del 2017 fins juny 2018. 

 
� Creació i difusió per a la seva visibilització i reconeixement, d’una nova secció a la pàgina web 

(www.terrassa.cat/actualitat-capacitats-diverses) amb informació mensual de les accions més 
significatives del treball en xarxa i transversal entre entitats de la Taula, serveis municipals i altres 
agents del territori. 

 
 Autonomia personal i social  
 
� Organització de l’exposició Vides Diverses d’ECOM, des del 26 d’abril fins el 4 de maig al Centre Cívic 

Ca n’Aurell. Aquesta exposició parla sobre la necessitat i capacitat d'autonomia de les persones amb 
discapacitat i apel·la a defensar el dret de totes les persones a decidir sobre la pròpia vida amb igualtat 
d'oportunitat. La seva inauguració va estar acompanyada d’un acte públic adreçat a la ciutadania en 
general, a càrrec de representants d’ECOM, una de les protagonistes de l’exposició i la Regidoria de 
Capacitat Diverses i Accessibilitat. En dies posteriors es realitzaren 4 sessions de projecció del 
documental Vides Diverses i debat posterior (4), dinamitzades per entitats de la Taula de Capacitats 
Diverses i Accessibilitat i l’Oficina de Capacitats Diverses, adreçades a col·lectius específics (alumnes 
CFGM Atenció a persones en situació de dependència, entitats del territori, professionals del lleure i 
persones grup del projecte de Facilitadors de Convivència de Ciutadania) i oberta a la ciutadania en 
general. (Maig)  

 
� Organització de la taula rodona Sóc jove. Sóc sord@. Comparteix amb mi les dificultats amb que em 

trobo', amb joves sords, la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESCOA) i professionals del 
CREDA Jordi Perelló, adreçada a la ciutadania en general i especialment a joves sords, amb l’objectiu 
d’aprofundir sobre el coneixement de les necessitats i inquietuds de les persones joves amb sordesa i 
millorar-ne l’atenció i afavorir el seu apoderament. (Maig)  

 
� Col·laboració en el programa anual de Cinefòrum per la igualtat impulsat pel Servei de Polítiques de 

Gènere en la selecció de la pel·lícula i l’organització del debat al voltant de la dona i la discapacitat. La 
pel·lícula fora La herida, en la que la protagonista té una discapacitat derivada de salut mental. (Maig)  
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� Dinar-tertúlia presentació Projecte Novè amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta iniciativa per 

identificar i ajudar aquelles famílies que tenen a casa una persona amb alteració mental, no 
diagnosticada o no tractada. Aquesta acció va ser impulsada des de l’Associació de Salut Mental 
Terrassa, amb el suport del Servei de Salut i Comunitat i l’OCD i la participació d’unes 80 persones. 

 
� Creació d’un grup de discussió sobre salut mental en el que amb una metodologia teòrica- pràctica s’ha 

analitzat l’informe de diagnosi de la salut mental infanto-juvenil a Terrassa, realitzat pel Grup Prisma, 
amb membres de la Taula de Salut Mental, la Diputació de Barcelona, l’OCD i la pròpia empresa, Grup 
Prisma, en 2 sessions realitzades als mesos de setembre i octubre.  

 
� Organització de la sessió informativa A quins recursos pot accedir el meu filla quan acaba l’escola 

d’educació especial, impulsada i realitzada per les entitats i serveis de la Comissió de Sortides Escolars 
i adreçada als familiars d’aquests alumnes. (Novembre)  

 
� Organització de la taula rodona La importància del diagnòstic i l’atenció de l’alumnat amb altres 

capacitats, a càrrec del Grup de treball Altes Capacitats, format pel Col·legi de Pedagogs de Catalunya, 
el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, associacions de pares i mares AFINS i FANJAC, i adreçat 
a professionals vinculats a l’àmbit educatiu i familiars d’alumnes amb altes capacitats. (Desembre)  

 
� Representació al Teatre Alegria de l’obra de teatre accessible El mirador de les paraules que no puc dir, 

dissabte 2 de desembre, a càrrec de la companyia Bambú cia, adreçada a persones vinculades a 
entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Es tracta d’un dels actes realitzant al voltant 
de la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.  

 
� Realització, promoció i exhibició de l’exposició fotogràfica La cultura trenca barreres, des del 4 al 22 de 

desembre a Amics de les Arts i Joventuts Musicals, sobre diferents processos creatius resultants de 
noves col·laboracions establertes entre entitats de persones amb capacitat diverses de la Taula de 
Capacitats Diverses i Accessibilitat i agents cultural del territori. Es promou la participació en 5 
processos creatius diferents d’un total de 10 entitats de l’àmbit de les capacitats diverses, 5 agents 
culturals i 180 participants. Les fotografies de l’exposició són encarregades a un fotògraf professional i la 
inauguració oficial d’aquesta exposició és l’acte central de commemoració del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat, a càrrec de diferents representants polítics i de la cultura. (Desembre)  

 
� Disseny del projecte acolliment de pràctiques amb alumnat amb discapacitat del Servei d’Integració 

Laboral Binomis. 
 
� En col·laboració amb el Servei d’Ocupació i les empreses Axioma Solucions, MútuaTerrassa, i Improtec, 

rodatge i edició del vídeo accessible ‘Empreses que trenquen barreres’, destinat a sensibilitzar el teixit 
empresarial de la ciutat per a la contractació de persones amb capacitats diverses. 

 
� Aprovació de la creació d’una Oficina Tècnica Laboral (OTL) a Terrassa i preparació per la seva propera 

obertura. 
 
� Aprovació de la subvenció, per part de la Diputació de Barcelona, d’un estudi de diagnosi i identificació 

de les necessitats de la població amb discapacitat sobrevinguda a la ciutat de Terrassa.  
 
� (AJP 118–202) Manteniment de la pressió per part de l’Ajuntament (Alcaldia, Oficina Capacitats 

Diverses i Accessibilitat i Servei d’Educació) i la Coordinadora Capaç per reivindicar el projecte de 
creació d’un segon centre de dia i residència per persones amb discapacitat a la ciutat per part de la 
Generalitat. A finals d’any es va aconseguir l’ampliació registral de places (5) a la Residència La Pineda.  

 
� (AJP 078) Dins del context de la Comissió d’Habitatge de la Taula de Salut Mental, i després del seu 

impuls per la realització d’un estudi del projecte de pisos amb suport, s’han aconseguit 2 pisos amb 2 
places individuals a gestionar per Fundació Salut Mental Catalunya. 

� Realització i difusió del Decàleg La Cultura Trenca Barreres, en 10 passos, que es tracta d’una guia 
d’acció per garantir el dret de tothom a la cultura, realitzat conjuntament amb el Servei de Cultura.  
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Resultats assolits 
 
Informació, formació, sensibilització  
 
● Variació de perfil al que s’adreça la formació en tracte adequat, donant resposta a les necessitats 
prioritàries o sol·licitades per algun servei. 
 
● Creació de materials de sensibilització, com a recursos del Servei. 
 
● Convertir la web del servei en una complerta oficina virtual, recopilant, ordenant i fent accessible la 
informació dels recursos a la ciutadania. 
 
Accessibilitat Universal 
 
● Gestió interna i externa per tal que els actes públics esdevinguin el màxim d’accessibles possible. 
 
● Impulsar i executar accions on l’accessibilitat cognitiva s’apliqui. 
 
● Millores específiques d’accessibilitat en la comunicació, especialment vinculades a l’accés a la cultura i 
l’atenció ciutadana. 
 
● Terrassa rep el Premi Reina Letizia 2016 en accessibilitat atorgat pel Reial Patronat sobre Discapacitat 
per l'elaboració i desenvolupament del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i Accessibilitat 2016-
2020. 
 
Participació Social  
 
● Anar conjugant el treball tècnic amb el treball per comissions amb les entitats. 
 
● L’abordatge de dificultats i demandes dels col·lectius de persones sordes i persones amb discapacitat 
derivada de malaltia mental, es consolida aquest any amb grups de treball estables. 
 
Autonomia personal i social  
 
● Fer èmfasi en l’apoderament de la persona amb discapacitat en qualsevol interacció amb el Servei, i com 
a eix vertebrador dels actes públics impulsats pel Servei. 
 
● Vetllar per l’equilibri en els àmbits d’intervenció, per anar donant resposta a la persona amb discapacitat 
de manera integral. 
 
● Complementar l’expertesa de les entitats, serveis i tècnics de l’Oficina amb el suport extern 
d’especialistes, per donar resposta a necessitats complexes. 
 
● (AJP 118–202) Continuar acompanyant a la Coordinadora Capaç com a entitat representant de les 
persones amb discapacitat intel·lectual, en les gestions per aconseguir el Projecte de residència i centre de 
dia - respir a Terrassa, com a administració pública local, davant la Generalitat com a administració 
competent. 
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Valoració positiva del 68% de grau d’execució del Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses 2016 – 
2020, arribats a l’equador de l’execució del Pla, identificant-lo com la eina que està permetent posant en 
valor la feina feta des de l’Oficina de Capacitats Diverses i l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat en els 
anys anteriors a l’aprovació del Pla, disposant ara d’una Regidoria pròpia i un pressupost associat al 
Programa. 
 
El nombre total de les accions (76/112) que s’han treballat i/o s’estan treballant són per línies estratègiques 
des d’un abordatge interseccional i holístic: Informació 6/9, Sensibilització 6/6; Accessibilitat 16/31; 
Participació 10/13; Educació 6/11; Salut 7/7; Treball 8/9; Habitatge 5/7; Oci 7/10 i Autonomia Personal 5/9. 

 
S’ha treballant la Carta de Servei per tal de donar informació pública dels compromisos i resultats del 
Servei.  
 
Es conjuga la complementarietat de l’abordatge dels drets de les persones amb discapacitat amb 
l’abordatge de l’accessibilitat des de dos serveis diferents generant una cultura municipal d’atenció al 
ciutadà independentment de la seva diversitat. 
 
S’apunten com a millores de futur, la necessitat d’un nou Pla Estratègic de Capacitats Diverses i un Pla 
d’Accessibilitat de ciutat; disposar de més recursos humans a les dues Oficines per poder fer un treball de 
qualitat i de major abast, i major dotació pressupostaria especialment en matèria d’accessibilitat. És el 
moment també, atesa l’existència de la Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat, d’una aposta 
política per determinar les fites a assolir a partir del 2020 per continuar treballant amb més rigor per una 
ciutat inclusiva i accessible, i identificant el que ens significa (ens fa diferents) respecte a la resta de 
territoris. 
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indicador H           D 2017 

 
Informació, formació, sensibilització 
 
Persones ateses des de l’OCDiA 75         110 185 
Nombre de casos complexes als que se’ls ha fet seguiment i acompanyament 
des de l’OCDiA  

1             2 3 

Targetes d’aparcament tramitades/ Targetes aparcament actives (per gènere) 871        904 631   1.775 
Reserves d’aparcament tramitades/ Reserves d’aparcament actives (per gènere) 339        242 296     581 
Difusió d’informacions en xarxa entitats Taula de Capacitats Diverses  278 
Difusió d’informacions en xarxa entitats Taula Salut Mental  59 
Nombre de persones que realitzen la formació en tracte adequat adreçat al 
personal municipal (Servei d’Atenció Ciutadana)  

4          24  28 

 
 
Actuacions en matèria de sensibilització realitzades per entitats de la Taula de  
Capacitats Diverses a traves de la Guia d’Activitats i Serveis Educatius 

 
 

- Entitats  11 
- Activitats   13 

 
 
Nombre d’accions de sensibilitzacions impulsades des de l’Oficina  3 
Nombre d’accions publicitades al web del Servei cada mes (total any)  110 

 
Aparició en mitjans de comunicació    
      Aparició en mitjans de comunicació (notícies diferents publicades)  37 
      Aparició ‘Capacitats Diverses’ Facebook Ajuntament (publicacions)  38 
      Aparició UTINC (publicacions)  4 

 
Accessibilitat Universal (Dades facilitades per l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat) 
 
Assessoraments interns des de l’Oficina de Promoció de l’Accessibilitat              36 
Nombre de persones que realitzen la formació en accessibilitat per a persones 
amb discapacitat visual adreçat a tècnics municipals del Servei d’Urbanisme  

            16 

Nombre d’oficines, serveis, entitats —municipals o privades— amb informació 
d’accessibilitat  publicada al portal municipal  

          256 

 
Participació Social  
 
Nombre de reunions plenàries de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat 

- Nombre agents participants  
- Nombre de comissions actives  

 4 
33 
10 

Nombre d’espais participatius sectorials on es te representació com a capacitats 
diverses  

 10 

Nombre d’entitats subvencionades  
Finançament realitzat  

 
11 

18.425 € 
Nombre d’entitats sol·licitants exempció despeses d’ús instal·lacions, cessió 
material i difusió dels actes i nombre d’actes pels quals es sol·licita espai  

  

- Entitats sol·licitants  5 
- Actes desenvolupats  30 

Nombre de reunions plenàries de la Taula de Salut Mental 
- Nombre agents participants  
- Nombre de comissions actives 

 5 
26 
4 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Autonomia personal i social  
 
Nombre d’accions per àmbits d’intervenció 

- Educació 
- Salut 
- Laboral 
- Habitatge 
- Oci, lleure, cultura i esports 
- Autonomia 

 16 
2 
3 
3 
2 
3 
3 

 
Nombre de reunions/accions realitzades entre Ajuntament, Generalitat i 
Coordinadora Capaç en relació al Projecte de residència i centre de dia – respir 
a Terrassa 

 

 

 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 108.773,00 €                  105.569,57 €                       97,05%
Béns corrents i serveis 33.880,00 €                    14.174,85 €                         41,84%
Transferències corrents 18.425,00 €                    18.400,00 €                         99,86%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital 50.000,00 €                    30.234,05 €                         60,47%
TOTAL...................... 211.078,00 €                  168.378,47 €                       79,77%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 34.653,52 €                    -  €                                    0,00%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 34.653,52 €                    -  €                                    0,00%

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIÓ DE SERVEIS  

SERVEI LGTBIQ 

PROGRAMA LGTBIQ 

 

CODI PROGRAMA 32705 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 33 i 34.  
 
 
Descripció del programa 
 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia  

Tota la ciutadania de Terrassa, independentment 
de la seva orientació sexual o identitat de gènere, 
així com entitats i institucions involucrades en 
l’àmbit LGTBI i el mateix col·lectiu. 

 
Objectius 
 
� Actualitzar anualment, desenvolupar i executar el Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d’Identitat 

de Gènere (DASIG) en el marc de la Taula per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d’Identitat de Gènere, i 
fomentar-ne la incorporació de nous membres. 

 
� Potenciar, sempre que sigui possible en el marc de la Taula per a la Diversitat Afectiva, Sexual i 

d’Identitat de Gènere, l’atenció a la infància, a la joventut i a l’adolescència des de la prevenció de riscos 
i la normalització de la diversitat afectiva i d’identitat de gènere. 

 
 
Actuacions realitzades 

Visibilització del compromís de l’Ajuntament amb la  igualtat de tracte i la no discriminació en l’àmbi t 
de la diversitat afectiva, sexual i d’identitat de gènere: 

� Consolidació i difusió del Servei d’Atenció a la Diversitat Sexual i del Servei Jove d’Assessorament en 
Diversitat Sexual. Reconversió d’aquest servei a Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i 
d’Identitat de Gènere (SAI DASIG), ampliant competències, a través d’un acord de prestació de serveis 
entre el Servei LGTBIQ de l’Ajuntament de Terrassa i l’Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació 
de Persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

� Subvenció d’activitats realitzades per entitats locals. 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

 X X 
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� Promoció de programació d’espectacles i activitats culturals que visibilitzin la diversitat afectiva, sexual i 
d’identitat de gènere: exposició Ocaña: espai de llibertat, projecció de la pel·lícula Center of my world, i 
exposició fotogràfica Construccions identitàries: work in progress. 

� Organització i/o col·laboració en diversos actes de commemoració relacionats amb l’àmbit de la diversitat 
afectiva, sexual i d’identitat de gènere. 

� Participació activa en la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya. 

� Promoció del llenguatge inclusiu en documents, models i formularis administratius de l’Ajuntament de 
Terrassa. 

� Impuls i col·laboració en accions de suport i atenció especial a col·lectius LGTBI vulnerables. 

� Col·laboració en projectes d’interseccionalitat. 

 

Formació en temàtica LGTBI a professionals de difer ents serveis municipals i de l’àmbit educatiu i 
sanitari: 

� Formació en Intervenció per a la salut afectiva i sexual en adolescents i joves LGTBI, organitzada 
conjuntament per l’Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya. 

� Tallers sobre diversitat afectiva, sexual i d’identitat de gènere dins el programa formatiu de monitoratge 
esportiu, coorganitzat amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. 

� Curs d’introducció a la realitat LGTBI. 

� Curs sobre drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals, i deure d’intervenció dels equips 
professionals públics segons la Llei 11/2014. 

� Curs de formació sobre atenció a persones LGTBI, dirigida a professionals del Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIAD). 

 

Realització d’activitats de sensibilització sobre d iversitat afectiva, sexual i d’identitat de gènere en 
l’àmbit educatiu: 

� Realització de tallers sobre diversitat afectiva, sexual i familiar a les escoles i els instituts de Terrassa. 

� Coorganització, juntament amb l’entitat LGTB Terrassa i la Societat Municipal de Comunicació, en la 
presentació del curtmetratge Silenci, material audiovisual de suport per a les xerrades sobre prevenció de 
l’LGTBIfòbia que realitzen els Mossos d’Esquadra als instituts. 

� Organització i/o col·laboració en xerrades o tallers sobre la temàtica en l’àmbit de l’educació no formal: 1 
sessió de teatre-fòrum per a joves del Districte Jove. 

 
 
Resultats assolits 
 
Seguint l’Informe anual d’implementació del Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d’Identitat de Gènere 
(DASIG) de Terrassa que inclou totes les accions que duen a terme l’Ajuntament (i la resta d’entitats, 
institucions, sindicats i serveis de la ciutat adherides al Pacte que, enguany són 42). I tenint en compte que 
de totes, les actuacions impulsades directament pel Servei LGTBIQ l’any 2017, són 30, de les 44: 
 
• Si revisem les 5 accions que no s’han fet ni iniciat, no s’han acabat fent o bé per manca de demanda -

com en el cas de la formació a les AMPA (acció 2.2.b), o de les subvencions a entitats que no són de 
l’àmbit LGTBI (acció 6.2.a), o dels treballs de recerca per a la revisió de llibres de text (accions 2.1.c i 
2.1.d)-; o bé perquè no és una acció de competència local -com la formació sobre atenció a dones 
lesbianes en l’àmbit ginecològic (3.1.a)-, sinó del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 
• De les 5 accions iniciades i en diferents estats d’execució, per exemple, en el cas de les accions 2.1.b i 

2.3.c (que són pràcticament iguals, ja que només difereixen en què una ofereix recursos a l’educació no 
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formal i l’altra a l’educació formal), el que falta encara és sistematitzar el recull dels recursos i fer-ne 
l’informe d’ús, però l’oferta de tallers, materials i recursos a l’àmbit educatiu ja s’està realitzant.  

 
• Pel que fa a l’acció 5.1.b (Impulsar la redacció d’un protocol que garanteixi que les persones trans* rebin 

informació sobre totes les alternatives i, si ho desitgen, una atenció mèdica especialitzada a Terrassa), 
no només s’han posat les bases per iniciar la seva realització, sinó que diversos agents interessats a 
vincular-se en el desenvolupament d’aquesta acció en part ja hi estem treballant. 

 
• En relació a l’acció 5.1.c (Fer una campanya informativa per fomentar que als centres educatius i 

sanitaris les persones trans* i intersexuals siguin tractades i anomenades d’acord amb el gènere amb 
què s’identifiquen), en tant que aquesta és també una acció que és competència autonòmica, més enllà 
de la informació que donem a demanda, caldrà derivar-la també a qui correspon. 

 
• I en el cas de l’acció 6.6.c (Promoure un llenguatge inclusiu en els documents), s’ha fet en alguns 

documents, models i formularis administratius, malgrat encara no es fa en tots.  
 
• De les accions ja realitzades al 2017 n’hi ha 4 de noves, que s’inclouen com a resultat d’actuacions 

previstes per acords polítics municipals, o bé per prescripció del desenvolupament del Contracte 
Programa que al Servei LGTBIQ de l’Ajuntament de Terrassa li ve determinat per l’Àrea per a la Igualtat 
de Tracte i No-discriminació de Persones LGBTI de la Generalitat de Catalunya. 

 
• De fet, gran part de la feina realitzada per l’Ajuntament de Terrassa ha estat, d’una banda, donar 

comptes de les propostes aprovades pels grups de govern (cal destacar-ne els Acords de Junta de 
Portaveus del dia 17/05/2016, en motiu del dia contra l’LGTBIfòbia, i l’AJP del dia 24/11/2016, de suport 
a la Plataforma Trans*forma la Salut; a més de la participació activa en la Xarxa de Municipis LGTBI de 
Catalunya); i, d’altra banda, signar l’Acord entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Àrea per a la Igualtat de 
Tracte i No-discriminació de Persones LGTBI de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del 
Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i d’Identitat de Gènere (SAI DASIG) a Terrassa. 

 
• El 13 de desembre de 2017 se signa formalment l’acord de prestació de serveis entre el Servei LGTBIQ 

de l’Ajuntament de Terrassa i l’Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones LGTBI de 
la Generalitat de Catalunya. Això suposa el traspàs de competències a l’Ajuntament de Terrassa i 
l’ampliació dels serveis que ja donava el Servei d’Atenció a la Diversitat Sexual i el Servei Jove 
d’Assessorament en Diversitat Sexual, que es reconverteixen en Servei d’Atenció Integral. Aquest Acord 
estableix que la prestació d’aquest servei inclou: 

- Donar informació. El SAI té l’encàrrec de donar la informació requerida sobre temàtica 
LGBTI, segons els àmbits d’actuació i les competències. 

- Atendre incidències. Les incidències són demandes que plantegen les persones de la 
població que no poden considerar-se ni infracció administrativa d’acord amb l’article 34 de la 
llei 11/2014, ni fets constitutius de delictes dins l’àmbit penal, ni discriminacions comeses en 
l’àmbit laboral. 

- Atendre possibles casos de discriminació. El SAI ha d’estar habilitat per atendre la recepció 
de denúncies per possibles situacions de discriminació a les persones LGBTI. En el moment 
que s’interposi una denúncia per possible discriminació s’atendrà a la persona denunciant 
acollint-la i orientant-la en la interposició de la denúncia, així com informant-la de les vies i 
procediments existents. 

 

• Amb tot, els resultats més destacats, serien, d’una banda, els relacionats amb la prestació del nou SAI 
(nombre d’atencions i expedients oberts); així com la continuïtat de les accions formatives realitzades 
(nombre de professionals formats), i els tallers i altres activitats ofertes a l’àmbit educatiu (l’alumnat, els 
centres educatius i altres participants beneficiaris). 
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El grau d’assoliment dels objectius del Servei LGTBIQ es recull a l’Informe anual d’implementació del 
Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d’Identitat de Gènere (DASIG) de Terrassa, que està disponible 
al web del Servei. L’informe inclou totes les accions que duen a terme l’Ajuntament, a més de la resta 
d’entitats, institucions, sindicats i serveis de la ciutat adherides al Pacte (enguany 42). 
 
Si bé en el primer informe valoratiu de la implementació del Pacte DASIG del mes de maig de 2016, de les 
38 accions inicialment previstes, 20 (el 52%) ja s’havien fet; 11 (el 29%) estaven iniciades i en diferents 
estats d’execució; i 7 (el 18%) no s’havien iniciat. L’any 2017 les accions recollides a l’informe augmenten a 
44 (6 més respecte les inicials), de les quals 27 (el 67’5%) ja estan realitzades; 5 (l’11%) estan iniciades; i 
12 (el 27%) no s’han fet; a més a més de 4 que són noves d’enguany. Com s’ha dit, de totes aquestes 
actuacions, les que són impulsades directament pel Servei LGTBIQ l’any 2017, són 30, de les 44.  
 
La primera valoració, per tant, és que, a 31 de desembre de 2017, el Pacte DASIG ha augmentat en 6 les 
accions que inclou. Si revisem les accions que no s’han fet, ni iniciat (des de l’aprovació del Pacte al 2014), 
veiem que pràcticament en tots els casos s’ha intentat posar les bases per poder realitzar l’acció, malgrat no 
s’hagi acabat fent. En conseqüència, una proposta a presentar a la Taula del Pacte DASIG reunida en 
sessió plenària, serà valorar si totes, o part d’aquestes accions podrien ser descartades (si cap membre del 
Pacte no veu com impulsar-les), o bé ser derivades als òrgans competents. 
 
De les 5 accions iniciades i en diferents estats d’execució, trobem situacions diverses (com es comenta en 
l’apartat d’aquesta memòria referent als resultats). I de les accions ja realitzades, del 2017 n’hi ha 4 de 
noves, que s’inclouen com a resultat d’actuacions previstes per acords polítics municipals, o bé per 
prescripció del desenvolupament del Contracte Programa amb la Generalitat de Catalunya.  
 
Per tant, una segona valoració és que a mida que es va desplegant la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia i, en conseqüència, es van desenvolupant les polítiques sobre diversitat afectiva, sexual i 
d’identitat de gènere tant a nivell autonòmic com municipal, el condicionament institucional cada cop és més 
determinant a nivell local. 

Així, com a valoracions finals, pel que fa a la v isibilització del compromís de l’administració municipal amb la 
igualtat de tracte i la no discriminació en l’àmbit de la diversitat afectiva, sexual i d’identitat de gènere, el 
més destacat d’aquest 2017 és la prestació del SAI DASIG, donat que el Servei Jove d’Assessorament en 
Diversitat Sexual, que suposa l’ampliació del Servei d’Atenció a la Diversitat Sexual (SADS), dona pas 
finalment a la seva reconversió en el Servei d’Atenció Integral (SAI). Aquest nou servei atén persones de 
qualsevol edat, sexe, orientació sexual i identitat de gènere, i manté l’atenció confidencial a les persones 
menors d’edat no acompanyades (sense el permís familiar) per part de professionals especialistes en la 
temàtica, d’acord amb els drets reconeguts de les persones menors d’edat. Es centralitza l’atenció del SAI 
DASIG a l’OAC de l’Edifici Glòries, seu del Servei LGTBIQ, per la necessitat de registrar documentació dels 
nous tràmits que es realitzen, com el canvi de nom de la targeta sanitària de les persones trans*. 

 

Pel que fa a la formació en temàtica LGTBI a professionals de diferents serveis municipals i de l’àmbit 
educatiu i sanitari, l’Ajuntament segueix oferint sessions amb l’objectiu de fomentar el coneixement i el 
respecte a la diversitat afectiva, sexual i d’identitat de gènere i vetllar per la no discriminació per motiu 
d’orientació afectiva o sexual o d’identitat de gènere en el desenvolupament de les responsabilitats del 
consistori. I donant prioritat, entre d’altres, als i les professionals municipals que atenen infants i joves 
(Servei de Joventut i Lleure, Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, etc.).  

I pel què fa a la sensibilització sobre diversitat afectiva, sexual i d’identitat de gènere en l’àmbit educatiu, el 
Servei LGTBIQ segueix impulsant-ne la realització d’activitats. 
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Visibilització del compromís de l’administració mun icipal amb la igualtat de tracte i la no 
discriminació en l’àmbit de la diversitat afectiva,  sexual i d’identitat de gènere 

Nombre de materials de difusió repartit del Servei Jove d’Assessorament en 
Diversitat Sexual: díptics 

161 

Nombre de materials de difusió repartit del SADS/SAI: targetes i cordills irisats 1.924+610 = 2.534 

Nombre d’atencions realitzades 119 

Nombre d’expedients gestionats 56 

Pressupost total de Capítol 4 destinat a subvencions per a accions vinculades 
a la diversitat afectiva, sexual i d’identitat de gènere 

1.310€ 

Nombre d’actes organitzats per altres serveis i/o entitats en què el Servei 
LGTBIQ col·labora econòmicament o materialment 

4 

Nombre d’activitats culturals programades 3 

Nombre d’actes commemoratius organitzats 13 

Nombre de reunions i sessions de treball de cooperació interadministrativa en 
què el Servei LGTBIQ participa en representació de l’Ajuntament de Terrassa 
o del Pacte DASIG 

16 

Nombre de documents administratius revisats i modificats 1 

Nombre d’accions de suport i atenció especial a col·lectius LGTBI vulnerables 
impulsades 

4 

Nombre de projectes d’interseccionalitat en què el Servei LGTBIQ participa 2 
 
 
Formació en temàtica LGTBI a professionals de difer ents serveis municipals i de l’àmbit 
educatiu i sanitari 

Nombre de formacions realitzades 5 

Nombre de sessions realitzades 17 

Nombre d’hores ofertes 63 

Nombre de professionals municipals que reben la formació 
 34 H 
 217 D 

        251 

Nombre de serveis municipals dels quals els i les professionals són 
formats/des  

12 

Nombre de professionals del monitoratge esportiu           55  

Nombre d’altres professionals (externs) de l’àmbit educatiu, sanitari, policial, o 
altres, que reben la formació  

 3 H 
    24 D 

          27 

Nombre total de professionals que reben la formació 333 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Realització d’activitats de sensibilització sobre d iversitat afectiva, sexual i d’identitat de gènere 
a l’àmbit educatiu 

Nombre de tallers realitzats als centres educatius 2 

Nombre de sessions realitzades 94 

Nombre total de centres beneficiaris dels tallers 26 

Nombre de centres públics beneficiaris dels tallers 18 

Nombre total d’alumnat beneficiari dels tallers 
           1.150  H 

           1.123  D 
 2.273 

Nombre d’altres activitats de sensibilització realitzades 2 

Nombre de participants en les altres activitats de sensibilització realitzades 374  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 98.327,00 €                    82.567,07 €                         83,97%
Béns corrents i serveis 16.570,00 €                    16.846,40 €                         101,67%
Transferències corrents 1.310,00 €                      1.310,00 €                           100,00%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 116.207,00 €                  100.723,47 €                       86,68%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              12.649,30 €                         
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... -  €                              12.649,30 €                         

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS  

SERVEI  

PROGRAMA COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA 

 

CODI PROGRAMA 92010 ANY 2017 
 

 
 
Descripció del programa 
 
El Programa 92010 Coordinació i Serveis Centrals de l’Àrea inclou l’activitat dels serveis de coordinació i 
suport a l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones (Àrea 3), d’acord amb l’estructura funcional 
següent: 
 

- Direcció i coordinació de l’Àrea 
- Servei de Planificació i Recursos Humans de l’Àrea 
- Servei de Gestió Administrativa i Contractació 
- Servei de Gestió Econòmica i Seguiment Pressupostari 

 
Dins d’aquest Programa s’han elaborat 5 fitxes on es concreta l’activitat desenvolupada: 
 
• Fitxa Gestió Administrativa i Contractació 
• Fitxa Gestió Econòmica i Seguiment Pressupostari 
• Fitxa Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Edifici Glòries 
• Fitxa Planificació i Gestió de Recursos Humans 
• Fitxa Oficina Tècnica Local del Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) 
 

-  
 
 
 
El quadre correspon a l’execució econòmica del Programa pressupostari 92010, engloba l’activitat de les 5 
fitxes incloses en aquest programa:  
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 1.573.639,33 €               1.421.647,63 €                    90,34%
Béns corrents i serveis 47.839,67 €                    40.399,34 €                         84,45%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 1.621.479,00 €               1.462.046,97 €                    90,17%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 80.698,00 €                    -  €                                    0,00%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 80.698,00 €                    -  €                                    0,00%

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS  

SERVEI GESTIÓ ADMINISTRATIVA I CONTRACTACIÓ 

PROGRAMA COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA 

 

CODI PROGRAMA 92010 ANY 2017 
 

 
 
Objectius anuals 
 
� Gestionar i tramitar els convenis i les subvencions atorgades pels diferents serveis de l’Àrea. 
 
� Gestionar i tramitar les subvencions i convenis atorgats amb altres ens. 
 
� Gestionar i tramitar expedients d’aprovació d’actes administratius dels serveis de l’Àrea: resolucions de 

regidories delegades, Junta de Govern i Ple Municipal. 
 
� Donar suport tècnic en procediments administratius, a demanda dels serveis de l’Àrea. 
 
� Realitzar la gestió tècnica i administrativa pel que fa a l’elaboració de documents, pressupostos i altres, 

relacionats amb expedients de Serveis Socials i el Servei de Salut i Comunitat. 
 
 
Actuacions realitzades 
 
� Implementació de nous processos de tramitació.  
 
� Tramitació d’expedients convenis i subvencions atorgades a entitats: aprovació, justificació. 

 
� Tramitació d’expedients subvencions i convenis amb altres ens: sol·licitud, acceptació, justificació. 
 
� Preparació i seguiment dels temes de competència dels Òrgans Col·legiats. 
 
� Finalització, tramitació i tancament d’expedients no resolts de subvencions atorgades a entitats d’anys 

anteriors al 2015. 
 
� Arxiu definitiu d’expedients del servei de 5 anys enrere. 
 
� Implementació definitiva de la utilització de l’aplicació corporativa de gestió d’expedients de 

subvencions. 
 
� Elaboració i tramitació d’expedients aprovació normativa. 
 
� Elaboració i tramitació de convenis de col·laboració amb entitats privades. 
 
� Gestió tècnica específica d’expedients de Serveis Socials i Salut. 
 
� Integració en la Comissió de Subvencions. 
 
� Acompanyament i suport dels serveis de l’Àrea i a les entitats adscrites per a la implementació dels 

nous procediments de sol·licitud i justificació de subvencions. 
 



  
 

 
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017   
   
 169 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Ingressos subvencions rebudes (INSU) per ens/organi sme atorgant

Generalitat de Catalunya 5.756.306,04
Diputació de Barcelona 1.151.946,68
Consell Comarcal VOCC 10.000,00
Ministeris 8.919,52
Total 6.927.172,24

Ens/Organisme
Total 

Expedients

 
 
 

Tramitació expedients a Comité Tècnic, Junta de Govern o Ple 49 

Gestió tècnica i auxiliar expedients de Serveis Socials i Salut 98 

Expedients ingressos subvencions rebudes (INSU)  

Planificació 1 2 3 
Capacitats Diverses i Accessibilitat 2 1 3 
Ciutadania 3 2 5 
LGTBIQ 2 1 3 
Joventut i Lleure Infantil 6 2 8 
Polítiques de Gènere 7 0 7 
Polítiques Socials d'Habitatge 2 1 3 
Promoció de la Gent Gran 0 2 2 
Qualitat Democràtica 2 4 6 
Salut i Comunitat 5 1 6 
Serveis Socials 28 5 33 
Solidaritat i Cooperació Internacional 1 0 1 
Educació 2 0 2 
Total  61 21 82 

Servei 
Suport 

econòmic  
Suport 

tècnic/material  
Total 

Expedients  

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Expedients oberts de gestió administrativa (GESAD) sense Solidaritat

Adhesió a entitats i programes d'actuació 6
Aprovació bases concurs/premi 7
Aprovació convocatòries subvencions 9
Atorgament beques i ajuts 17
Cessió d'ús 1
Contractes de lloguer 3
Convenis de col· laboració 12
Expedients sancionadors a usuaris 2
Instrucció de servei 1
Nomenament representants 1
Reglamentació municipal 12
Altres 3
Total 71

Concepte
Total 

Expedients

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Expedients subvencions atorgades a entitats  

Àmbit  
Expedients 

d'atorgament 
concurrència  

Subvencions  
Concurrència 

competitiva  
Import  

Subvencions 
Concessió 

directa  
Import  

Àrea i Convenis marc
Direcció de serveis Àrea 3 
Àmbit de Capacitats Diverses i Accessibilitat 1 11 75.425,00
Àmbit de Ciutadania 1 5 3.600,00 4 15.600,00
Àmbit de la Promoció de la Gent Gran 1 24 16.500,00
Àmbit de Joventut I Lleure Infantil 5 80 204.016,80 
Àmbit LGTBIQ 1 1 1.310,00
Àmbit de Polítiques de Gènere 1 15 18.766,00
Àmbit de Qualitat Democràtica 1 6 4.800,00
Àmbit de Salut i Comunitat 1 32 74.895,00
Àmbit de Serveis Socials 3 46 912.237,80 10 351.592,00 
Àmbit de Solidaritat i Cooperació Internacional 
Subtotals 15 220 1.311.550,60 14 367.192,00 

Total expedients 249 
Total imports  1.678.742,60 
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DIRECCIO DE SERVEIS  

SERVEI GESTIÓ ECONÒMICA I SEGUIMENT PRESSUPOSTÀRI 

PROGRAMA COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA 

 

CODI PROGRAMA 92010 ANY 2017 
 

 
 
 
Objectius anuals 
 
� Realitzar la gestió comptable dels serveis adscrits a l’Àrea en col·laboració amb serveis econòmics i 

serveis centrals de l’Ajuntament. 
 
� Elaborar la proposta i preparar el pressupost de l’Àrea per programes i activitats, en col·laboració amb 

serveis centrals de l’Ajuntament. 
 
� Gestionar les taxes, preus públics i altres ingressos dels serveis de l’Àrea. 
 
� Justificar i fer el seguiment i control de les despeses de bestreta de caixa fixa. 
 
� Supervisar la correcta tramitació dels contractes menors promoguts pels serveis de l’Àrea. 
 
� Gestionar i fer seguiment econòmic dels contractes de lloguer de locals adscrits a serveis de l’Àrea. 
 
 
Actuacions realitzades 
 
� Tramitació de factures, derivació al servei corresponent i comptabilització. 
 
� Tramitació i gestió dels expedients de contractació (ECAS, ECAU, ECAO...). 
 
� Tramitació pagaments d’ajuts d’urgència social. 
 
� Control dels comptes corrents associats a les bestretes de caixa fixa. 
 
� Gestió d’ingressos, control i seguiment de les subvencions rebudes d’altres administracions i dels 

ingressos per taxes i preus públics. 
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Factures comptabilitzades per servei - número d'ope racions comptables  

Servei  Factures  
Operacions 

ADOPs*  
Resta 

Operacions  
Total 

Operacions 
Coordinació i LGTBIQ 90 16 91 107 
Serveis Socials 586 131 1.287 1.418 
Polítiques Socials d'Habitatge 27 19 28 47 
Capacitats Diverses i Accessibilitat 26 12 62 74 
Salut i Comunitat 111 0 145 145 
Ciutadania i Qualitat Democràtica 192 22 207 229 
Promoció de la Gent Gran 126 8 149 157 
Joventut i Lleure Infantil 375 77 503 580 
Polítiques de Gènere 151 11 169 180 
Solidaritat i Cooperació Internacional 47 0 118 118 
Total  1.731 296 2.759 3.055 
*sense operacions ajuts urgència social 

Expedients de contractació tramitats per servei  

Servei  
Contractació 

menor  
Altres 

procediments  
Total 

Expedients  
Coordinació i LGTBIQ 0 0 0 
Serveis Socials 3 1 4 
Polítiques Socials d'Habitatge 5 0 5 
Salut i Comunitat 3 0 3 
Ciutadania i Qualitat Democràtica 4 1 5 
Promoció de la Gent Gran 4 1 5 
Joventut i Lleure Infantil 1 2 3 
Polítiques de Gènere 0 0 0 
Solidaritat i Cooperació Internacional 1 0 1 
Total  21 5 26 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Pagaments d'ajuts d'urgència social mensuals

Pagaments tramitats
Mes Núm. Import

Gener 0 0,00
Febrer 400 75.504,83
Març 477 86.953,62
Abril 356 59.220,52
Maig 347 60.886,89
Juny 483 92.352,91
Juliol 325 57.097,07
Agost 87 15.481,86
Setembre 336 59.800,98
Octubre 370 63.611,78
Novembre 277 58.257,78
Desembre 416 82.401,46
Total 3.874 711.569,70

Ajuts

 
 
 
 

 
 
 
 

Rebuts per taxes dels Serveis d'Atenció Domiciliàri a girats mensualment  

Taxes 2017  
mes rebuts import rebuts import rebuts import 

Gener 239 18.028,09 42 5.158,71 
Febrer 246 17.984,82 44 4.895,16 
Març 3.086 49.773,52 245 19.982,10 43 5.463,76 
Abril 236 14.580,27 38 4.745,34 
Maig 241 19.212,83 38 4.967,37 
Juny 3.098 50.428,06 232 18.766,59 41 5.869,88 
Juliol 219 15.770,64 42 4.850,03 
Agost 213 16.018,51 40 5.373,50 
Setembre 3.112 48.729,66 219 15.783,77 37 4.837,41 
Octubre 223 16.028,20 38 5.140,65 
Novembre 222 16.480,17 36 4.465,58 
Desembre 3.235 52.000,83 220 12.743,17 34 4.721,89 

Totals  12.531 200.932,07 2.755 201.379,16 473 60.489,28 

Ajuda a domicili  Teleassistència  Menjar a domicili  
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Taxes 2017
mes rebuts import

Gener 281 23.186,80
Febrer 290 22.879,98
Març 3.374 75.219,38
Abril 274 19.325,61
Maig 279 24.180,20
Juny 3.371 75.064,53
Juliol 261 20.620,67
Agost 253 21.392,01
Setembre 3.368 69.350,84
Octubre 261 21.168,85
Novembre 258 20.945,75
Desembre 3.489 69.465,89

Totals 15.759 462.800,51

Total Serveis
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DIRECCIO DE SERVEIS  

SERVEI OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA_EDIFICI GLÒRIES 

PROGRAMA COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA 

 

CODI PROGRAMA 92010 ANY 2017 
 

 
 
 
Objectius anuals 
 
� Dirigir  i coordinar l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les 

Persones.  
 
� Definir i coordinar els protocols i les accions relacionades en l’àmbit de l’atenció ciutadana de l’Àrea. 
 
� Millorar els circuits i la capacitat resolutiva en quant a l’atenció ciutadana.  
 
� Coordinar, gestionar i controlar el gestor de cites i de cues eSirius. 
 
� Gestionar, coordinar i actualitzar els materials del gestor de continguts.  
 
 
Actuacions realitzades 
 
� Atenció i tramitació de documentació i peticions. 
 
� Ampliació de nous tràmits que la ciutadania pot realitzar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Àrea 3. 
 
� Desenvolupament del sistema de digitalització i compulsa de documents al registre d’entrada. 
 
� Desenvolupament, optimització i millora del gestor eSirius (cues i cites) que permet organitzar i controlar 

el procés de gestió de cues de forma personalitzada, des del lliurament del tiquet d’atenció des del torn 
a la persona usuària fins a la seva atenció, amb la centralització de la gestió del servei, la visualització 
del canvi de torn mitjançant les pantalles i l’ordenació de les taules d’atenció de l’OAC i les sales 
d’atenció, tot vetllant per la confidencialitat de les persones usuàries.  

 
� Desenvolupament del gestor de continguts (sistema de cartellera digital), canal d’informació corporativa i 

d’interès de la ciutadania.  
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ATENCIÓ PRESENCIAL 2017     
         
Atencions dels 
Serveis Nombre  

 
Oficina Atenció 
Ciutadana 

Nombre  
 

Visites concertades 
dels Serveis 

Nombre  

Ajuts econòmics i 
targetes 

8.399 
 

Ajuts econòmics i 
targetes 

8.399 
 

Atenció Primària i  
S. Comunitaris 

5 

Altres tràmits i 
registre 

6.614 
 

Altres tràmits 6.614 
 

Ciutadania 25 

Atenció Primària i  
S. Comunitaris 

10 
 

Dependència 
Tràmits 

3.789 
 

Dependència Cites 1.308 

Ciutadania 27 
 

Informació 10.083 
 

EAIA 566 

Dependència Cites 1.414 
 

OFIMEH Tràmits 5.395 
 

LGTBIQ 5 

Dependència 
Tràmits 

3.789 
 

Atenció Primària i  
S. Comunitaris 

5 
 

OFIMEH Cites 418 

EAIA 568 
 

Ciutadania  2 
 

OFIMAPE 129 

Gestió econòmica i 
seguiment 
pressupostari 

0 
 

Dependència Cites 106 
 

Planificació i Recursos 
Humans 4 

Informació 10.083 
 

EAIA 2 
 

Serveis Socials 553 

LGTBIQ 5 
 

OFIMAPE 96 
 

Urgències Serveis 
Socials 

399 

OFIMAPE 225 
 

OFIMEH Cites 173 
  3.412 

OFIMEH Cites 591 
 

Serveis Socials 4 
   

OFIMEH Tràmits 5.395 
 

Urgències Serveis 
Socials 99 

   
Planificació i 
Recursos Humans 4 

  34.767    

S.At. Domiciliària 0 
    

  

Salut 0 
    

  

Serveis Socials 557 
    

  

Urgències Serveis 
Socials 

498 
    

  

General 38.179  
    

  

 
Respecte la categoria sexe de les persones ateses, tenim les dades d’un total de 23.724 persones, de les 
quals, el 48’5% son homes i el 51’5% son dones.  
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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ATENCIÓ TELEFÒNICA ANY 2017     

        

Trucades 
entrants 

matí 

Trucades 
entrants 

tarda 

Trucades 
contestades  

matí 

Trucades 
contestades 

tarda 

Trucades 
abandonades 

matí 

Trucades 
abandonades 

tarda 

No hi ha 
agent 

No hi ha 
agent 

36.329 2.344 27.088 1.308 8.588 322 807 560 
38.673 28.396 8.910 1.367 

        
Franja estadística matí: de 8h a 15h      
Franja estadística tarda: de 15h a 20h      

 
 
Les dades segregades per sexe es recullen des del segon trimestre del 2017. D’un total de 18.026 
trucades, el 73,59% el van realitzar dones i un 26,41% homes. 
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DIRECCIO DE SERVEIS  

SERVEI PLANIFICACIÓ I RECURSOS HUMANS 

PROGRAMA COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA 

 

CODI PROGRAMA 92010 ANY 2017 
 

 
 
Objectius anuals  
 
Planificació i avaluació 
 
� Coordinació de treballs de realització i execució del Pla de Mandat de l’Àrea i el Pla d’Acció Municipal, 

en col·laboració i suport amb els diferents serveis de l’Àrea. 
 
� Col·laborar en la definició d'indicadors, fent el seu seguiment i valorant el seu grau d'execució, 

convertint-lo en una eina eficient per a la presa de decisions i l'elaboració de quadres de comandament. 
 
� Coordinar, planificar i/o fer el seguiment de projectes transversals i/o innovadors, en col·laboració amb 

altres àrees i/o serveis. 
 
� Manteniment de les bases de dades d’estil propi i creuament amb d’altres quan escaigui. 
 
� Explotació de les bases de dades pròpies de l’Àrea, d’altres de l’Ajuntament i d’altres institucions per a la 

producció de coneixement. 
 
� Coordinació, elaboració, tractament de dades i redacció dels informes mensuals en resposta a les 

preguntes plantejades a la Comissió Informativa de l’Àrea, al Ple i per part dels grups municipals.  
 
Comunicació 
 
� Coordinar la comunicació entre els diferents serveis de l’Àrea i els serveis de Comunicació, Premsa i 

Protocol de l’Ajuntament de Terrassa, per tal de gestionar de forma eficient la comunicació interna i 
externa de l’Àrea, així com coordinar els impactes realitzats, tot aprofitant les sinèrgies existents.  

 
� Donar suport i assessorar a tots els serveis que conformen l’Àrea pel que fa tant a la comunicació 

interna com externa. 
 

Recursos Humans 
 
� Fer seguiment de tots els processos iniciats, o no, des dels serveis centrals d’Organització i Recursos 

Humans en matèria de contractació, promoció i valoració laboral. 
 
� Informar i donar suport tècnic a tot el personal de l’Àrea en matèria de recursos humans.  
 
� Planificació de la plantilla i seguiment pressupostari. 
 
� Coordinació entre el servei central d’Organització i Recursos Humans i els diferents serveis de l’Àrea. 
 
� Coordinar els processos de selecció a partir de les necessitats dels diferents serveis de l’Àrea. 
 
� Coordinar la logística i els equipaments tecnològics dels diferents serveis.  
 
� Participar en els tribunals de selecció dels diferents serveis de l’Àrea. 
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� Realització d’informes de necessitats. 
 
Prevenció Riscos Laborals 
 
� Seguiment de tots els protocols que afectin la salut i benestar dels empleats i les empleades de l’Àrea, 

en coordinació amb el Servei de Prevenció. 
 
� Informar i, si s’escau, donar suport tècnic a tot el personal de l’Àrea en matèria de Prevenció de Riscos 

Laborals, en coordinació amb el Servei de Prevenció. 
 
� Elaboració, en coordinació amb Protecció Civil i l’empresa concessionària, del Pla d’Autoprotecció de 

l’Edifici Glòries. 
 
� Participar en els acords i reunions del Comitè de Seguretat i Salut. 
 
� Realització d’informes de necessitats. 
 
Logística i organització 
 
� Organitzar, gestionar i controlar les tasques relacionades amb les sales d’atenció ciutadana i internes, el 

portàtil de l’Àrea, el fax de l’Àrea i el vehicle de l’Àrea.  
 
� Gestionar i controlar l’obertura i l’accés a l’Edifici Glòries.  
 
 
Actuacions realitzades  
 
Planificació i avaluació 
 
� Coordinació, elaboració, tractament de dades i redacció dels informes mensuals en resposta a les 

preguntes plantejades a la Comissió Informativa de l’Àrea, al Ple, per part dels grups municipals i 
entitats. 

 
� Elaboració d’informes a petició dels diferents serveis de l’Àrea. 
 
� Seguiment de les accions del Pla de Mandat 2015-2019. 
 
� Coordinació i suport a les fitxes presentades pels pressupostos 2017. 
 
� Coordinació propostes PAM participatiu 2017. 
 
� Coordinació de les Cartes de Serveis de l’Àrea 
 
� Col·laboració elaboració pressupostos amb Perspectiva de Gènere 
 
� Suport en l’elaboració de la Memòria justificativa de l’Àrea 3. Període 2016. Elaboració de fitxes per 

programes pressupostari, per cada un dels serveis de l’Àrea. 
 
� Emplenament de dades quantitatives de fitxes i qüestionaris per la sol·licitud de subvencions a altres 

organismes. 
 
� Recollida periòdica mensual dels indicadors de gestió de l’Àrea. 
 
� Mecanització dels processos d’obtenció de dades dels Serveis Socials. 
 
� Extracció de dades mensuals de diferents aplicatius (Aplicacions Corporatives, Avante, Equaliment, 

RMI, Registre, Gestor de visites professionals, Gestor de cues, etc.). 
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� Creuament de les dades dels diferents aplicatius i bases de dades per tal d’obtenir una base única de 
persones usuàries dels Serveis Socials Bàsics. 

 
� Creuament dades sol·licitants Habitatge i persones usuàries Serveis Socials i elaboració d’informe de 

resultats. 
 
� Creuament de la base de dades de persones usuàries de Serveis Socials amb persones beneficiàries 

de la Renda Garantida Ciutadana i elaboració informe de resultats. 
 
� Atenció personal i telefònica als professionals de l’Àrea sobre creació d’indicadors. 
 
� Assessorament sobre bases de dades i la seva recollida. 
 
� Tasques de representació geogràfica mitjançant aplicacions de Sistemes d’Informació Geogràfica (Qgis 

i Instamaps). 
 
� Emplenament de dades quantitatives del qüestionari dels Cercles de Comparació Intermunicipals de 

Serveis Socials. 
 
� Emplenament de les fitxes RUDEL (Registre Unificat de Dades dels Ens Locals), per la justificació 

tècnica i compliment d’indicadors previst al Contracte Programa 2015: fitxa 
 
� RUDEL relativa als Serveis Socials Bàsics, als efectes de justificació tècnica i compliment d’indicadors. 
 
� Emplenament de dades quantitatives de fitxes i qüestionaris per la sol·licitud de subvencions a altres 

organismes: dades pel Protocol de dades estadístiques dels Serveis d'Atenció Domiciliària. 
 
Comunicació 

 
� Coordinació amb responsables dels diferents serveis de l’Àrea amb la resta de tècnics de comunicació i 

premsa de l’Ajuntament, quan sigui necessari, per al desenvolupament d’actuacions de comunicació 
interna i externa. 

 
� Organització rodes de premsa, redacció de comunicats i notes de premsa, així com gestió dels articles 

d’opinió per a càrrecs electes. 
 
� Donar resposta als mitjans de comunicació mitjançant la recopilació d’informació, la proposta de 

respostes i la preparació de documentació, per a l’atenció de tècnics i/o càrrecs electes.  
 
� Elaboració de materials informatius per a Alcaldia sobre dels actes i esdeveniments relacionats amb els 

serveis de l’Àrea que requereixin presència institucional. Gestió i coordinació amb els serveis de les 
fitxes del Servei de Protocol. 

 
� Coordinació i supervisió dels canals de comunicació externa, principalment en relació a la pàgina web 

municipal i les xarxes socials, així com la imatge corporativa dels serveis: impresos, cartelleria, 
publicacions, butlletins, etc.  

 
� Elaboració i suport als plans de comunicació globals per a l'Àrea o per alguna acció concreta dels 

diferents serveis i/o projectes.  
 
� Donar suport als serveis de Premsa i Comunicació en l'elaboració de manuals d'estil. 
 
� Elaboració d’un opuscle per a l’entrega d’una medalla de la ciutat. 
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Recursos Humans 
 
� Seguiment del pressupost referent al capítol I de l’Àrea, Transferències de capítol II, borsa de personal 

de l’Àrea. 
 
� Coordinació i participació directa en els processos selectius de l’Àrea. 
 
� Coordinació i participació indirecta en els processos selectius de l’Àrea. 
 
� Coordinació i participació directa en els processos selectius de mobilitat interna de l’Àrea. 
 
� Participació en els Tribunals de selecció de l’Àrea. 
 
� Atendre les necessitats i demandes dels professionals de l’Àrea en matèria de recursos humans. 
 
� Participació, seguiment i coordinació amb Foment de Terrassa dels tres plans de treball 2017: 

- Pla d’Ocupació Municipal 
- Pla de Barris 
- Pla d’Ocupació Treball i Formació  
- Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya 
 

� Fer seguiment i assessorament en el projecte de Reforma i transformació Organitzativa ‘Fem 
Ajuntament’. 

 
Prevenció Riscos Laborals 

 
� Recollida de dades per a l’elaboració del Pla d’Autoprotecció de l’Edifici Glòries. 
 
� Coordinar amb els serveis centrals de Prevenció el Protocol de Calor. 
 
� Suport en l’aplicació del Protocol de Salut a treballadors/es de l’Àrea. 
 
� Participar del procés de creació del Protocol per a l’Avaluació de riscos psicosocials. 
 
� Realització de notificacions, volants i informes d’investigació relacionats amb d’accidents i incidents 

durant el temps de treball i in itinere. 
 
� Trasllat al Servei de Prevenció i posterior seguiment de les demandes realitzades pels treballadors i 

treballadores en relació amb la climatologia, ergonomia i lluminària dels seus llosc i centres de treball.  
 
Logística i organització 
 
� Recepció i derivació dels fax de l’Àrea 
 
� Control i seguiment de les fotocopiadores de l’edifici i el seu material fungible. 
 
� Seguiment de la utilització de les sales de l’edifici a nivell intern i extern. 
 
� Autorització i seguiment de la utilització del portàtil de l’Àrea. 
 
� Control i seguiment de la utilització del vehicle de l’Àrea. 
 
� Adequació de l’horari d’obertura de l’equipament. 
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Comunicació 

Rodes de premsa  25 

Notes de premsa 96 

Fitxes informatives de protocol per a càrrecs electes 34 

Opuscles 1 
 
 

Recursos Humans  

Nombre de contractes temporals realitzats a l’Àrea 244 

Nombre de processos selectius directes a l’Àrea 31 

Nombre de Tribunals de selecció a l’Àrea 5 

Nombre de Plans d’ocupació municipals a l’Àrea 4 

 
 

Prevenció Riscos Laborals  

Treballadors i treballadores afectats pel Protocol de Calor 24 

Notificacions d’incidències 21 

Notificacions d’accidents 8 

Volants d’assistència 8 

Baixes laborals (IT, accidents, maternitats) 134 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS  

SERVEI OFICINA TÈCNICA LOCAL DEL PLIS 

PROGRAMA COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA 

 

CODI PROGRAMA 92010 ANY 2017 
 

 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
Prioritat 2. Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 22.  
 
 
Descripció del programa 
 
En el marc de la coordinació i Serveis Centrals de l’Àrea, es troba el Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) 
vinculat al Contracte Programa de la Generalitat de Catalunya. 
Els Plans Locals d'Inclusió Social són uns dels instruments dels que es poden dotar els municipis per 
lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social, és a dir, debilitar els factors generadors d'exclusió, 
atendre els col·lectius amb més necessitats i prevenir futures situacions de vulnerabilitat. L’objectiu és 
impulsar polítiques i accions en l’àmbit local per minimitzar els factors de risc, potenciant aquells aspectes 
que eviten caure en situacions d’exclusió social.  
 
D’acord amb el Document marc del programa per al desenvolupament dels plans locals per a la inclusió 
social, el PLIS de Terrassa,aprovat al 2011,es vehicula mitjançant l’Oficina Tècnica Local ubicada al 
servei de Planificació Estratègica de l’Àrea de Drets Socials i Servei a les Persones. Aquesta és l’òrgan 
tècnic del Pla Local d’Inclusió Social, i té l’objectiu de dinamitzar, coordinar i supervisar el procés 
d’elaboració, implementació i avaluació del Pla. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència delegada 
Persones i famílies en situació de vulnerabilitat i 
en risc d’exclusió social, ciutadania en general, 
professionals i entitats socials. 

 
 
Objectius anuals 
 
� Conèixer els processos d’exclusió i fractura social a Terrassa, a través de la generació, la monitorització 

i l’anàlisi de dades i informacions. 
 
� Detectar i analitzar els recursos i els serveis del territori. 
 
� Dissenyar, planificar i implementar programes, projectes i accions inclusives. 
 
� Oferir suport teòric, tècnic i metodològic a altres accions de caràcter inclusiu que s’impulsin a Terrassa. 
 
� Fer el seguiment i l’avaluació de programes i serveis en l’àmbit de la inclusió social. 
 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

 X  
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� Promoure que les polítiques locals i les diferents iniciatives de la societat civil incorporin la perspectiva 
de la inclusió i la cohesió social. 

 
� Promoure el treball en xarxa mitjançant la creació i la dinamització d’òrgans de participació o altres 

estructures i espais. 
 
� Dinamitzar estructures de treball en xarxa i espais de participació en el marc del Pla Local d’Inclusió 

Social (PLIS). 
 
 
Actuacions realitzades  
 
� Actualització dels mapes de vulnerabilitat a la nova metodologia. 

 
� Nou disseny de la web www.terrassa.cat/inclusio.  

 
� Elaboració de les fitxes metodològiques dels indicadors d’exclusió social dels mapes de vulnerabilitat. 

 
� Creació del mapa de recursos inclusius interactiu (virtual). 

 
� Suport tècnic i coordinació per fer difusió  i publicar, amb llenguatge fàcil, els criteris d’accés a les 

bonificacions fiscals municipals del Calendari fiscal i informació tributària 2018. 
 

� Coordinació del Grup Polític Tècnic del PLIS. 
 

� Coordinació del Grup Tècnic Transversal del PLIS. 
 
� Coordinació i assistència a les reunions del Grup de Millora contínua dels Plans Locals d’Inclusió Social 

de la Generalitat de Catalunya. 
 
� Coordinació amb l’equip tècnic de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS) 

per a l’explotació i tractament de dades de Salut desagregades territorialment al municipi. 
 
� Coordinació i assistència a l’espai d’intercanvi i millora dels Plans Locals d’Inclusió Social de la 

Diputació de Barcelona. 
 

� Participació a la Comissió Mitxa de l’Observatori Permanent de les Desigualtats i l’Exclusió social al 
Vallès Occidental. 
 

� Participació al taller de treball del Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària de Terrassa. 
 
� Participació i suport tècnic a l’espai de treball per a la diagnosi específica de Ca n’Anglada. 
 
� Participació i suport tècnic per al desenvolupament del Projecte Europeu Perspectiva Interseccional per 

a les polítiques públiques locals d’igualtat i no discriminació. 
 
� Coordinació amb l’equip de l’EAIA per a definir i treballar els indicadors que fan referència a Infància en 

Risc. 
 
� Diagnosi específica del SSAD per a l’elaboració dels pressupostos amb perspectiva de gènere. 
 
� Suport tècnic per a la parametrització dels indicadors semestrals d’habitatge. 
 
� Suport tècnic per al desenvolupament d’accions innovadores desenvolupades per l’Oficina de 

Capacitats Diverses i Accessibilitat. 
 
� Suport tècnic per a l’anàlisi dels usuaris de la Renda Mínima d’Inserció – Renda Garantida Ciutadana. 
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Resultats assolits 
 
L’any 2017 ha estat l’any d’assentament de les bases metodològiques del PLIS, on hem continuat treballant i 
millorant el procés de recollida i anàlisi de dades quantitatives i qualitatives sobre l’exclusió social a 
Terrassa. Paral·lelament hem començat a treballar en la cerca i tractament de nous indicadors, com els de 
Salut i Infància en risc, que a la darrera diagnosi no varem poder treballar per manca de disponibilitat.  
 
Hem començat a participar a nous espais de coordinació supramunicipals dels quals som membres com 
Plans Locals d’Inclusió Social de la Diputació de Barcelona i la Comissió Mixta de la Pobresa i Desigualtat 
del Consell Comarcal del Vallès Occidental.  
 
S’han dut a terme les accions pròpies de l’Oficina Tècnica del PLIS, així com donar suport tècnic a diferents 
demandes dels serveis de l’Àrea. 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
S'estan duen a terme accions pròpies de l'Oficina del PLIS. 
 
Tenint en compte la proposta de canvi de metodologia que el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya va iniciar a finals de 2017, amb la construcció d'una nova eina 
d'intervenció en el territori que asseguri la inclusió social mitjançant l'acció comunitària, s'està treballant, 
amb els departaments i àrees implicades, el procés de fusió dels PLIS i Pla Local d'Acció Comunitària 
(PDC) amb la finalitat d'articular la transició cap al PDC i la seva implementació, de forma coherent, amb la 
realitat del territori. 
 
 
 


