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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Suport a la formació i orientació professional 

CODI PROGRAMA 32002 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 40 

Descripció del programa 

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

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència impròpia 

� Entitats adherides al Consell: centres de 
formació de FP públics i privats, CECOT, 
Cambra de Comerç de Terrassa, empreses, 
Generalitat, Diputació, sindicats, serveis 
municipals , regidors/es, grups municipals, etc.) 

� Alumnat, professorat de formació professional 

Objectius anuals 

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

2-Treballar  en xarxa en el marc institucional català de la formació professional. 

3- Adequar  la formació professional a les necessitats del sistema productiu. 

4- Facilitar  la formació en centres de treball i  la formació dual. 

5- Promoció de la mobilitat internacional dels actors de la formació professional. 

6- Foment de la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del jovent. 

7- Facilitar la orientació al llarg i ample de la vida. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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8- Promocionar i difondre la formació professional 

Actuacions realitzades 

1. Gestió òrgans de Govern. Revisió del nou Reglament d’organització i funcionament del Consell 
de l’FP de Terrassa, aprovar un nou document. (revisar els Estatuts del Consell de l’FP aprovats el 
2005). 

2. Informe anual 2016. 

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

4.Participar al Fòrum de ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya 

5. Participar al Consell Universitari de Terrassa 

6. Debatre i acordar una anàlisi de dades del mercat de treball en el marc dels òrgans de 
govern, o grup específic si s’escau, amb la participació dels agents socials, educatius i econòmics 
del Consell i entitats convidades específiques com ara l’Observatori Econòmic i Social i de la 
Sostenibilitat de Terrassa,etc Cal partir dels estudis ja existents com ara : 
- Informe sobre la inserció laboral de les persones titulades en Formació Professional de les 
Cambres de Comerç i el Departament d’Ensenyament 
- Informe de conjuntura de la Cambra 
- Informes del mercat laboral de Cecot 
- Perfil de la ciutat de Terrassa de l’Observatori 
- Diagnosi de FP a Terrassa de la Diputació de Barcelona 
- dades sobre sectors en crisi que destrueixen ocupació que tenen els sindicats 
- dades sobre sectors emergents que creen ocupació que tenen des de Promoció econòmica de 
l’Ajuntament 

Estudi “Diagnosi FP Terrassa 2017” conduit per l’entitat Fundació BCN Formació 
Professional, i amb la participació de tots els agents i amb taules de treball per anar avançant i 
consensuant. 

7. Debatre i acordar una anàlisi de l’oferta formativa en FP en el marc dels òrgans de govern del 
Consell a partir dels resultats de l’anàlisi de dades del mercat de treball, amb la participació dels 
tots agents integrats en el Consell de l’FP i els centres que realitzen formació per a l’ocupació. 

8.Mantenir el sistema de traspàs d’ofertes de Formació en Centres de Treball entre les 
empreses i els centres d’ FP, de manera coordinada amb Cecot i Cambra de Comerç de Terrassa 
que formen part del Grup de treball FCT. Reactivar aquest grup de treball, incloure la 
participació de les empreses en aquest taula de món laboral-escola. 

9. Mantenir les beques de l’Ajuntament per a la realització de pràctiques a l’estranger per als 
graduats en cicles formatius. 

10 Dinamitzar el Grup de Treball de mobilitat internacional per treballar conjuntament la 
sensibilització i els projectes europeus compartits. 

11.Coordinar el Consorci Erasmus+ de centres de formació professional de cicles de Grau Mitjà i 
Grau Superior a Terrassa aprovat per la Comissió Europea 
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12 .Oferir als centres de formació de FP que participen al Consorci el taller “Mou-te per Europa” 
per sensibilitzar i motivar l’alumnat (només centres novells en mobilitat). 

13. En el marc de la col·laboració Consell de l’FP i Cambra de Terrassa, Taller formatiu i 
helpdesk de consultes sobre la presentació de projectes de mobilitat. 

14. Donar suport i incentivar a tots els centres d’FP que estiguin en procés de demanar i gestionar 
projectes europeus, i seguiment durant aquest procés. 

15. Difondre els resultats de la mobilitat a través de vídeos de l’alumnat beneficiari de la beca 
Erasmus+ del Consorci. 

16. Continuar el projecte transversal Tutoria d’acompanyament en les transicions d’adolescents: 
“Ser jove després de l’ESO” impulsat pels serveis municipals d’Educació, Ocupació, Serveis 
socials i Joventut per acompanyar 500 joves de 6 instituts. 

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

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

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

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

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

22. Impulsar la participació dels 12 centres d’educació secundària públics a les xerrades 
“Orienta’t en família” per famílies d’alumnat de 3-4rt d’ESO, batxillerat o cicles formatius que 
ofereix la Diputació de Barcelona en el marc de La maleta de les famílies. 

23. Seguiment del Grup de treball “Garantia Juvenil a Terrassa” impulsat per la Comissió 
permanent per tal de conèixer els recursos i que els diferents agents col·laborem en l’optimització 
de la difusió. Cal fer arribar aquest recursos als joves i donar projecció externa a la garantia 
Juvenil. 

24. Valorar les necessitats de les famílies en relació al suport orientatiu que pugui ser del seu 
interès en relació a la transició a la vida formativa/laboral dels seus fills. 

25. Identificar serveis, centres, i altres punts d’orientació a la ciutat de Terrassa amb el propòsit de 
col·laboració intercanvi d’informació. 

26. Desenvolupar un mapa d’orientació on estiguin representades totes les entitats que realitzen 
aquest tipus de serveis i accions. 
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27. Un cop identificada la situació dels diferents serveis d’orientació de la ciutat, valorar les línies 
d’actuació que és poden dur a terme per millorar la coordinació i el coneixement mutu. 

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

29. Aplicar millores l’aplicació “guiafpTRS”. 
  
30. Realitzar de la 15a Jornada “A Terrassa, parlem de la Formació Professional” com a espai 
anual de debat sobre la FP. 

31. Organitzar els Premis Nous professionals (12a edició) que promouen l’esperit emprenedor, 
innovador i creatiu entre l’alumnat amb la col·laboració del Grup Impulsor format, pels agents 
econòmics, socials i educatius, i el Servei d’Empresa I Emprenedoria i el Servei d’Educació de 
l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya. 

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

Resultats Assolits 

Millorar el funcionament 
intern i projecció externa 
del Consell 

Nombre de reunions del Grup Estable 4 

 Assistència a les reunions del Grup Estable 13  
 Nombre de reunions de la Comissió Permanent 2 
 Assistents a les reunions de la Comissió Permanent 20 
 Nombre d’assistents al Plenari 39 
 Nombre d’actualitzacions de la pàgina de Facebook 362 
 Nombre de seguidors del Facebook 260 
 Nombre de posts  Instagram 118 
 Nombre de seguidors de l’Instagram  126 
Contribuir a la millora de 
la formació professional 
a partir de les relacions 
externes del Consell 

Nombre de reunions al Fòrum de ciutats amb Consells de 
la Formació Professional de Catalunya 

4 

 Ajuntaments membres del Fòrum de ciutats amb Consells 
de la Formació Professional de Catalunya 

11 Ajuntaments 

Facilitar la formació en 
centres de treball 

Nombre d’ofertes de centres de pràctiques rebudes 55 

Promoure la mobilitat 
internacional 

Alumnat beneficiari de beques de l’Ajuntament per a 
estades a l’estranger 

12 beques 

 Nombre de reunions del Grup de treball de mobilitat 
internacional 

1 

Fomentar la continuïtat 
formativa i la inserció 
sociolaboral del jovent 

Activitats de la Tutoria d’acompanyament en les 
transicions adolescents amb alumnat a l’institut 

 Alumnat participant a les activitats de l’institut 
 Joves en seguiment a la Tutoria d’acompanyament 443 
 Tutors d’acompanyament municipals 13 
 Instituts participants de la Tutoria d’Acompanyament 6 
 Alumnat assistent a les jornades “I després, què? 878+474 
 Centres educatius assistents a les jornades “I després, 

què?” 
19+13 

 Ponents a les jornades “I després, què?” 68+37 
 Sessions informatives jornades “I desprès què) 48+23 
 Xerrades impartides a les jornades “I després, què?” 12+7 
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 Alumnat dels dos plans de transició al treball (PTT) 32 
 Centres educatius de “La maleta de les famílies” 4
 Xerrades Orienta’t en família 8 
 Assistents xerrades orienta’t en família 189 
 Tallers amb famílies del projecte “La maleta de les 

famílies” 
4 

 Assistents all tallers amb famílies  30 
 Tutories del projecte “La maleta de les famílies” 27 
Facilitar l’orientació al 
llarg de la vida 

Serveis municipals implicats  9 

 Numero de sessions del grup de treball municipal 
Terrassa Orienta 

4 

Promocionar i difondre 
la formació professional 

Material edició maig: 

Materials edició novembre 

7.500 desplegables, 
400 cartells, 3.500 
postals 
14000 llibrets 

 Assistents a la jornada “A Terrassa, parlem de la 
Formació Professional” 

142 

 Ponents a la jornada “A Terrassa, parlem de la Formació 
Professional” 

12 

 Resums executius presentats als Premis Nous 
Professionals 

108 

 Projectes presentats  95 
 Centres formatius presentats als Premis Nous 

Professionals 
23 

 Finalistes als Premis Nous Professionals 27 
 Projectes  premiat als Premis Nous Professionals 11 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

És un consell molt participatiu , viu, espai de debat i de contínua  formulació de preocupacions i  
reptes que s’intenten abordar des d’un treball col·laboratiu entre diferents agents socials,educatius 
i econòmics.  Ha actualitzat el seu Reglament d’acord amb el Reglament de Participació 
ciutadana. Es fan actuacions anuals ja molt consolidades al llarg de 15 anys de vida d’aquest 
consell i alhora innovant  i responent a les necessitats que es van detectant.   

TEMES DESTACATS 2017: 

� Nou Reglament  d’Organització i Funcionament dels Consell de la Formació professional 
de Terrassa. 

� Cal destacar que s’ha iniciat un estudi per analitzar l’adequació de l’oferta de formació 
professional a les necessitats del sistema productiu. És necessari tenir instruments PER 
analitzar l’oferta formativa i detectar les necessitats formatives i els perfils professionals 
més demandats pel teixit productiu. L’estudi ha de permetre visibilitzar els encaixos i 
desencaixos entre l’oferta formativa i la demanda empresarial . L’objectiu és disposar d’un 
punt de partida per contribuir a la presa de decisions en la planificació estratègica de FP 
des del coneixement que té el territori i sense oblidar la mirada integrada del sistema de la 
FP que recull l’àmbit de la formació professional inicial i la formació per a l’ocupació.  

� També destaca les actuacions per fomentar la orientació al llarg i ample de la vida. Tots els 
agents socials, econòmics i educatius coincideixen en destacar la orientació com un dels 
reptes  que tenim des de les famílies, els centres de formació, la ciutat i la societat. Des del 
Consell s’ha iniciat el 2017 una primera identificació i coordinació dels 9 serveis municipals 
que fan orientació a la ciutat. El 2018 es completarà aquest mapeig de punts d’orientació 
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amb tots els actors de la ciutat . Es fa molta feina d’orientació, però om a ciutat cal que ens 
dotem de millor coordinació per facilitar l’accessibilitat a aquests serveis a tota la 
ciutadania, millorar la qualitat i anar convergint en un futur cap a una veritable xarxa de 
punts d’orientació que utilitzin criteris comuns per convertir Terrassa en una veritable Ciutat 
orientadora.  

- Malgrat tota la bona feina que es fa d’orientació cal una major sensibilització a les famílies, 
docents i societat en general  per anar trencant estigmes i prejudicis al voltant de la 
formació professional la qual té unes bones taxes d’inserció laboral, de continuïtat 
formativa, i en definitiva,  permet construir i reconstruir itineraris personals i professionals 
d’èxit.  

- Creació lloc web "Portal per a l'ocupabilitat i la Formació de Terrassa", nou portal  creat 
conjuntament amb Foment de Terrassa per gestionar les pràctiques d'empresa dels 
alumnes de formació professional, un espai per interrelació entre els centres formatius 
(tutors i alumnes) i empreses. L'objectiu final és buscar l'empresa o l'alumnat idoni per fer 
conveni d'FCT o buscar feina. 

- 15a Jornada " A Terrassa, parlem de la Formació Professional", enguany  dedicada a l'FP 
dual. Va tenir lloc a l'Auditori Municipal de Terrassa el dijous 7 de setembre de 2017. 
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Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

Resultats Assolits 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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• Objectiu operatiu 1. Nombre reunions  i assistents(òrgans de govern)  
• Objectiu operatiu 2. Nombre d’ajuntaments  membres del Fòrum. (F+orum de Ciutats amb  

Consell de la Formació Professional) 
• Objectiu operatiu 4. Numero de centres amb necessitats de llocs de pràctiques. Número 

ofertes d’empreses rebudes. (Coordinació FCT) 
• Objectiu operatiu 5. Nombre alumnat beneficiari de les beques. (Mobilitat internacional) 
• Objectiu operatiu 6. Nombre d’alumnat participant, d’activitats, d’instituts participants. 

Nombre de professionals implicats. (Tutoria d’acompanyament,  Plans de Transició al 
Treball, i maleta de les famílies) 

• Objectiu operatiu 7. Nombre d’agents implicats. (Mapa d’orientació) 
• Objectiu operatiu 8. Nombre assistents i ponents. Nombre projectes presentats i finalistes. 

Nombre de municipis participants.  Nombre de centres participants.  Nombre projectes 
presentats. (Difusió de l’oferta d’FP, Jornada d’FP a Terrassa, i Premis Nous 
Professionals) 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 258.883,00 €                  197.531,56 €                       76,30%
Béns corrents i serveis 22.580,00 €                    24.634,27 €                         109,10%
Transfrències corrents 7.700,00 €                      8.123,44 €                           105,50%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 289.163,00 €                 230.289,27 €                      79,64%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 45.965,00 €                    48.315,00 €                         105,11%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 45.965,00 €                   48.315,00 €                        105,11%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Promoció i innovació educativa 

CODI PROGRAMA 32003 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 36 

Descripció del programa 

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

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència delegada 
Centres educatius, alumnat de 0 a 18 anys i 
agents educatius de la ciutat (entitats, 
associacions, AMPA..) 

Objectius anuals 

L’educació com a gran pilar d’equitat social i vehicle per a la igualtat d’oportunitats 

� Accions per una millor educació com a garantia de progrés i d’igualtat d’oportunitats 
o Contribuir a l’èxit escolar optimitzant l’oferta d’activitats. 

� Aprofundir en els nivells de coresponsabilitat i treball conjunt amb l’entorn i fomentar la 
participació de la comunitat educativa del municipi. 

o Establir un programa de cohesió social, consolidant el treball amb les escoles i 
l’entorn amb especial atenció a la participació de les famílies. 

o Avançar cap el binomi Ciutat-Educadora 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

Programes per a la igualtat d’oportunitats

� Guia d’Activitats i Serveis Educatius  
La Guia ofereix un ampli ventall d’activitats, propostes i serveis de diverses temàtiques per 

millorar i enriquir el desenvolupament del currículum. És una eina que s’ajusta a les 

necessitats del professorat amb alumnat de 0 a 18 anys. 

Pretén contribuir a l’èxit escolar, generant oportunitats per a la igualtat de tots els nens i 

nenes, millorant cada any la qualitat educativa de les activitats, amb una perspectiva de 

sostenibilitat i de consolidació de futur.   

� Guia d’Activitats per a Mares i Pares  
És una proposta d’activitats que pretén ser una eina de creixement personal i de promoció 

de les habilitats educatives en relació amb el nostre entorn més immediat: la família.  

Proporciona un espai de debat i de reflexió sobre l’educació dels nens i les nenes, on es 

pot exposar els dubtes i ser recolzats per altres famílies. Facilita bones pràctiques per la 

millora de les habilitats educatives en relació a la família. 

� Xarxa d’Entitats TerrassaEduca            
L’Ajuntament de Terrassa crea aquesta xarxa amb la voluntat de coordinar les entitats 

ciutadanes que ofereixen activitats pedagògiques per contribuir a l’educació integral dels 

nens i joves.  

Desenvolupar el concepte de Ciutat Educadora per fer visible el compromís i el 

recolzament dels agents ciutadans.  

Potenciar el coneixement mutu el treball entre els centres educatius i les entitats 

ciutadanes i donar a conèixer llurs equipaments i serveis.    

� Plans Educatius d’Entorn     
Projecte que vol afavorir la relació i la implicació dels centres educatius i dels barris amb 

l’entorn per a l’educació dels nens, nenes i joves amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit de tota la 

població escolar. El seu àmbit de realització ha estat els districtes 2, 3 i 6. A finals del 2017 

s’ha incorporat els districtes 4 i 5  de la ciutat. Pretén aplicar un model educatiu 

compensador de desigualtats, que valori i estimuli la diversitat sociocultural, i que permeti i 

potencií la capacitació dels alumnes i dels diferents agents educatius de l’entorn.       

� Aprenentatge i Servei –ApS-
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Aquests projectes educatius combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat 

en un sol projecte ben articulat en què els participants es formen tot treballant sobre 

necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. 

Iniciar a les entitats en aquest procés i acompanyar-les en el camí d’elaborar les seves 

pròpies propostes. Incorporar noves propostes d’ApS a l’oferta anual. 

Promocionar a través de les Jornades d’ApS les experiències que s’estan realitzant i 

visibilitzar el treball de molts centres educatius i d’entitats de la ciutat. 

�  Projecte EME. Emprendre a la Meva Escola
Projecte per fomentar la cultura emprenedora entre l’alumnat de primària. Afavoreix 

l’adquisició de les capacitats i les habilitats emprenedores dels alumnes de cicle superior 

de primària. Es treballen competències, coneixements, destreses i actituds emprenedores 

que els seran útils davant de qualsevol repte professional i personal. 

�  Manteniment i millora dels convenis
Convenis amb tots els centres d’educació infantil i primària, secundària i escoles bressol 

públiques per afavorir la igualtat d’oportunitats dels nostres alumnes.  

� Convocatòria de beques i projectes educatius
Convocatòria anual de l’Ajuntament de Terrassa (Servei d’Educació) per atorgar 37 beques 

d’estudi adreçades als estudiants de la ciutat (22 d’ESO i 15 de Batxillerat) 

Convocatòria anual de l’Ajuntament de Terrassa (Servei d’Educació) per premiar 

l’elaboració de Projectes Educatius que es puguin disposar per a l’ús dels centres 

educatius en particular i per la ciutadania en general, mitjançant la seva incorporació al 

Portal Educatiu. 

Resultats Assolits 

El nombre de serveis-participació a les activitats de la Guia ha augmentat un xic, ja que en els 
darrers cursos havíem anat una mica a la baixa degut a la  dificultat dels centres a realitzar 
sortides i tallers amb costos pel centre. 

El nombre de mares i pares que han assistit a les xerrades i/o tallers ha estat  inferior que l’any 
passat. Així com també ha disminuït una mica el nombre total d’AMPA participants.  Cal 
estudiar altres formes de difusió i assegurar que la informació arriba al centre i a les juntes 
d’AMPA.  S’ha mantingut el nombre d’entitats i serveis municipals que promouen activitats 
adreçades a les famílies. Enguany hem comptat amb la col·laboració de la Diputació pel que fa 
al desenvolupament de tres tallers.   

El nombre d’entitats membres de la Xarxa es consolida  

Entitats  34 
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Consorcis / consells   5 

Empreses  24 

Serveis públics  12 

Serveis Municipals   24 

TOTAL 99 

Així mateix també ha augmentat el nombre d’entitats assistents a la Jornada d’Inici de Curs. Els 
plenaris han tingut un nombre similar d’assistents (al voltant de 30 persones), tot i així la 
participació al plenari en format de Jornada d’ApS, va tenir un nombre inferior d’assistents.  

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

 De la Guia d’Activitats i Serveis Educatius. La valoració que en fem és bona. Es va consolidant 
la coresponsabilitat amb les entitats del territori. L’aplicatiu per la inscripció a les activitats 
també manté el grau de satisfacció dels tutors esperat. 

De la Guia d’Activitats per a mares i pares: La valoració que en fem és bona. Es va consolidant 
també la coresponsabilitat amb les entitats del territori, també la participació de les famílies a 
les xerrades i tallers .Enguany hem enfortit la col·laboració amb la FAPAC   

De la Xarxa d’Entitats TerrassaEduca: La valoració que en fem de la coresponsabilitat de la 
Xarxa és bona, sobretot pel que fa a la participació en els diferents actes (junta coordinadora, 
plenaris, jornades i acte inici curs).  Pel que fa a la participació dels tècnics municipals dels 
diferents serveis membres, aquesta no és gens bona. Caldrà veure com fidelitzem i els fem 
corresponsables. 

S’ha anat consolidant la Taula Local d’Impuls a l’ApS. Amb reunions periòdiques amb el Servei 
Educatiu de la Generalitat, la COVET, i la representant del Centre Promotor. De cara el 2018 
es treballa la incorporació dels centres educatius, entitats i servei de Qualitat Democràtica.  

El projecte d’Emprendre a la meva escola, coordinat per la Diputació de Barcelona i 
desenvolupat a la ciutat pel Servei d’Economia Social i el Servei d’Educació,  va incorporar a 
setembre del 2016 una nova escola. El projecte està força consolidat pel que al 
desenvolupament i les diferents accions que es porten a terme. Està molt ben valorat per les 
escoles implicades i la comunitat educativa respectiva. Els pares i mares són un punt fort del 
projecte. De cara al 2018 ja tenim fidelitzada una nova escola que s’incorpora al Projecte. 

El PEE te un bon nivell de satisfacció pel que fa a les comissions territorials i a la participació de 
les entitats membres. Les comissions funcionen com un espai de reflexió, decisió i difusió 
d’iniciatives comunitàries (aprenentatge servei, accions de voluntariat, projectes transversals, etc. ) 
promovent la comunicació i la sostenibilitat. Actuem de manera coordinada amb Serveis 
Educatius. A l’últim trimestre de l’any s’ha incorporat un nou Districte (4-5) i durant el 2018 es farà 
la diagnosi i començarà a desplegar-se el projecte.  

Molt bona valoració dels centres pel que fa a l’increment del últims dos any dels Convenis per a la 

Igualtat d’Oportunitats. 
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Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Guia d’Activitats i Serveis Educatius            2017-18      ( Dades del desembre’17 )                                                                     

Infantil                           18 

Primària                        54 

Secundària                   26 

Nombre d’escoles usuàries de la Guia d’Activitats 

Educació especial          5 

Nombre d’activitats de la Guia 358 

Nombre d’activitats Noves 61 

Nombre d’activitats d’ApS 23 

Nombre de serveis de les activitats promogudes pel servei d’educació 63.108 

Nombre d’assistents a la Jornada d’Inici de Curs a la Masia Freixa 155 

Guia d’Activitats per a Mares i Pares               2017                (dades participació gener-abril’17)                   

Nombre total d’activitats     60 

Nombre d’activitats noves  23 

Nombre d’activitats en família 10 

Activitats coordinades pel Servei d’educació 15 

Nombre d’assistents a les activitats pròpies del servei d’educació    321 

Nombre d’AMPA participants a les activitats del servei d’educació 53 

Entitats                       14 Nombre d’entitats i serveis municipals que promouen activitats 

Serveis mpals             12 

Nombre d’AMPA assistents a la presentació de la Guia 6 

Xarxa d’Entitats TerrassaEduca                                                                                                                      

Activitats de la Guia promogudes pel Servei d’Educació 52 

Activitats de la Guia promogudes per entitats o associacions 152 

Activitats de la Guia promogudes per serveis municipals 141 

Juny                              33 Nombre d’assistents als plenaris de la Xarxa (juny i desembre) CC Francesc Macià 

Desembre                    30 

Nombre d’entitats i serveis municipals adherits a la Xarxa TerrassaEDUCA 102 

Nombre d’entitats promotores d’Aprenentatge i Servei –ApS- 17 

Aprenentatge i Servei –ApS- 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Entitats promotores d’ApS                17 

Nombre d’activitats d’ApS a la Guia 20 

(3 de noves) 

Entitats       7 

Serveis mpals       8 

Nombre assistents a la 7a Jornada d’ApS 

Centres educatius     18 

Nombre d’assessoraments a centres 2 

Nombre de reunions de la Taula Local 3 

Projecte Emprenedoria 

Nombre d’escoles participants                3 

Nombre de cooperatives escolars 6 

Nombre d’entitats o serveis implicats 5 

Convenis per la igualtat d’oportunitats 

Terrassa                 31         Nombre convenis escoles infantil i primària públiques 

Rodalies                       2 

Nombre convenis amb instituts 12 

Nombre convenis escoles bressol públiques 14 

Convocatòria projectes educatius  i beques 

Nombre de beques d’ESO 22              

Nombre de beques de Batxillerat 15 

Nombre de projectes educatius presentats 6 

PLA EDUCATIU D’ENTORN –PEE 

Acció Comunitària                                                                                                                         

Nombre de centres que han organitzat i realitzat activitats 18 

PEE – Actuacions adreçades a les famílies                                                                                                                        

Nombre de convenis de les AMPA per a la formació de famílies 4 

Nombre de tallers, xerrades i cursos de formació per a les famílies 46 

PEE –Actuacions adreçades a l’èxit escolar                                                                                                                    

Nombre de tallers d’estudi assistit i reforç d’estiu 32 

PEE- Participació de l’alumnat en activitats de lleure educatiu i esport                                                                                     

Nombre de convenis amb entitats de lleure 7 

Nombre d’ajuts individuals 169 

Nombre centres adherits al Pla Català de l’Esport 20 
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PEE- Programa CROMA                                                                                                                                 

Nombre de tallers d’estudi assistit  16 

Nombre de centres receptors del programa 6 

PEE- Programa Lecxit                                                                                                                         

Nombre de voluntaris 211 

Nombre de punts/espais/centres/bd 26 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 183.430,00 €                  219.595,65 €                       119,72%
Béns corrents i serveis 146.276,00 €                  138.702,47 €                       94,82%
Transfrències corrents 175.309,11 €                  195.763,00 €                       111,67%
Inversions -  €                              -  €                                    #¡DIV/0!
Transferències de capital -  €                             -  €                                   #¡DIV/0!
TOTAL...................... 505.015,11 €                 554.061,12 €                      109,71%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 46.740,00 €                    37.170,00 €                         79,53%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 46.740,00 €                   37.170,00 €                        79,53%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Manteniment i Projectes d’obres dels edificis educatius 
Serveis als equipaments cogestionats CEIP 
Serveis als equipaments cogestionats CFA 

CODI PROGRAMA 32004 
32303 
32401 

ANY 
ANY 
ANY 

2017 
2017 
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 37 i 38 

Descripció del programa 

32004 Manteniment i Projectes d’obres dels edificis educatius: Actuacions necessàries per al 
manteniment, reforma, ampliació i millora així com dels mitjans personals i materials necessaris 
per dur a terme la missió tals com transports, maquinaria i eines de compra i lloguer, despeses 
derivades del manteniment del taller de la brigada, cost del personal de brigada etc. 

32303 Serveis als equipaments cogestionats CEIP: Despeses derivades dels subministraments 
energètics i d’aigua, del personal de serveis adscrit (oficials de servei)  i dels serveis de neteja 
als centres docents públics de primària. 

32401 Serveis als equipaments cogestionats CFA: Despeses derivades dels subministraments 
energètics i d’aigua, del personal de serveis adscrit (oficials de servei o conserges)  i dels 
serveis de neteja als centres docents públics de formació d’adults. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència pròpia 

- Estatut d’Autonomia de Catalunya: Art. 84 
(competències locals). 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local (incloses les modificacions de la 
“Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local”): Art. 25 lletra n 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya: Art. 63.3 i Art. 71 
- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación: Disposició addicional quinzena, punts 2, 
6 i 7. 
- Pacte Nacional per a l’Educació: 20 de març de 

Usuaris dels equipaments educatius: alumnes, 
docents, AMPA, i comunitat educativa en general 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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2006: epígraf IV lletra c. 
- LLEI: 12/2009, del 10 de juliol, d’educació: Art. 159 
punt 3 lletra d, Art. 164 i Art. 165 
- DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius: Art. 53 i 54. 
- Cobertura i gestió de les assegurances d'ICF 
Equipaments, S.A.U. 
- PROTOCOL d’actuacions entre el Departament 
d’Educació i Universitats de la Generalitat de 
Catalunya i les entitats municipalistes, per a la 
posada en marxa, la conservació i el manteniment 
dels nous Col.legis d’Educació Infantil i Primària.

Objectius anuals 

D’acord als compromisos 37 i 38 del Pla de Mandat de Terrassa 2015-2019, els objectius són: 

� Continuarem apostant per tenir uns equipaments educatius de qualitat a la ciutat, mantenint el 
compromís de millora de les infraestructures i serveis de la xarxa de centres educatius públics. Ens 
proposem garantir les millors condicions en el desenvolupament de la tasca educativa i el seu 
paper comunitari en la nostra societat. 

� Vetllarem per la construcció dels centres educatius pendents, com ara l’escola Sala i Badrinas i els 
instituts de Can Roca i Les Aymerigues. 

Actuacions realitzades 

� Manteniment de la transparència i rendició de comptes als centres. Memòria de serveis general i per 
centre amb el recull dels indicadors més significatius. 

� Control de consums: històrics i evolució de ratis de consum generals dels servei i per centre per 
determinar/perseguir funcionaments no eficients.  

� Actuacions diverses tant en l’àmbit del manteniment com de reforma, ampliació i millora (RAM) a gran 
part del parc d’edificis gestionat. 

� Actuacions substitutives i aplicació de criteris d’eficiència energètica en l’àmbit de les instal·lacions 
tèrmiques: millora de les instal·lacions de calefacció (4 escoles) 

� Continuïtat del pla de pintura integral dels centres educatius cada 10 anys, que aquest any a comportat 
la pintura integral de quatre escoles, pintura interior de dues escoles més, i repassos en diversos espais 
d’una altra escola. 

� Informes i gestions en l’àmbit dels recursos humans per tal d’assegurar la cobertura del personal 
necessari per a la prestació del servei. 

� Gestions per les ampliacions necessàries de les instal·lacions provisionals dels instituts Can Roca i Les 
Aimerigues 

� Seguiment de les obres dels nous instituts Can Roca i Les Aymerigues, i coordinació i interlocució entre 
el Departament d'Ensenyament i la gestió municipal. Contractació de les escomeses elèctriques dels 
edificis definitius dels instituts Can Roca i Les Aymerigues i de l’escomesa del contra incendis de l’INS 
Can Roca. 

� Gestions amb la Diputació de Barcelona per la contractació d’una empresa que definís la plataforma de 
telegestió de les calderes de les escoles públiques de Terrassa. 

� Redacció d’un esborrany de Reglament d’ús social centres educatius públics de Terrassa. 
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� Millora del rendiment dels ordinadors municipals a disposició dels osg: ampliació a 2GB 

Resultats Assolits 

• En data 06/03/2018, l’execució del 83% de les ordres de treball generades l’exercici 2017 d’acord al 
programa de manteniment preventiu i normatiu que satisfà la legalitat vigent, i ordres de treball derivades 
de peticions dels centres. Les ordres de treball restants estan anul·lades (13%), majoritàriament (99%) 
per caducitat; i pendent (4%). La distribució per tipus de treball d’aquestes OT va ser: 37% normatiu, 
41% preventiu, 22%correctiu. 

• En data 06/03/2018, la situació dels avisos rebuts per part dels centres docents al llarg de l’any 2017 era 
de 94% tancats i amb el treball realitzat, 4% en curs o pendents, i la resta, 2% anul·lats per diversa 
casuística (manca de viabilitat, no pertinença a la competència municipal, errors i duplicitats). 

• Cobertura d’absències al servei: s’ha donat un 100% de cobertura a les hores sindicals; les baixes 
mèdiques han tingut un percentatge de cobertura del 79% (per col·lectius, 53% de cobertura a la brigada 
i 93% els osg); als permisos que permeten planificació de la substitució s’ha donat un 100% de 
cobertura; per últim, els permisos per assumptes propis no han tingut cobertura. 

• Cada oficial de serveis i conserge a les escoles d’infantil i primària (32 edificis) disposa d’un ordinador 
corporatiu a excepció de 3 escoles, on s’ha decidit no disposar-ne cap perquè l’osg, per diversos motius, 
treballa millor amb un ordinador del centre. D’altra banda, es vol millorar la rendibilitat d’aquests equips i 
s’ha ampliat la seva memòria RAM a 2 GB en 27 del 29 ordinadors municipals (93%). 

• En el cas dels consums elèctric i de gas (kw) de les escoles, s’han reduït lleument en relació a l’any 
passat (3% i 6% respectivament). 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Els objectius fixats per al 2017 pertanyen a una línia de treball clarament continuista respecte a anys 
anteriors en un intent de donar coherència i qualitat al procés iniciat vetllant per donar les màximes 
garanties de disposar dels mitjans i temps necessari per tal que el seu compliment fos viable, i en aquest 
sentit, s’ha aconseguit el que s’esperava. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

Resultats Assolits 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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(*)L’Escola Sala i Badrinas creix en serveis a mesura que creix l’escola cada curs. Can Roca i Les Aimerigues creix el centre però no 

els serveis, que ja estan disposats i si es fan necessàries ampliacions són gestionades pel propi institut.

Manteniment i projectes d’obra dels edificis educatius

Nom indicador 
Xifra indicador

...Nombre total d’OT (serveis efectuats) 29.941...

...Nombre total d’avisos (peticions) 5.997...

...Nombre d’edificis educatius gestionats i mantinguts 55...

...Nombre total de persones usuàries dels edificis educatius 17.948...

...Nombre d’edificis nous que cal dotar de serveis 1(*)...

INDICADORS DEL PROGRAMA
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32004 

Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 500.352,00 €                  734.933,46 €                       146,88%
Béns corrents i serveis 369.748,00 €                  349.537,58 €                       94,53%
Transfrències corrents 42.139,89 €                    -  €                                    0,00%
Inversions 150.000,00 €                  149.995,00 €                       100,00%
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 1.062.239,89 €              1.234.466,04 €                   116,21%

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

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... -  €                             -  €                                   

32303 

Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 1.155.784,71 €               1.131.757,36 €                    97,92%
Béns corrents i serveis 3.244.570,49 €               3.209.053,16 €                    98,91%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 4.400.355,20 €              4.340.810,52 €                   98,65%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Ingressos Patrimonials 2.500,00 €                      3.814,93 €                           152,60%
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 2.500,00 €                     3.814,93 €                          152,60%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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32401 

Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 143.975,00 €                  102.403,78 €                       71,13%
Béns corrents i serveis 65.865,00 €                    58.455,09 €                         88,75%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 209.840,00 €                 160.858,87 €                      76,66%

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

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... -  €                             -  €                                   
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Suport i desenvolupament del primer cicle d’educació infantil (0-3 
anys) 

CODI PROGRAMA 32301 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

Defensar com a model municipal d’escoles Bressol per reforçar  l’educació com a pilar d’equitat social, i com 
a garantia d ‘un veritable instrument d’igualtat d’oportunitats  

 LINIA PROGRAMATICA 2 : Una ciutat capdavantera en la defensa dels drets socials, liderant polítiques 
contra l’exclusió social i la pobresa. 
Una ciutat compromesa amb el benestar de les persones  i en la generació d’oportunitats per fer possibles 
els seus projectes d’emancipació i desenvolupament  al llarg de la vida , reforçant a l’hora l’educació la 
cultura, la salut , l’esport i els serveis  socials , com a pilars  fonamentals de l’equitat social  

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

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

Prioritat 2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís 36 

Descripció del programa 

Objectiu estratègic 2.2: Defensar el model municipal d’Escoles Bressol per reforçar l’educació com a pilar 
d’equitat social, i com a garantia d’un veritable instrument d’igualtat d’oportunitats. 
Mantenir el nivell de qualitat en escolarització dels infants de 0-3 anys  

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència Delegada  

Atendre les demandes d’escolarització i de 
serveis complementaris  referent a les necessitats 
bàsiques dels infants de 0-3 anys i de les seves  
famílies  

Famílies amb infants 0-3 anys  

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

x - - 
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Objectius anuals 

Ens proposem continuar amb 5 línies estratègiques que s’han iniciat aquests darrers anys per tal de 
defensar el model municipal d’Escoles Bressol per reforçar l’educació com a pilar d’equitat social, i com a 
garantia d’un veritable instrument d’igualtat d’oportunitats. 
Per aconseguir-ho ens plantegem actuacions per a cada una de les 5 línies estratègiques: 

• Consolidar el nou model organitzatiu i pedagògic de les Escoles Bressol Municipals (EBM) 
• Aprovar el reglament de règim intern de les EBM pel Ple de la Corporació 
• Xarxa d’atenció a la petita infància 0-6 
• Projectes compartits amb Serveis Socials 
• Formació 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

• Consolidar el nou model organitzatiu i pedagògic de les Escoles Bressol Municipals 
- S’ha ofert un servei que s’ajusta a les necessitats de la zona a on està ubicada cada escola bressol 

tenint en compte les característiques socioeconòmiqes de les famílies. 
- Hem pogut oferir  diferents alternatives d’horaris flexibles a les famílies per facilitar la conciliació de 

la vida familiar i professional a totes les escoles i  concretament a Tabalet s’ha ampliat l’horari de 
tarda.  

- S’ha implementat  amb èxit els  serveis complementaris a totes  les escoles bressol per a famílies 
amb infants de 0-3 anys no escolaritzats  

- El projecte d’aula inclusiva El Pi s’ha canviat d’escola i actualment està a Tabalet  i podem verificar 
que hem vetllat  per la cohesió i manteniment del projecte Aula inclusiva El Pi. 

- Es continua  treballant per enfortir el Projecte Educatiu Comú de les Escoles Bressol Municipals 
basat en el respecte a l’infant i l’acompanyament a les famílies. 

- -S’han pogut augmenta algunes places de menjador a somriures i la Casona. 

• Aprovar el Reglament de règim intern de les EBM pel Ple de la Corporació 
Estan redactades i revisades les Normes d'Organització i Funcionament (NOF), pendent d’aprovar en 
espera d’integració del personal d’escoles bressol al nou conveni de l’Ajuntament. 

• Xarxa d’atenció a la petita infància 0-6 
S’ha creat la comissió d’interxarxes amb representació de diferents professionals. La finalitat és vetllar per la 
creació de la Xarxa Petita Infància 0-6 amb la finalitat de crear la Xarxa de Xarxes de la Petita Infància 0-6 
de Terrassa.   
Es proposa poder fer un seguiment de cada districte des del Servei d’escoles bressol, per fer el recolzar i 
dinamitzar les xarxes . 
Es contempla dos canvis . que la llar d’infants Núria pugui canviar de districte i que el districte 3 es 
converteixi en 2 districtes 3.2 Can Jofresa, Cogullada, Can Palet I Can Palet II i 3.1 Can parellada  
Es treballaran els projectes de cada districte i un comú a tots com a treball transversal. 
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• Projectes compartits amb Serveis Socials 
Continuen satisfactòriament, els projectes compartits amb Serveis Socials iniciats fa 4 cursos en les escoles 
bressol: Espígol, Ginesta, Tabalet, Soleia i Giravolt, i s’ha ampliat a Vallparadís i s’està iniciant a Somriures, 
amb la idea d’optimitzar els recursos tant humans, com materials i/o d’espais dels 2 serveis per tal de 
satisfer les necessitats bàsiques d’infants i famílies en situació de precarietat a determinats districtes de la 
ciutat. 
Continuem creant espais acollidors per les famílies i els infants en situació de vulnerabilitat i/o risc, per 
enfortir la confiança i la seguretat de les famílies i sensibilitzar-les sobre la responsabilització del seu rol de 
pares i mares. 
Hem fet un estudi de les necessitats específiques de la població de l’Escola Soleia per poder aplicar 
diferents estratègies que s’ajustin a aquesta realitat. 

• Formació 

Continuem elaborant plans de formació individualitzats per cada escola bressol, donant suport a les 
professionals i al professional de les EBM per consolidar els nous programes pedagògics. 
Des del Servei d’escoles bressol hem fet una recerca del tipus de formació que necessita cada equip i hem 
contactat amb els professionals corresponents per poder donar sortida a aquestes necessitats. S’ha pogut 
realitzar la formació que necessita cada equip. 
  

                           
                                        
Indicadors (de seguiment i/o resultat)                            .

Matriculació escoles bressol municipals. Juny 2017 955

Escoles bressol de la Generalitat. Juny 2017 258

Escoles bressol privades. Juny 2017 1.128

Percentatge infants de 0-3 anys en escola bressol (municipal o no) 
Juny 2016 

13.58%

Percentatge infants de 0-3 anys en escola bressol pública sobre el 
total d’escolaritzats. Juny 2017 

3.67%

Percentatge de satisfacció de pares i mares en escoles bressol 
municipals. Juny 2017 

8.9%

Percentatge de bonificacions per tarifació social. Març 2018 49.41%

Nombre d’espais per a famílies. Curs 2016-17 12 espais 

Places d’escoles bressol per districtes

Districte 1 109

Districte 2 193

Districte 3 178

Districte 4 179

Districte 5 144

Districte 6 152

*Dades obtingudes pel Servei d’Educació. Escoles bressol. 
*Dades publicades a l’informe anual del Consell Escolar Municipal, plenari de 25 d’octubre de 2016.º 
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Resultats assolits                                       . 

• Oferir un servei que s’ajusta a les necessitats de l’escola a on està ubicada cada escola bressol tenint 
en compte les característiques socioeconòmiqes de les famílies. 

• Oferir diferents alternatives d’horaris flexibles a les famílies per facilitar la conciliació de la vida familiar i 
professional a totes les escoles i, concretament a Tabalet, s’ha ampliat l’horari de tarda i està funcionant  
perfectament   

• Consolidació dels serveis complementaris a totes les escoles bressol per a famílies amb infants de 0-3 
anys no escolaritzats. 

•  
• Funcionament d’aula inclusiva El Pi. S’ha canviat d’escola i actualment està a Tabalet i podem verificar 

que hem vetllat  per la cohesió i manteniment del projecte Aula inclusiva El Pi. 
• Estem enfortint el Projecte Educatiu Comú de les Escoles Bressol Municipals basat en el respecte a 

l’infant i l’acompanyament a les famílies. 
• Pendent d’aprovar en espera d’integració del personal d’escoles bressol al nou conveni de l’Ajuntament. 
• Creació de la Comissió d’interxarxes amb representació de diferents professionals amb formadors per a 

la dinamització de les xarxes de districtes. 

• Continuar amb els projectes compartits amb Serveis Socials iniciats fa 4 cursos a les escoles bressol: 
Espígol, Ginesta, Tabalet, Soleia i Giravolt; s’ha ampliat a Vallparadís i s’està iniciant a Somriures, amb 
la idea d’optimitzar els recursos, tant humans, com de materials i/o d’espais dels 2 serveis. 

• Oferir espais acollidors per a les famílies i els infants en situació de vulnerabilitat i/o risc, per enfortir la 
confiança i la seguretat de les famílies i sensibilitzar-les sobre la responsabilització del seu rol de pares i 
mares. 

• Elaborar els plans de formació individualitzats per cada escola bressol, donant suport a les professionals 
i al professional de les escoles bressol municipals per consolidar els nous programes pedagògics, 
realitzant una recerca del tipus de formació que necessita cada equip. També  es contempla per 
necessitat dels equips formació sobre cohesió d’equips . 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius                                         . 

S’han ofert 955 places. L’oferta s’ha mantingut exactament igual que el curs anterior en horari de matí el que 
ha baixat són les places ofertades exclusivament de tarda. Malgrat els canvis mensuals produïts en 
l’ocupació del servei, el nombre de vacants no ha crescut, tot i que durant el curs hi ha molt moviment 
d’altes i baixes. Les places de tarda són les més difícils d’omplir. 

El treball de formació dels i de les professionals respecte al treball amb les famílies com a un dels eixos 
prioritaris a l’escola, ha permès treballar i detectar les necessitats de les famílies a cada escola de manera 
que l’oferta d’espais per a famílies s’ha mantingut. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 4.069.865,74 €               4.389.083,51 €                    107,84%
Béns corrents i serveis 1.007.400,00 €               974.769,63 €                       96,76%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions 21.500,00 €                    20.335,89 €                         94,59%
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 5.098.765,74 €              5.384.189,03 €                   105,60%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 1.355.000,00 €               1.356.205,52 €                    100,09%
Transferències corrents 629.747,00 €                  1.576.442,28 €                    250,33%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 1.984.747,00 €              2.932.647,80 €                   147,76%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Educació especial 

CODI PROGRAMA 32302 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 36 i 37 

Descripció del programa 

Dues escoles d’Educació Especial (FATIMA – El Pi) que ofereixen l’escolarització obligatòria a la 
població amb necessitats educatives especials que no pot ser atesa a l’escola ordinària. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència delegada pel Departament 
d’Ensenyament.  

Infants i joves de 3 a 21 anys, de Terrassa i 
rodalies que per les seves necessitats educatives 
no poden ser atesos a l’escola ordinària sense un 
suport molt especialitzat. 

Objectius anuals 

� Garantir l’oferta pública d’escoles d’educació especial a Terrassa 
� Potenciar les relacions amb les escoles ordinàries 
� Mantenir els programes d’Aprenentatge i Servei (APS)  
� Acompanyar les famílies amb joves de 21 anys amb necessitats educatives especials en el procés de la 

sortida escolar 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

� Reunions quinzenals de seguiment amb les direccions de les escoles municipals d’educació especial 
� Projectes de col·laboració amb les escoles ordinàries 
� Coordinacions mensuals amb la inspecció educativa 
� Reunions mensuals amb les direccions de les 4 escoles d’educació especial de la ciutat amb la 

inspecció educativa i l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) 
� Participació a la Taula de capacitats diverses i accessibilitat 
� Participació a la Comissió de sortides escolars de joves amb necessitats educatives especials 

planificant a 3 anys vista, les sortides de les escoles 

Resultats Assolits 

• L’assoliment dels objectius 1, 2 i 3 ha estat del 100% en relació al resultat esperat. Cap família de les 
que havia sol·licitat plaça per Escola d’Educació Especial Municipal, s’ha quedat sense. S’han seguit 
mantenint les bones relacions amb les escoles ordinàries (tant públiques com concertades) i s’han 
consolidat els Projectes de col·laboració existents.  

• Pel que fa a l’objectiu 3 s’ha assolit al 100% ja que es mantenen els APS iniciats. 

• L’assoliment de l’objectiu 4 no depèn íntegrament al propi Servei ja que es realitza treball transversal 
des de la Taula de capacitats diverses i accessibilitat i qui en té la competència final és el departament 
de Benestar i família de la Generalitat de Catalunya. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

S’ha continuat treballant amb les direccions de les dues escoles especials tant individualment com 
conjuntament i s’ha intentat avançar buscant solucions en relació a les dificultats del dia a dia, centrades 
sobretot en la gestió dels equips humans dels centres, en l’envelliment dels claustres i el conseqüent i 
necessari relleu generacional. 

S’han realitzat projectes de col·laboració amb les escoles: Pere Viver, Bisbat, Joaquima de Vedruna, Institut 
Can Roca, Escola Bressol Municipal Coloraines i entre les dues escoles municipals, FATIMA i El Pi. 

3 alumnes de l’escola el Pi no van tenir un centre adjudicat una vegada finalitzat el seu període d’escolaritat 
obligatòria, fins al desembre del 2017. Cal continuar vetllant perquè totes les famílies de la ciutat tinguin el 
coberta la sortida escolar cap al mon laboral adaptat o cap a l’assistencial. 
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Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quantitatiu * 

 nois noies TOTAL 

FATIMA 58 27 85 

Nombre d’alumnat amb necessitats educatives 
especials matriculat en centres municipals 
d’educació especial, per sexe i centre. 

El Pi 12 16 28 

Nombre total d’alumnat amb necessitats 
educatives especials matriculat a les escoles 
municipals d’educació especial de Terrassa, 
per sexe. 

TOTAL 70 43 113 

*Dades facilitades pels centres a inic de curs 2017-2018 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quantitatiu * 

 nois noies TOTAL 

Crespinell 44 21 65 
Nombre d’alumnat amb necessitats educatives 
especials matriculat en escoles d’educació 
especial concertades, per sexe i centre. 

L’Heura 
(+PFI 
adaptat) 

58 
(+49) 

30 
(+33) 

88 
(+82) 

Nombre total d’alumnat amb necessitats 
educatives especials matriculat en escoles 
concertades d’educació especial de Terrassa, 
per sexe. 

TOTAL 151 84 235 

*Dades publicades a l’informe 2017-2018 del Consell Escolar Municipal, plenari de 8 de novembre de 2017

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 2.320.723,00 €               2.304.505,04 €                    99,30%
Béns corrents i serveis 524.380,00 €                  538.818,46 €                       102,75%
Transfrències corrents 11.678,00 €                    7.358,00 €                           63,01%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 2.856.781,00 €              2.850.681,50 €                   99,79%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 2.391.403,00 €               2.756.577,79 €                    115,27%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 2.391.403,00 €              2.756.577,79 €                   115,27%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Formació permanent d’adults i ensenyaments artístics i  
musicals-Art 
Escola Municipal d’Art i Disseny. Ensenyaments No Reglats

CODI PROGRAMA 32402 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 36, 37 i 39 

Descripció del programa 

Escola Municipal d’Art i Disseny que imparteix formació professionalitzadora d’Arts plàstiques i 
disseny i Ensenyaments Artístics. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

És competència pròpia La ciutadania en el seu conjunt a partir de 8 anys 
en endavant 

Objectius anuals 

� Formar persones amb o sense coneixements previs de creació artística 

� Oferir possibilitats de sortida a les inquietuds artístiques de la població en franges d’edat molt amplies 

� Donar a conèixer l’escola Municipal d’Art i Disseny a la ciutat 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

� Reunions quinzenals de seguiment amb la direcció de l’Escola Municipal d’Art i Disseny 

� Activitats conjuntes de famílies i infants en el taller ArtXTu 

� Augment (en relació a l’exercici anterior) de la presència de l’escola a la ciutat 

Resultats Assolits 

• El grau d’assoliment de l’objectiu 1 és del 100%. L’Escola Municipal d’Art continua formant persones 
en l’àmbit artístic i creatiu. Hi ha hagut augment de la matrícula en relació a l’any anterior (curs escolar)  
als estudis artístics i segueix havent-hi demanda. 

• Augment de la matrícula en relació a l’any anterior (curs escolar) a l’ArtXTu. Consolidació d’aquests 
estudis i també lleuger augment de matrícula en la franja d’edat de joves. 

• L’objectiu 3 s’assoleix en un 70% ja que falta donar-li més visibilitat. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Els Ensenyaments Artístics continuen sent l’essència d’aquesta escola centenària on moltes persones 
troben l’espai per poder manifestar les seves inquietuds artístiques, crear i exposar les seves obres.
Encara hi ha desconeixement de l’Escola Municipal d’Art i Disseny a la ciutat i caldria i millorar en aquesta 
aspecte. 
L’èxit d’assistència de públic en les exposicions ja siguin d’artistes alumnes com de fora de l’escola. 
El Taller per a infants i joves ArtXTu està plenament consolidat i amb gran èxit, per la varietat de disciplines 
que ofereix i pel treball transversal i intergeneracional dut a terme amb les sessions de famílies i joves.                           
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Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quantitatiu * 

Homes Dones TOTAL Nombre de matriculacions en estudis artístics 
(ensenyaments no reglats) a l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny, per sexe. 

57 145 202 

*Dades, corresponents al tercer trimestre del curs 2016-2017, facilitades pel mateix centre al  maig de 2017 

Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quantitatiu * 

Exposicions i altres activitats al centre, 
durant el curs 2016/2017 

47 

Sortides, visites i altres activitats fora del 
centre, durant el curs 2016/2017 

34 

TOTAL activitats durant el curs 2016/2017 81 

*Dades facilitades pel mateix centre al  juliol de 2017 corresponents al total d’activitats realitzades a l'Escola Municipal 

d’Art, tant d'ensenyaments reglats com d'ensenyaments no reglats. 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Formació permanent d’adults i ensenyaments artístics i  
musicals-Art 
Escola Municipal d’Art i Disseny. Ensenyaments Reglats

CODI PROGRAMA 32402 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 36, 37 i 39 

Descripció del programa 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència delegada pel Departament 
d’Ensenyament 

Persones que es volen preparar per a l’accés a 
cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i 
disseny. 
Persones que volen cursar un dels 4 cicles de 
grau superior que s’imparteixen. 

Objectius anuals 

� Oferir al jovent oportunitats de formació de grau superior en l’àmbit del disseny 
� Que l’alumnat que cursa el curs de formació per a l’accés a cicles, es matriculi en algun dels cicles de 

grau superior de l’escola. 
� Augmentar la projecció exterior de l’escola participant en concursos, activitats ciutadanes i festivals de 

Disseny. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

� Reunions quinzenals de seguiment amb la direcció de l’Escola Municipal d’Art i Disseny 

� Consolidar el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Elements per a l’Espectacle  

� Organització d’exposicions i activitats a l’Escola 

� Realització de la darrera promoció del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Ebenisteria Artística 

Resultats Assolits 

• El grau d’assoliment de l’objectiu 1 és del 90% ja que ha augmentat la matrícula en relació a l’any 
anterior (curs escolar). També amb l’oferta del nou Cicle Formatiu d’Elements per a l’Espectacle, s’han 
augmentat les possibilitats de formació. De cara a propers cursos cal augmentar la matrícula fins arribar 
a l’ocupació de la totalitat de places ofertades. 

• S’ha augment del nombre d’exposicions a la mateixa escola. 

• Objectiu 3 assolit al 100%. S’ha consolidat la participació de l’escola a la Fira Modernista. 

• Titulació dels darrers 5 alumnes matriculats al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Ebenisteria Artística. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

El funcionament dels Ensenyaments Reglats ha estat positiu. Els ensenyaments de Grau Superior i el curs 
de Formació per a les Proves d’Accés estan plenament consolidats com a oferta a la ciutat pel que fa a 
Disseny. 

La projecció exterior de l’Escola ha augmentat, tant en la ciutat com fora. L’Escola Municipal d’Art i Disseny 
ha continuat veient com augmenta el nombre de peticions de col·laboració tant des d’altres Serveis 
Municipals com de l’exterior.  

Com a objectiu de futur es planteja donar a conèixer a la ciutat el nou Cicle Formatiu de Grau Superior 
d’Elements per a l’Espectacle i augmentar el nombre de col·laboracions amb altres Serveis Municipals. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quantitatiu * Homes Dones TOTAL

Curs de formació per a les proves d’accés 
a CFGS d’Arts Plàstiques i Disseny 

8 6 14 

CFGM Ebenisteria artística 4 1 5 

CFGS elements per l’espectacle 1 8 9 

CFGS Espais d’interior 21 50 71 

CFGS Mobiliari  1 1 

CFGS Gràfica publicitària 32 28 60 

CFGS Arquitectura efímera (3r any x 2n 
títol) 

6 6 12 

CFGS Gràfica interactiva (3r any x 2n títol) 4 8 12 

Monogràfic gràfica interactiva 1  1 

Monogràfic espais efímers  1 1 

Nombre de matriculacions en estudis 
de disseny (ensenyaments reglats) a 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny, per 
cicle i sexe. 

TOTAL matriculacions estudis reglats 77 109 186 

*Dades, corresponents al tercer trimestre del curs 2016-2017, facilitades pel mateix centre al maig de 2017 

Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quantitatiu *

CFGM Ebenisteria artística 5 

CFGS Projectes i direcció d’obres de 
decoració 

5 

CFGS Gràfica publicitària 23 

CFGS Arquitectura efímera (3r any x 2n 
títol) 

7 

CFGS Gràfica interactiva (3r any x 2n títol) 9 

Nombre d’alumnat titulat en 
ensenyaments reglats a l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny el curs 
2016/2017, per cicle. 

TOTAL titulats de cicles formatius 49 

*Dades facilitades pel mateix centre al maig 2017 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quantitatiu * 

Nombre d’exposicions, conferències i altres 
activitats al centre, durant el curs 
2016/2017 

47 

Nombre de sortides, visites i altres 
activitats fora del centre, durant el curs 
2016/2017 

34 

TOTAL activitats durant el curs 2016/2017 81 

*Dades facilitades pel mateix centre a juliol de 2017 corresponents al total d’activitats realitzades a l'Escola Municipal 

d’Art, tant d'ensenyaments reglats com d'ensenyaments no reglats. 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 974.347,00 €                  1.464.237,74 €                    150,28%
Béns corrents i serveis 189.130,00 €                  169.895,97 €                       89,83%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 1.163.477,00 €              1.634.133,71 €                   140,45%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 150.000,00 €                  160.987,88 €                       107,33%
Transferències corrents 155.869,00 €                  139.908,00 €                       89,76%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 305.869,00 €                 300.895,88 €                      98,37%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Formació permanent d’adults i ensenyaments artístics i  
musicals-Llar No  reglats

CODI PROGRAMA 32403 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
Compromís 36, 37 i 39

Descripció del programa 

Escola de Formació de persones adultes que té la missió d’oferir formació a una franja àmplia 
de la població. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia La ciutadania en el seu conjunt a partir dels 16 
anys 

Objectius anuals 

� Continuar ofertant a la ciutadania Ensenyaments Artístics i artesans, cuina i moda 
� Millorar la formació artística de les persones adultes potenciant l’oci creatiu 
� Optimitzar els recursos materials i de professorat 
� Oferir possibilitats de sortida a les inquietuds creatives de la ciutadania 
� Donar a conèixer l’Escola La Llar 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

� Reunions quinzenals de seguiment amb la Direcció de l’Escola La Llar 

� Renovació mensual de l’Espai expositiu al vestíbul de l’escola amb els treballs de l’alumnat 

� Formació continuada del professorat 

Resultats Assolits 

• Manteniment de la matrícula en relació a l’any anterior 

• Manteniment de les disciplines impartides (artesanies, cuina i moda) 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

La fidelització de l’alumnat dels Ensenyaments No Reglats és un valor de l’escola La Llar que curs rere curs 
va formant pòsit de persones adultes amb inquietuds creatives en l’àmbit de l’artesania. Tenint en compte la 
situació actual i les necessitats de la ciutadania, La Llar s’ha anat adaptant a les tendències i a les 
demandes formatives de la població fet que la continua situant com a centre de formació de persones 
adultes de referència a la ciutat. 
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Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quantitatiu * 

Homes Dones TOTAL Nombre de matriculacions en estudis artístics 
i artesans (ensenyaments no reglats) a 
l’Escola Municipal La Llar 24 195 219 

*Dades corresponents al tercer trimestre del curs 2016-2017, facilitades pel mateix centre al  maig de 2017 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Formació permanent d’adults i ensenyaments artístics i  
musicals-Llar Reglats + PFI  

CODI PROGRAMA 32403 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

Prioritat Prioritat 2: Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per
Compromís Punts 36, 37 i 39

Descripció del programa 

Escola de Formació de persones adultes que té la missió d’oferir formació a una franja àmplia 
de la població. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

És competència pròpia autoritzada pel Departament 
d’Ensenyament  

Persones adultes que volen millorar la seva 
formació permanent i joves que no han superat 
l’ESO i volen cursar el PFI (Programa de 
Formació i Inserció) d’Auxiliar d’Arts Gràfiques i 
Serigrafia 

Objectius anuals 

� Oferir formació en una franja àmplia de la població que va des de l’alfabetització a la preparació per 
a les proves d’accés a cicles formatius i universitat. 

� Que l’alumnat del PFI d’Auxiliar d’Arts Gràfiques i Serigrafia es reincorpori al sistema educatiu 
matriculant-se a cursos de proves d’accés a cicles o bé trobi sortides al mon laboral. 

� Que l’alumnat que cursa el Curs de Preparació per a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de 
Grau Mitjà i Superior passi la prova i es matriculi a un cicle. 

� Que l’alumnat que cursa el PreCam promocioni a un CAM el curs següent. 
� Reduir en general l’abandonament de l’alumnat als estudis on s’ha matriculat 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

� Reunions quinzenals de seguiment amb la Direcció de l’Escola La Llar 

� S’ha consolidat  el curs PreCam  

� Consolidació de metodologies grupals i flexibles per a una millor atenció a les necessitats de 
l’alumnat  

Resultats Assolits 

• 67% d’aprovats al PreCam (Curs previ al CAM) 

• 57% d’aprovats al CAM (Curs d’Accés a Grau Mitjà), entren directament a un cicle si aproven el 
curs. 

• 72% d’aprovats a les proves d’accés al grau superior 

• 73% d’aprovats a les proves d’accés a la universitat 

• Hi ha hagut 33 sol·licituds per a 16 places al curs de PFI d’Auxiliar d’Arts Gràfiques. 

• Dels 16 matriculats al PFI, 9 es van presentar a les Proves d’Accés a Grau Mitjà i 3 van aprovar i 
estan cursant un Grau Mitjà. Un 30%. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

L’Escola Municipal La Llar es manté com a referent a la ciutat pel que fa a la formació de les persones 
adultes i continua tenint una bona oferta de cursos per la formació al llarg de la vida. La consolidació del 
curs anomenat PreCam i la metodologia de treball per projectes, ha fet que molt jovent que no arribava a 
finalitzar el curs de Proves d’accés a Grau Mitjà, hagi seguit motivat, estudiant i amb objectius de futur 
acadèmic i de superació personal.  
Pel que fa als aprovats en els cursos d’accés a Grau Superior i Universitat, han continuat en la mateixa línia 
que altres anys, sent la motivació un dels punts més complexos i amb més repte per treballar amb les 
persones adultes que volen continuar formant-se al llarg de la vida.  
El PFI d’Auxiliar d’Arts Gràfiques i Serigrafia continua sent un valor de l’Escola La Llar on aquest programa 
per a 15-17 alumnes, aconsegueix any rere any, molta més demanda que oferta. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quantitatiu * 

Homes Dones TOTAL Nombre de matriculacions a formació de 
persones adultes (ensenyaments reglats i 
PFI) a l’Escola Municipal La Llar 114 296 410 

*Dades corresponents al tercer trimestre del curs 2016-2017, facilitades pel mateix centre al  maig de 2017 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 776.011,00 €                  690.543,66 €                       88,99%
Béns corrents i serveis 146.327,00 €                  118.833,75 €                       81,21%
Transfrències corrents 1.000,00 €                      673,20 €                              67,32%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 923.338,00 €                 810.050,61 €                      87,73%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 100.000,00 €                  108.178,93 €                       108,18%
Transferències corrents 93.641,00 €                    53.376,70 €                         57,00%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 193.641,00 €                 161.555,63 €                      83,43%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Formació permanent d’adults i ensenyaments artístics i  
musicals-Música-Ensenyament No Reglat

CODI PROGRAMA 32404 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 Punts 36, 37 i 39 

Descripció del programa 

Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa que té per missió Oferir formació 
musical a la ciutadania. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

És competència pròpia 

Infants a partir de 4 anys, joves i persones adultes 
de qualsevol edat amb interès per la música com 
un aspecte més de la formació integral de la 
persona 

Objectius anuals 

� Mantenir el nombre d’alumnat a l’escola de Música 
� Mantenir el projecte “Un infant Un Instrument” (UIUI) 
� Consolidar els projectes de música comunitària i cohesió social 
� Obrir l’escola a la ciutat i donar a conèixer el treball realitzat 
� Participar en la vida cultural de la ciutat 

Actuacions realitzades 

� Reunions quinzenals de seguiment amb la direcció de l’Escola Municipal de Música 
� Projecte UIUI a tercer i quart curs de Primària de l’Escola Agustí Bartra 
� Concerts de Nadal, Concerts de final de curs, participació a la Cavalcada de Reis, les Variacions 

Acadèmiques, Casals de gent gran 
� Projecte Basquet Beat als Instituts Mont Perdut i a l’escola Salvador Vinyals. 
� Col·laboracions amb els instituts: Torre del Palau, Institut Blanxart i amb l’Escola Sala i Badrinas. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

-   
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Resultats Assolits 

• S’ha mantingut el projecte UIUI a tercer i quart curs de Primària de l’Escola Agustí Bartra. 
Amb gran èxit de participació i col·laboració per part de l’escola. S’han aconseguit 
donacions d’instruments que han dotat al projecte de més qualitat. 

• S’han augmentat els convenis i acords de col·laboració amb altres centres educatius i s’està 
obert a noves col·laboracions.  

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

El grau d’assoliment en relació als objectius proposats, segueix sent mitjà-alt i les preinscripcions continuen 
superant any rere any, a l’oferta disponible. L’oferta de Tallers de Musical, de Cultura musical per a 
persones adultes, els ensenyaments de Sensibilització, els 28 instruments ofertats, el Taller d’òpera, el 
Projecte UIUI i els altres projectes de cohesió social i música comunitària, fan que l’Escola Municipal de 
Música sigui el referent dels ensenyaments musicals a la ciutat. 
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Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quantitatiu * 

 Homes Dones TOTAL 

Sensibilització musical 77 74 151 

Ensenyament bàsic 
per a infants 

186 278 464 

Ensenyament bàsic per a 
joves i persones adultes 

18 25 43 

Ensenyament avançat 41 69 110 

Nombre de matriculacions a escola de 
música (ensenyaments no reglats) a 
l’Escola Municipal de Música - 
Conservatori de Terrassa, per pla 
d’estudis i sexe. 

TOTAL 322 446 768 

*Dades facilitades pel mateix centre al gener de 2017 

Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quantitatiu * 

Nombre d’activitats al centre, durant el curs 
2016/2017 

89 

Nombre d’activitats a l’exterior del centre, 
durant el curs 2016/2017 

101 

TOTAL activitats durant el curs 2016/2017 190 

*Dades facilitades pel mateix centre a juliol de 2017, corresponents al total d’activitats realitzades a l'Escola Municipal de 

Música - Conservatori de Terrassa, tant d'ensenyaments reglats com d'ensenyaments no reglats.

INDICADORS DEL PROGRAMA
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Formació permanent d’adults i ensenyaments artístics i  
musicals-Música-Ensenyament Reglat

CODI PROGRAMA 32404 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 36, 37 i 39 

Descripció del programa 

Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa que té per missió Oferir formació 
musical a la ciutadania. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
És competència delegada pel Departament 
d’Ensenyament  

Joves i persones adultes amb coneixements 
musicals que superen la prova d’accés als 
ensenyaments de Grau Professional 

Objectius anuals 

� Oferir formació professionalitzadora en música 
� Augmentar el nombre d’alumnat que en finalitzar el Grau Professional, opta per la continuïtat en el 

Grau Superior 
� Formar part de la vida cultural i musical de la ciutat 

Actuacions realitzades 

� Reunions quinzenals de coordinació amb la direcció del Conservatori 
� S’ha mantingut la celebració dels Premis d’Honor del Conservatori 
� S’ha col·laborat en la Fira Modernista, Cicle de Concerts, Quarts d’una tocats, Amics de l’òpera i la 

Sarsuela, 35è Festival de jazz, com a activitats més destacades. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Resultats Assolits 

• S’han omplert totes les places ofertades amb augment de ràtio de 12 places 

• S’ha mantingut l’alt nivell de l’alumnat i dels 31 alumnes que han finalitzat el sisè de grau professional, el 
93’5% s’han graduat. 

• S’han consolidat ens ensenyaments de Grau Professional de Jazz i Música Moderna 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

El Conservatori de Grau Professional de Terrassa es manté com a centre referent per cursar els 
ensenyaments reglats de música a la ciutat. La participació de les diferents formacions amb alumnat de 
Grau Professional a la vida cultural de la ciutat és un valor complementari del Conservatori. Cambres, 
combos, orquestres i bandes que no tan sols les composa alumnat de Grau Superior sinó que amb 
transversalitat que caracteritza al centre, estan formades per alumnat que cursa Ensenyament Bàsic, 
Avançat o altres cursos. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quantitatiu * 

Homes Dones TOTAL 
Nombre de matriculacions a grau 
professional (ensenyaments reglats) a 
l’Escola Municipal de Música – Conservatori 
de Terrassa 79 121 200 

*Dades facilitades pel mateix centre al gener de 2017

Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quantitatiu * 

Homes Dones TOTAL 
Nombre d’alumnat titulat de grau professional 
(ensenyaments reglats) a l’Escola Municipal 
de Música – Conservatori de Terrassa el curs 
2016/2017 9 20 29 

*Dades facilitades pel mateix centre a juny de 2017 

Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quantitatiu * 

Nombre d’activitats al centre, durant el curs 
2016/2017 

89 

Nombre d’activitats a l’exterior del centre, 
durant el curs 2016/2017 

101 

TOTAL activitats durant el curs 2016/2017 190 

*Dades facilitades pel mateix centre a juliol de 2017, corresponents al total d’activitats realitzades a l'Escola Municipal de 

Música - Conservatori de Terrassa, tant d'ensenyaments reglats com d'ensenyaments no reglats.

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 2.906.560,00 €               2.480.256,98 €                    85,33%
Béns corrents i serveis 225.958,20 €                  212.076,74 €                       93,86%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 3.132.518,20 €              2.692.333,72 €                   85,95%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 840.000,00 €                  825.289,36 €                       98,25%
Transferències corrents 478.879,00 €                  477.646,00 €                       99,74%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 1.318.879,00 €              1.302.935,36 €                   98,79%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Suport a l’escolarització 

CODI PROGRAMA 32501 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 36 i 41 

Descripció del programa 

Planificació i gestió de l’escolarització. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
S’actua per delegació amb conveni de 
col·laboració amb el Departament d’Ensenyament. 

Població en edat escolar composta entre els 3 i 
els 16 anys. 

Objectius anuals 

• Reforçar l’Oficina Municipal d’Escolarització per tal de contribuir al control del procés de matriculació i 
vetllar per l’equitat en la distribució de l’alumnat. 

• Aprofundir en l’acompliment dels objectius de corresponsabilitat amb el Departament d’Ensenyament en 
la gestió dels processos d’escolarització i de planificació educativa. 

• Millorar processos de comunicació i gestió de les comissions de treball del Consell Escolar Municipal: 
Comissió de menjador i Comissió d’absentisme escolar. 

• Creació de la Comissió d’escolarització equilibrada per gestionar les accions necessàries per millorar 
l’escolarització equilibrada del municipi en l’etapa obligatòria. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

• Oficina Municipal d’Escolarització (OME): gestió dels diferents processos de la preinscripció i de la 
matrícula viva. 

• Projecte de mediació: actuacions d’acompanyament a les famílies nouvingudes i de reforç a l’alumnat i a 
les famílies de les escoles prioritzades. 

• Gestió de les Comissions de Garanties d’Escolarització d’educació infantil, primària i secundària 
obligatòria. 

• Planificació escolar d’infantil (P3) i secundària (1r d’ESO). 
• Secretaria del Consell Escolar Municipal (CEM) i coordinació de les comissions del Consell. 
• Gestions derivades de l’aplicació del Protocol de prevenció de l’absentisme escolar. 
• Comissió de Seguiment del Servei de Menjador Escolar. 
• Participar en la coordinació amb els diferents agents implicats en el seguiment de l’ informe sobre 

segregació escolar a la ciutat que està duent a terme la UAB. 
• Organitzar, convocar i gestionar la Comissió d’Escolarització Equilibrada així com altres accions 

relacionades amb el desenvolupament d’accions encaminades a la millora de la segregació escolar i 
equitat educativa a Terrassa. 

Resultats Assolits 

• Hem assolit els objectius operatius en un 100% en relació als resultats esperats. Durant el procés de 
preinscripció i matrícula s’ha augmentat a un 94,2% el nombre de famílies que s’adjudica escola dins les 
tres opcions triades, resolent tots els desacords. 

• Les comissions d’escolarització d’infantil, primària i secundària s’han reunit mensualment, ja que s’ha 
treballat de manera més conjunta amb la inspecció, s’ha acordat que els inspectors vinguin a l’OME una 
vegada per setmana per tal de donar sortida més ràpida als casos més fàcils a tractar, escurçant 
l’espera dels usuaris del servei pendents d’assignació de plaça. 

• S’han realitzat 5 reunions de la Taula Mixta de Planificació i s’han coordinat millor les actuacions amb la 
inspecció.  

• S’han millorat protocols i processos de les dues comissions del Consell Escolar Municipal. La Comissió 
de menjadors ha fet un seguiment exhaustiu de la incorporació de la nova empresa adjudicatària del 
servei. 

• S’ha posat en funcionament la Comissió d’Escolarització equilibrada del CEM.  
• S’ha aconseguit treballar coordinadament entre les responsables de l’estudi L’escolarització a Terrassa: 

diagnòstic i propostes de política educativa, el Departament d’Ensenyament i l’OME. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

En general fem una valoració satisfactòria. La millora en el treball conjunt i coordinat entre el Departament i 
el Servei d’Educació ha permès iniciar el procés de reversió per a una escolarització més equilibrada de la 
població escolar en etapes obligatòries. 

Des del seguiment de l’absentisme escolar s’han impulsat estratègies que han millorat i agilitzat la gestió de 
documentació.  

En relació amb la Comissió de menjadors, continuem treballant en la millora dels processos per tal donar 
resposta més ràpida a les queixes plantejades per les escoles. 

Les escoles i instituts fan una valoració molt positiva del suport dels mediadors als centres escolars. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

No hi ha actuacions associades a la perspectiva de gènere. 

Resultats Assolits 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Accions de suport a l’escolarització / Oficina Municipal d’Escolarització 

Nombre d’intervencions de mediació, per centres (públics i concertats): educació 
primària, educació secundària, escoles bressol i centres d’educació especial

3.490

Nombre de derivacions per absentisme a la Fiscalia de Terrassa 2

Nombre de casos en seguiment de fiscalia de cursos anteriors 16

Percentatge de famílies a les que s’adjudica escola dins les tres opcions triades 94,2%

Nombre de desacords en el període de preinscripció atesos a l’OME: 

• Infantil i Primària 

• Secundària Obligatòria  

107

94

Nombre de sol·licituds de nova escolarització, matrícula viva, per centres (públic o 
concertat) i per motiu: nouvingut estranger, trasllat de Catalunya o de l’Estat, nova 
escolarització, o canvi de centre dins la mateixa ciutat d’infantil i primària 

774

Nombre de sol·licituds de nova escolarització, matrícula viva, per centres (públic o 
concertat) i per motiu: nouvingut estranger, trasllat de Catalunya o de l’Estat, nova 
escolarització, o canvi de centre dins la mateixa ciutat de secundària 

254

Nombre de matrícules fora de termini a infantil i primària per motius: alumne 
nouvingut estranger, trasllats, nova escolarització i canvi de centre o revisió. 
Centres públics i centres concertats 

349

Nombre de matriculacions fora de termini a educació secundària obligatòria per 
motius: alumne nouvingut estranger, trasllats, nova escolarització i canvi de centre 
o revisió. Centres públics i centres concertats 

239

Comissions d’Admissió i Garanties d’Escolarització d’Infantil i Primària 11

Comissions d’Admissió i Garanties d’Escolarització de Secundària 8

Planificació: Places escolars de P-3 

                    Places escolars de 1r ESO

2.296

2.544
*Algunes dades corresponen al curs 2015-2016, publicades a l’informe anual del Consell Escolar Municipal. 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 155.032,00 €                  183.596,81 €                       118,43%
Béns corrents i serveis 1.589.055,04 €               1.499.004,15 €                    94,33%
Transfrències corrents 226.846,30 €                  226.846,30 €                       100,00%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 1.970.933,34 €              1.909.447,26 €                   96,88%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 1.769.451,34 €               1.290.173,06 €                    72,91%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 1.769.451,34 €              1.290.173,06 €                   72,91%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Normalització lingüística 

CODI PROGRAMA 32602 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

D’acord amb el que preveu el Pla de Mandat, des del CNL hem orientat els nostres programes i 
actuacions cap a diversos compromisos: 

- S’ha continuat promovent el coneixement de la llengua catalana per a tothom, oferint formació 
tant per a les persones que volen millorar la seva competència o perfeccionar determinats 
aspectes, com per a les persones que s’inicien en l’aprenentatge; també hem dut a terme 
diferents campanyes per tal de dinamitzar l’ús del català en diferents àmbits de la societat: 
l’àmbit del comerç, el món sanitari, l’associatiu i lúdic...  

- Hem participat en un gran nombre de processos de selecció de les administracions locals i 
també hem ofert assessorament lingüístic a administracions, empreses i particulars. 

- Hem orientat les nostres actuacions i formació cap a la promoció de la interculturalitat i la 
cultura democràtica, tot afavorint el respecte a la diversitat, tant cultural com de gènere.  Els 
nostres cursos i actuacions promouen les relacions entre persones de diferents orígens, 
cultures i creences, i es basen en el foment del respecte i la cohesió social. 

- Hem adaptat els nostres programes a les necessitats de les persones migrades , per tal d’evitar 
la segregació per raó d’origen, tot respectant els drets de les persones migrades, potenciant la 
integració. 

- Hem desenvolupat programes de formació a mida en català per a les empreses que ho han 
requerit i també per a les persones aturades, per a les petites empreses i per als comerços. 

- Hem dissenyat campanyes en col·laboració amb les associacions de comerciants de la ciutat 
per tal de potenciar l’ús del català en el sector i també per contribuir a la dinamització dels 
establiments comercials i dels mercats de Terrassa.

- Hem treballat per potenciar les accions culturals de la ciutat, concretament per promoure el 
cinema en català, la lectura, el coneixement de la cultura popular i estendre el joc i les joguines 
en català entre el jovent i els infants i la població en general. 

- D’altra banda, procurem que les nostres actuacions tinguin en compte la perspectiva de 
gènere, a l’hora de fer els estudis i l’explotació de dades.  

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

x - - 
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Prioritat 2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom.
Compromís 36 

Descripció del programa 

Executar tot tipus d’accions amb l’objectiu de normalitzar i estendre l’ús del català a la ciutat. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència delegada 

El CNL dona servei a Terrassa, Rubí, que són els 
dos municipis consorciats, i municipis adscrits al 
CNL: Matadepera, Rellinars Vacarisses, Ullastrell, 
Viladecavalls. També al Consell Comarcal del 
Vallès Occidental. 

Població adulta dels municipis consorciats i dels 
municipis adscrits: 

- particulars 
- associacions 
- empreses 
- administracions 

Objectius anuals 

� Fomentar l’ús del català i fer-lo present en tots els àmbits de la població. 

� Oferir formació i assessorament lingüístic a la ciutadania. 

� Potenciar la llengua com a eina de cohesió social.

� Afavorir la igualtat d’oportunitats a través del coneixement de la llengua. 

Actuacions realitzades 

• Cursos de català de nivells inicials, bàsics, elementals, intermedis, de suficiència i de nivell 

superior. Cursos en línia de nivell superior 

• Cursos de recursos lingüístics en xarxa; cursos per a empreses de l’àmbit sanitari 

• Assessorament lingüístic a xarxes d’emprenedors, comerços, petites empreses, particulars i 

administracions 

• Participació en proves de processos de selecció de les administracions locals adscrites 

• Activitats de cultura i cohesió: sessions de teatre, visites a exposicions, a museus, a les 

biblioteques de districte, als mercats 

• Voluntariat per la llengua: creació de parelles lingüístiques, col·laboració amb el Punt del 

Voluntariat 

• Activitats de dinamització: concursos lingüístics, activitats de la campanya: I tu, jugues en català?
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Resultats Assolits 

� Cursos de català: respecte del 2016, durant el 2017 el SLC de Terrassa ha augmentat en nombre 
d’inscripcions, tot i que el conjunt del CNL ha disminuït, perquè hem tingut una davallada notable al 
SLC de Rubí:  

  CNL de Terrassa i Rubí:  2015: 1.796  2016: 1.987    2017: 1.890

 SLC de Terrassa:   2015:  1.199  2016: 1.342  2017: 1.410 

- Augmenta l’índex d’assoliment: del 83,7% al 87,7%. 

- Del 2016 al 2017, s’incrementen els empadronats nats a l’estranger dels nostres cursos. Al SLC de  
Terrassa, el 2016 eren un 59% i el 2017 han pujat fins al 63,3%.  És una dada positiva, atès que es 
tracta d’un col·lectiu que s’ha de formar de manera prioritària. 

� Participació en processos de selecció: 12 proves de català realitzades per a diferents 
administracions

� Voluntariat per la llengua: increment notable tant de voluntaris com d’aprenents respecte del 2016. 
Dades del CNL:

- 2016, 187 aprenents i 121 voluntaris, 316 parelles 
- 2017, 228 aprenents i 156 voluntaris, 330 parelles 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Valorem positivament els resultats del 2017. 

Pel que fa als cursos, per l’ increment d’inscripcions. Continuem augmentant el nombre d’inscripcions, 
després de diversos anys de davallada, general a tot el CPNL. De fet, al 2016 ja vam registrar un 
increment.  
L’explicació de l’ increment no és simple, obeeix, en part, a l’augment pressupostari del Servei de 
Terrassa de l’últim any; al fet que a la nostra ciutat encara creix en nombre d’habitants, i es manté 
l’arribada de persones d’altres països;  a la reactivació de l’economia... Però també als esforços que 
s’han fet des del CNL per adequar-se a la demanda i diversificar l’oferta de cursos. 

També s’incrementa el nombre de parelles lingüístiques. Valorem positivament la col·laboració amb 
el Punt del Voluntariat de Participació Ciutadana. Per arribar a un altre perfil de persones, s’està 
treballant en la modalitat de parelles virtuals. En canvi, s’ha deixat de banda, de moment, el projecte de 
parelles interreligioses, ja que no hi ha hagut demanda. 

Finalment, també valorem molt positivament l’ increment de pàgines revisades pel servei 
d’assessorament lingüístic. Hem mantingut una oferta adequada en aquest sentit i s’ha treballat 
intensament per arribar a usuaris del sector socioeconòmic, a més d’atendre les demandes dels 
diferents serveis de l’Ajuntament.. 

Ens sembla interessant ressaltar que el SLC de Terrassa atén més d’un 3% de la població d’origen 
estranger, una xifra important si considerem la capacitat del Servei pel que fa a recursos humans. Però 
s’ha de tenir en compte que hi ha un 285 de la població que declara que no sap parlar català i una gran 
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part de la població que té un nivell de coneixement precari pel que fa a l’escriptura. En conjunt, tots els 
estudis de la realitat lingüística de Terrassa indiquen el nivell de comprensió del català és força elevat, 
però queda clar que hi ha molt camí per recórrer, que cal continuar treballant i cercar opcions per donar 
servei a qualsevol persona que tingui necessitat i interès d’aprendre català. 

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

A Terrassa: 

� 69 cursos de tots els nivells, dels quals 37 han estat de nivell bàsic i inicial (un 53%).  

� Dones inscrites als cursos: 932 dones, que representen un 66% del total d’inscripcions (1.410) 

� Dones d’origen estranger inscrites als cursos: 592 el 2017 i 550 el 2016: un increment d’un 8%, que 

obeeix a l’augment de les persones d’origen estranger als cursos. 

� Específic: curs de nivell Bàsic 1 per a famílies de les escoles del D3, organitzat en col·laboració amb el 

Pla d’Entorn Educatiu. Finalment, les alumnes han estat només dones, d’origen magribí. 

� Oferta de cursos de vespre que acabin abans de les 9, per afavorir la conciliació familiar i laboral, tant 

dels treballadors, com de les persones que s’han de formar. 

Resultats Assolits i valoració 

• Posem en valor el fet que s’incrementi el nombre de dones que s’inscriuen als nostres cursos, 
especialment l’ increment de dones d’origen estranger, atès que es tracta d’un col·lectiu que  acostuma a 
tenir més dificultats per relacionar-se amb la població del país a través de l’activitat professional o de 
formació. 

• Concretament, estem satisfets del curs de nivell Bàsic 1 del Pla d’Entorn. Dels 17 inscrits inicials, només 
hi ha hagut 2 baixes. La resta, 15 dones, han mantingut l’assistència fins al final. El curs ha estat profitós 
per a totes, malgrat que no hi havia uniformitat de nivells. Més d’un 70% s’han inscrit als cursos de 
l’oferta general del CNL, en grups mixtos. 

Classificació del programa Subprograma: Cursos de català per a  adults, de tots els nivells 

Objectius anuals 

� Formar la població que s’inicia en l’aprenentatge, sense distinció 

de gènere 

� Formar dones d’origen magribí que no assisteixen per iniciativa 

pròpia a l’oferta de cursos de primera acollida 

- Donar a conèixer els serveis de la ciutat, promoure la inserció 

social de les dones de determinats col·lectius 

� Aconseguir fidelitzar l’alumnat: que no es limitin a la formació més 

bàsica 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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• En conjunt, en els nostres cursos sempre hi ha més dones inscrites que no pas homes. Les causes són 
complexes. Tampoc no creiem que s’hagi d’incentivar un increment d’homes.  

• Volem continuar oferint diferents opcions de formació: grups generals mixtos com a prioritat, però també 
grups adreçats a dones per poder incidir en col·lectius específics. També volem adequar al màxim els 
horaris a les necessitats de les dones.  

Cursos de català  

Nom indicador 
Servei Local 
de Terrassa

CNL de Terrassa i Rubí 

Nombre de cursos presencials de català 
69 98 

Inscripcions als cursos de català 1.410 1.890 

Alumnes nats a Catalunya 24% 23,4% 

Alumnes nats a la resta de l’Estat espanyol 
12,7% 13,8% 

Alumnes nats a l’estranger 63,3% 62,8% 

Voluntariat per la llengua  

Servei Local 
de Terrassa

CNL de Terrassa i Rubí 

Nombre de parelles 
174 330 

Nombre d’aprenents 129 228 

Nombre de voluntaris 91 156 

Participació en processos de selecció  

Servei Local 
de Terrassa

CNL de Terrassa i Rubí 

Nombre de proves  
12 17 

Assessorament lingüístic  

Nom indicador 
Servei Local 
de Terrassa

CNL de Terrassa i Rubí 

Pàgines revisades 
1.270 2.247 

Pàgines revisades administració local 335 972 

Pàgines revisades sector d’economia 589 664 

Pàgines revisades sector associatiu 
238 449 

Altres sectors 108 162 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 25.800,00 €                    25.275,90 €                         97,97%
Transfrències corrents 161.534,51 €                  161.534,51 €                       100,00%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 187.334,51 €                 186.810,41 €                      99,72%

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

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... -  €                             -  €                                   

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat 

SERVEI Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat 

PROGRAMA Relacions Europees i Internacionals  

CODI PROGRAMA 43901 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 99, 102, 104, 106 i 114 

Descripció del programa 

Servei tècnic especialitzat per aconseguir una dimensió representativa i un posicionament clar en 
organitzacions i institucions de caràcter territorial divers, ja sigui a la Unió Europea o en organismes i 
institucions internacionals, per tal de facilitar i consolidar el lideratge, la presa de decisions, i l’atracció de 
coneixement i de recursos cap a la ciutat. Així mateix, es tracta d’exercir influència en processos territorials i 
ciutadans, sempre posicionats de manera coherent amb les estratègies urbanes, especialment la Nova 
Agenda Urbana i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència voluntària 

- Equip de Govern 
- Diferents àrees i Serveis Municipals 
- Organismes locals, supramunicipals, regionals, 
estatals i internacionals  
- Agents socioeconòmics 
- Ciutadania en general 

Objectius anuals 

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

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

� Col·laboracions bilaterals i en projectes europeus dins els diferents àmbits d’actuació municipal. 
� Accions de sensibilització europea 
� Trobades internacionals a Terrassa 

� Anàlisi i seguiment continuat del treball en les diferents xarxes, tant institucionals com sectorials, en les 
quals participa l’Ajuntament de Terrassa. Això ens ha permès incidir en les politiques públiques que se’n 
deriven amb altres organismes supramunicipals. 

� Promoció de diferents iniciatives dels serveis municipals en l’àmbit europeu i internacional 

� Dinamització, potenciació i participació en organitzacions públiques  

� Projecte d’Estratègia per a la internacionalització de Terrassa i el seu Sistema Urbà 

Resultats Assolits 

• Presència i anàlisi de possibilitats d’actuació com a administració local en les oportunitats de participació 
que s’han derivat de les actuacions identificades. 

• Hem desenvolupat un sistema de treball coherent vers l’acció europea i internacional sobre les 
possibilitats de participació en projectes que representin alhora recaptació de fons per a diferents serveis 
municipals. 

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

• Hem analitzat de forma continuada les possibilitats de participació i d’actuació com a administració local 
en les diferents xarxes internacionals. Hem esdevingut la seu de trobades de xarxes, com la que s’ha fet 
d’Eurocities. 

• S’ha fet una diagnosi de Terrassa (i Sistema Urbà) en matèria d’Internacionalització. Tenim un document 
operatiu que determina objectius i eixos d’internacionalització a desenvolupar pel municipi. En aquest 
sentit, assolir un Pla Director d’Internacionalització implica tots els agents de la ciutat i alhora integra 
l’assoliment d’unes “palanques” d’internacionalització, que identifiquen el potencial de la ciutat, com a 
“carta de presentació” a l’exterior, d’una manera clara, singular i diferenciada. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Com a valoració final, el grau d’assoliment dels objectius és molt satisfactori, ja que s’han aconseguit totes 
les fites programades per a l’exercici 2017. El Servei de Relacions Europees i Internacionals i Projecció de 
la Ciutat ha donat suport, coordinació i assistència a iniciatives d’intercanvi d’experiències i de bones 
pràctiques durant tot l’any per fer mes eficients els reptes de la ciutat i aconseguir el seu posicionament i 
lideratge a nivell internacional.  

S’ha aconseguit l’aprovació de nous projectes en convocatòries de programes per la Comissió Europea i 
per a l’obtenció de recursos de cofinançament i l’increment en el posicionament i visibilitat en 
organitzacions i xarxes amb les quals es participa. Així, el Servei ha dut a terme una intensa tasca de 
gestió i participació i seguiment, actuant com a consultoria estratègica interna de suport per als diferents 
serveis i àrees municipals, per tal de donar un referent comú coherent de ciutat i esdevenir motor de 
dinamització en la participació de projectes relacionats amb la projecció de la ciutat. 

I molt especialment, s’ha aconseguit un projecte complementari a l’estratègia d’identitat competitiva, que 
és la proposta de posicionament internacional, gràcies a la finalització del projecte “Estratègia per a la 
Internacionalització de Terrassa i el seu Sistema Urbà”, que ha tingut per objectiu desvetllar el potencial 
de Terrassa per desenvolupar iniciatives d’internacionalització presents i futures. 
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I, finalment, un dels fets més enriquidors per a Terrassa i que suposa un fort impuls a l’aposta de la ciutat 
per generar oportunitats culturals i professionals entorn del sector audiovisual: la designació de Terrassa 
com a membre de la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO, en la seva secció Film, una veritable 
“palanca” d’internacionalització. 

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

19 xarxes col·laboradores 
2 ciutats agermanades 

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

3 polítiques estratègiques 

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

30 propostes enviades 

Nombre d’assistències i intervencions realitzades. 33 intervencions realitzades 

Nombre de projectes en els quals es participa. 8 projectes 

Nombre de trobades en què la nostra ciutat aculli. 2 trobades internacionals 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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o Nombre d’institucions, xarxes, organismes i ciutats amb els quals s’hi col·labora, hi ha 
presència i s’interactua. 

o Nombre de polítiques estratègiques més rellevants d’interès per als Governs Locals. 
o Nombre d’alertes amb propostes enviades per a la possible participació. 
o Nombre d’assistències i intervencions realitzades.
o Nombre de projectes en els quals es participa. 
o Nombre de trobades en què la nostra ciutat aculli.

• Impuls de l’acció internacional de Terrassa a través de la Fase I i Fase II del projecte de l’Estratègia 
d’Internacionalització. 

• Dotar Terrassa d’un marc de definició de polítiques públiques i de planificació en l’àmbit internacional que 
millorarà l’impacte de l’acció exterior promoguda des del municipi. 

Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 106.291,00 €                  127.536,84 €                       119,99%
Béns corrents i serveis 12.100,00 €                    20.400,12 €                         168,60%
Transfrències corrents 27.712,57 €                    27.520,00 €                         99,31%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 146.103,57 €                 175.456,96 €                      120,09%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 11.500,00 €                    8.022,00 €                           69,76%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 11.500,00 €                   8.022,00 €                          69,76%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA

INDICADORS DEL PROGRAMA
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DIRECCIO DE SERVEIS Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat 

SERVEI Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat 

PROGRAMA Despeses diverses dinamització treballs en xarxa  

CODI PROGRAMA 43902 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 99, 102, 104, 106 i 114 

Descripció del programa 

Servei tècnic especialitzat, que vol aconseguir una dimensió representativa i un posicionament clar en 
xarxes de caràcter europeu i mundial, per tal d’assumir un posicionament i lideratge intern i facilitar que la 
ciutat pugui participar en els processos de decisió de les polítiques europees i d’agenda interna. 
El programa té per objectiu posicionar Terrassa i la seva demarcació en l’àmbit internacional per facilitar 
l’accés de la corporació i de la ciutadania a oportunitats que impulsin el desenvolupament del territori i la 
seva àrea d’influència. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència voluntària 

- Equip de Govern. 
- Ajuntament i empreses municipals. 
- Ciutadania en general. 
- Diferents àrees i Serveis Municipals. 
- Organismes locals, supramunicipals, regionals, 
estatals i internacionals . 
- Agents socioeconòmics. 

Objectius anuals 

Terrassa ha de tenir una dimensió representativa i un posicionament clar en organitzacions i institucions de 
caràcter territorial divers, ja sigui a la Unió Europea o en Organismes i Institucions Internacionals, per tal de 
facilitar, el seu lideratge, la presa de decisions i l’atracció de coneixement i recursos cap a la ciutat, i exercir 
influència en processos territorials i ciutadans, sempre posicionats de manera coherent amb les estratègies 
globals, com ara la Nova Agenda Urbana, els temes de polítiques de cohesió i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, que estan en procés d’implementació. 

Actuacions realitzades 

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

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Resultats Assolits 

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

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

• Segons indicadors del programa: 

Nombre d’accions realitzades al voltant de 
temes europeus ha estat 10 esdeveniments 

Nombre de participants 474 assistents 

Nombre d’accions de comunicació 10 esdeveniments 

Com a valoració final, el grau d’assoliment dels objectius és molt satisfactori. El Servei de Relacions 
Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat remarca el suport de l’Ajuntament de Terrassa a les 
activitats commemoratives de reflexió, sensibilització i presa de consciència pel que fa al fet de la 
ciutadania “europea”, sobretot per part del jovent, que forma part d’un col·lectiu de la societat que cada 
vegada hi participa més i assoleix el paper de veritable protagonista de la ciutadania europea.  

El Servei ha refermat el compliment dels objectius estratègics formulats al Pla de Mandat actual i la voluntat 
de corporació de reforçar el posicionament internacional de la ciutat. Atenent a aquestes directrius, ha 
aconseguit fer una trobada experta al Parc Audiovisual de Catalunya, de gran visibilitat internacional, com a 
Visita d’Estudi en el marc de la xarxa més gran de ciutats europees “Eurocities”. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� Sessions de sensibilització sobre temes d’actualitat europea 

� Treball en xarxa que permet participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació entre 
ciutats, contribuint a l’abordatge de reptes globals des de l’àmbit local. 

Resultats Assolits 

• Visita de representants de la xarxa Eurocities a Terrassa. Promoció de les indústries creatives. 

• Enfortiment del projecte europeu mitjançant una nova edició del Curs de la Unió Europea. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Valoració excel·lent de totes les activitats programades. 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*



Àrea de Cultura, Innovació i 
Projecció de la Ciutat 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017  Programa 43902 

1. Nombre d’accions realitzades al voltant de temes europeus. 
2. Nombre de participants. 
3. Nombre d’accions de comunicació. 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 7.000,00 €                      7.364,90 €                           105,21%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 7.000,00 €                     7.364,90 €                          105,21%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 8.064,57 €                      8.064,57 €                           100,00%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 8.064,57 €                     8.064,57 €                          100,00%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat 

SERVEI Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat 

PROGRAMA Projecció de la Ciutat  

CODI PROGRAMA 43206 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 114  

Descripció del programa 

Elaborar un instrument operatiu al servei de la ciutat i dels actors del nostre territori. Es tracta de reforçar la 
internacionalització i de millorar l’impacte de l’acció exterior de la ciutat, tot elaborant un pla estratègic de 
creació i construcció d’una identitat competitiva per a la projecció exterior de Terrassa. 

Terrassa ha de tenir una dimensió representativa i un posicionament clar en organitzacions i institucions 
internacionals. La finalitat és atraure coneixement i recursos cap a la ciutat, i exercir influència en processos 
territorials i ciutadans, tot projectant la ciutat i el seu territori a l’exterior, enfortint alhora la seva capitalitat. 

La construcció i projecció exterior d’una identitat competitiva i una imatge forta i atractiva per a Terrassa 
ajudarà a la ciutat a competir en un entorn cada vegada més global i competitiu, fent la ciutat més atractiva i 
rellevant, posant en valor els principals actius i avantatges competitius locals, i identificant les iniciatives més 
importants que la ciutat està duent a terme, així com reforçant l’orgull de pertinença de tota la ciutadania. 

La creació i construcció d’un pla estratègic d’una identitat competitiva per a la projecció exterior de Terrassa 
és un procés de reflexió estratègica amb la implicació dels actors clau, mitjançant un procés inclusiu i 
transversal, de govern compartit. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

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

- Equip de Govern 
- Ajuntament en el seu conjunt 
- Agents socioeconòmics 
- Persones i col·lectius de l’àmbit del turisme, el 
comerç, l’economia i la inversió, el talent, els 
esports, la cultura, etc. 
- Ciutadania en general. 
-Organismes i institucions locals, supramunicipals, 
regionals, estatals i internacionals  

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Objectius anuals 

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

� Fer projecció de la ciutat per aconseguir una dimensió representativa i millorar la capacitat d’atracció de 
visitants, de noves oportunitats i de nova activitat econòmica, mitjançant els grups de treball realitzats. 

� Facilitar l’atracció de coneixement i recursos cap a la ciutat a l’hora de poder exercir influència en 
processos territorials i ciutadans. 

� Presentació i primeres passes per a la implementació de l’Estratègia de Marca de Ciutat. City Branding 
and Màrqueting. 

Resultats Assolits 

• Document operatiu de l’Estratègia de Marca de Ciutat. City Branding and Marketing. L’estratègia de 
creació i construcció d’una identitat competitiva per a la projecció exterior de Terrassa ha tingut com a 
objectiu fer una diagnosi estratègica de la ciutat, i determinar els factors clau, les línies estratègiques 
bàsiques per a la creació i construcció d’una identitat competitiva terrassenca. S’ha elaborat un pla 
d’acció específic per als primers dos anys i s’ha definit un model operatiu a nivell de gestió i coordinació 
per a la construcció de la identitat i la imatge de Terrassa i la seva projecció exterior. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

La valoració del grau d’assoliment dels objectius 2017 ha estat molt positiva, ja que s’han assolit els 
resultats esperats pel que fa a l’obtenció i la definició de l’estratègia, l’obtenció de la marca i de la definició i 
l’obtenció dels valors diferencials d’aquesta marca per als diferents públics objectius del projecte d’Identitat 
Competitiva de Terrassa. En aquest sentit, el Servei Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la 
Ciutat ha aconseguit nous àmbits d’intervenció i noves activitats en el marc de les iniciatives de “Projecció 
de la Ciutat”. Així mateix, s’ha aconseguit el lideratge del Grup de Treball de “Ciutats intermèdies” de la 
Xarxa Mundial CGLU, que va ser celebrat en el marc de la cimera continental europea d’aquesta xarxa de 
governs locals, celebrada a Terrassa. 

Per tot plegat, el Servei ha treballat satisfactòriament en l’execució dels objectius estratègics formulats al Pla 
de Mandat actual i en la voluntat de la corporació de reforçar el posicionament internacional i la projecció 
exterior de la ciutat. Atenent a aquestes directrius, s’ha estat treballant durant 2017 en les primeres fases 
d’un gran projecte per a la ciutat: l’Estratègia de Creació d’una Identitat Competitiva per a la Projecció 
Exterior de Terrassa” 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Indicadors de resultat de si s’ha aconseguit o no l’Estratègia de creació i construcció d’una 
identitat competitiva per a la projecció exterior de Terrassa. 

o Sí, s’ha aconseguit l’Estratègia com a document operatiu. Durant el primer 
semestre de 2018, s’anirà presentant el document final de l’Estratègia. 

o Per al període 2018-2019, s’haurà d’anar treballant les diferents accions i 
actuacions proposades per a la consecució dels objectius del projecte, que 
formen part d’aquest programa.  

INDICADORS DEL PROGRAMA



Àrea de Cultura, Innovació i 
Projecció de la Ciutat 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017  Programa 33001 

�

DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Cultura 

PROGRAMA Administració General de Cultura 

CODI PROGRAMA 33001 ANY 2017 

  

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019) 

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

Compromís 98 

Descripció del programa 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència pròpia  Ciutadans de Terrassa 

Objectius anuals 

� Establir les directrius i accions per garantir el correcte funcionament del servei 

� Establir directrius per a l’execució de programes d’actuació 

� Coordinar les actuacions del Servei de Cultura amb la resta de Serveis de l’àrea 5 

� Coordinar les accions del Servei amb els plans generals de l’organització

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

� Projecte Ciutats Pilots de la Cultura 

� Reglament del Consell Municipal de Cultura 

� Redacció del Pla de Biblioteques 

� Recuperació del Projecte Casa de la Música 

� Consolidació del Festival TNT a nivell nacional i internacional i Elixir a nivell local. 

� Coordinació amb el Servei de Turisme per millorar les accions de promoció de la ciutat  

� Coordinació amb el Servei de Joventut pel projecte “Terrassa Oasi” de promoció educativa de les arts 
visuals, “Bauman Lab” de foment de la creació artística i “Bucs Bauman” de promoció de grups locals i 
músics emergents, així com pel les accions previstes en el Pla de Joventut. 

� Coordinació amb el Servei de Politiques de Gènere per a la implementació d’actuacions de prevenció de 
violència i garantir d’implementació de politiques d’igualtat en l’àmbit de la cultura. 

� Coordinació amb el Servei de Capacitats diverses per a la redacció del decàleg “ La Cultura trenca 
barreres” 

� Treball transversal amb el Servei d’Innovació pel projecte “Premis Muncunill a la Innovació Cultural” 

� Manteniment de tots els projectes culturals de ciutat amb suport o participació municipal. 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• .... 

• .... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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TRUCADES PER TEMES HOMES DONES 

Venda entrades  958 1713 

Consultes Activitats/Programes  3252 3539 

Museus, monuments, carrers, mapes…  900 1000 

Exposicions 3569 3495 

Convenis/Contractes 405 237 

Subvencions 289 221 

Pressupostos 90 63 

Sol.licitud/consulta utilització equipaments 628 666 

Visites reunions 435 224 

Consultes sobre entitats/associacions 270 152 

Consultes sobre festes i fires 572 681 

Consultes sobre premis i concursos 146 129 

Consultes RRHH 44 21 

Consultes facturació/rebuts  3 4 

Comunicació i difusió 97 58 

Consultes Ajuntament  1449 1236 

Directe Servei 3973 3392 

Consultes Escoles 5 4 

Preinscripció/matriculació EEBB 0 0 

Preinscripció/matriculació Primària/Secund  0 0 

Preinscripció/matriculació EEMM/CFA 0 0 

Matrícula Oberta 0 0 

Queixes i Reclamacions 5 16 

Puntxarxa 194 351 

TOTAL 17284 17202 

RECEPCIÓ     

Venda entrades  943 1710 

Consultes Activitats/Programes  2146 2292 

Museus, monuments, carrers, mapes…  874 889 

Exposicions 2896 384 

Convenis/Contractes 384 225 

Subvencions 250 194 

Pressupostos 89 56 

Sol.licitud/consulta utilització equipaments 330 360 

Visites reunions 435 212 

Consultes sobre entitats/associacions 204 137 

Consultes sobre festes i fires 496 578 

Consultes sobre premis i concursos 115 87 

Consultes RRHH 44 16 

Consultes facturació/rebuts  3 4 

Comunicació i difusió 76 40 

Consultes Ajuntament  203 120 

Directe Servei 96 29 

Consultes Escoles 5 4 

Preinscripció/matriculació EEBB 0 0 

Preinscripció/matriculació Primària/Secund  0 0 

Preinscripció/matriculació EEMM/CFA 0 0 

Matrícula Oberta 0 0 

Queixes i Reclamacions 3 15 

Puntxarxa 191 351 

TOTAL 9783 7703 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 257.194,00 €                  262.783,86 €                       102,17%
Béns corrents i serveis 56.886,00 €                    43.076,82 €                         75,72%
Transferències corrents 42.100,00 €                    25.000,00 €                         
Inversions 500,00 €                         -  €                                    0,00%
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 356.680,00 €                 330.860,68 €                      92,76%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Ingressos patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... -  €                             -  €                                   

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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�

DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Biblioteques  

PROGRAMA Biblioteques i lectura 

CODI PROGRAMA 33211 ANY 2017 
�

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019)

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

Compromís 98 i 100

Descripció del programa

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

Àmbit competencial Persones destinatàries

Competència pròpia
Personal de les biblioteques, usuaris/àries 
assistents a les biblioteques, entitats i ciutadania 
en general

Objectius anuals 

� Establir dos objectius per al 2018 de tots els grups de treball de la bct xarxa 

� Aplicar el reglament municipal per a la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Terrassa - PG 

� Sol·licitar l’aprovació del Pla de biblioteques 2017/2025 al Ple de l’Ajuntament. - PR

� Redactar la proposta de la carta de serveis seguint els requeriments de l’Ajuntament de Terrassa. - 
PR

� Unificar la llista de serveis de la bct xarxa publicada al web de biblioteques, a la biblioteca virtual i al 
web de la Generalitat de Catalunya 

� Ampliar els avantatges del carnet de biblioteca. Buscar nous col·laboradors i incrementar mínim 2 
entitats noves.  - PP 

� Fer un mínim de 10 accions per difondre del carnet - PP 

� Sol·licitar l’aprovació de la revisió de la política de col·lecció per la Diputació i per l’organisme 
corresponent de l’Ajuntament. - PR

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR)

X X X
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� Posar en marxa l'especialització d'aprenentage d'idiomes a la biblioteca districte 2 

� Potenciar la narració oral. Organitzar conjuntament amb el “Vet aquí què” unes jornades de 
Narració Oral a la ciutat (Dia Internacional 20 de març) - PP 

� Dinamitzar les xarxes socials. Consolidar el perfil d’Instagram ampliant al llarg del 2017 amb un 
mínim de 50 fotos – PP 

� Potenciar l'acció formativa en informàtica bàsica 

Objectius pressupostaris del programa, que no són despeses de manteniment, edificis, consums, 
etc.

− Programa d'activitats per a la promoció de la lectura: 14.000 
− Material per a la difusió: 3.000 
− Compra de fons en compliment de les especialitzacions i la política de col·lecció: 65.000 
− Compra ordinadors portàtils per dinamitzar la formació en informàtica bàsica: 3.000 
− Millorar l'accés al fons dels ciutadans. Servei de Préstec interbibliotecari - Boomerang: 9.000 
− Subvencions i suport a l'edició local: 10.300 
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Actuacions realitzades i resultats

Objectiu: Establir dos objectius per al 2018 de tots els grups de treball de la bct xarxa 

Actuacions i resultats: 
� Grup Servei d’informació

1. Generar un protocol d’actuació en l’atenció a l’usuari a la biblioteca 
2. Establir un sistema d’avaluació periòdica del Servei d'Informació 

� Grup infantil
1. Revisió de les visites escolars d'infantil i primària 
2. Implementar el projecte Llegir per Créixer paulatinament a totes les biblioteques. Ens posem com a 
objectiu realitzar el darrer trimestre de l'any  una activitat del projecte per biblioteca

� Grup d’activitats
1. Iniciar el projecte “Aula de cinema” i treball conjunt amb ESCAC i parc Audiovisual 
2. Formar part del grup de treball XBM del projecte “Univers Internet”

� Grup xarxes socials
1. Penjar 3 vídeos sobre el fons antic de la bct 
2. Canviar el concepte de les videoentrevistes amb els autors (fer-les més personalitzades) 

� Grup comunicació
1. Tenir redactat el pla de comunicació 
2. Adaptar la imatge bct xarxa a la nova imatge corporativa de l’Ajuntament

� Grup Col·lecció 
1. Aprovar en ple municipal l’actualització de la Política de Col·lecció 
2. Donar a conèixer les especialitzacions de la bct xarxa 

� Grup blog
1. Replantejament del blog durant el 2018 
2. Estratègia de publicació durant 2018 amb dos components: 1) Calendari de publicació mensual per a les 
seccions actives del blog 2) recomanacions del personal. Demanar una ressenya/recomanació a l'any a 
cada persona de l'equip bct xarxa 

� Grup Manteniment
1. Corregir les mesures detectades per prevenció 
2. Enllestir el document d’emergències “Què fer quan” de cada biblioteca

� Grup NPL
1. Renovar el material de difusió i actualitzar la bibliografia de les receptes del projecte “Nascuts per llegir” 
2. Destinar una part del pressupost de col·lecció per renovar i ampliar el fons del NPL 

Despesa capítol 2 per a 2018: 5.000 €

Objectiu: Sol·licitar l’aprovació del Pla de biblioteques 2017-2025 al Ple de l’Ajuntament. – PR 

Actuacions i resultats:
Entregat al regidor de cultura i a l’alcalde la proposta de Pla de biblioteques 2017-2025 per part de Diputació 
el mes de maig de 2017. Serà aprovat en Ple de l’Ajuntament el març de 2018 

Despesa capítol 2: 0 € 

Objectiu: Redactar la proposta de la carta de serveis seguint els requeriments de l’Ajuntament de 
Terrassa. – PR 
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Actuacions i resultats:
Presentada, aprovada a nivell tècnic, pendent aprovació al Ple Municipal. Presentat al personal bct xarxa 
per al seu coneixement i en faci compliment. Pendent presentar-la a la Gerència del Servei de Biblioteques 

Despesa capítol 2: 0 € 

Objectiu: Unificar la llista de serveis de la bct xarxa publicada al web de biblioteques, a la biblioteca 
virtual i al web de la Generalitat de Catalunya 

Actuacions i resultats:
Revisat, unificat i assolit als tres portals el mes de juny de 2017 

Despesa capítol 2: 0 € 

Objectiu: Ampliar els avantatges del carnet de biblioteca. Buscar nous col·laboradors i incrementar 
mínim 2 entitats noves.  – PP 

Actuacions i resultats:
� Llibreria Cinta nova col·laboradora a partir del mes de juny. 
� Llibreria Hermanos Aguilera col·laboradors a partir d’octubre. 
� Llibreria l’Orella Verda, llibreria infantil a partir del mes d'octubre
�

Despesa capítol 2: 0 € 

Objectiu: Fer un mínim de 10 accions per difondre del carnet – PP 

Actuacions i resultats: fetes un total de 16 accions
1.Sortides   
Bd6 
- 17 de juny festa major del barri Can Tusell 
- 3 de juny festa dels comerciants 
Bd5 
- hora del conte al mercat del triomf 
- Festa major barri de Sant Pere 
- Festa major torrent d’en Pere Parres 
Bd3 
- 19 de març rambla jove 
- 11 de març Marató de contes dels voluntaris, festa major 
Bct 
- hora del conte al mercat 
Bd4 
- 2 d’abril fira de Gent Gran 
- 9 a 16 de juny, festa major de la Maurina 
- el mes de setembre, festival de circ 
- Paradeta aniversari 22 abril 
Bd2 
- octubre, festa a la Plaça del seu 15è aniversari 
- novembre tomba castanya 
2.Tres nous llocs on fan descomptes amb carnet. 
3.Un butlletí informatiu amb el “sabies que” potenciant el carnet 

Despesa capítol 2: 0 € 

Objectiu: Sol·licitar l’aprovació de la revisió de la política de col·lecció per la Diputació i per 
l’organisme corresponent de l’Ajuntament. – PR 

Actuacions i resultats:



Àrea de Cultura, Innovació i 
Projecció de la Ciutat 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017  Programa 33211 

Redactat final fet i obtingut el vist i plau de la Gerència del Servei de Biblioteques. Cal enviar-la a 
l’Ajuntament  per a la seva aprovació, al llarg del primer trimestre de 2018 
  
Despesa capítol 2: 0 € 

Objectiu : Posar en marxa l'especialització d'aprenentatge d'idiomes a la biblioteca districte 2 

Actuacions i resultats:
Redactada la política de col·lecció de l’especialització a novembre de 2017 

Despesa capítol 2: 1.000 € 

Objectiu: Potenciar la narració oral. Organitzar conjuntament amb el “Vet aquí què” unes jornades de 
Narració Oral a la ciutat (Dia Internacional 20 de març) – PP 

Actuacions i resultats: 

Nombre de sessions simultànies i nombre d’assistents 
7 accions a la vegada 
Bd2: 24 assistents 
Bd3: 76 assistents 
Bd4: 46 assistents 
Bd5: 46 assistents 
Bd6: 65 assistents 
Bct: 46 assistents 
Plaça Vella: 120 assistents 

Despesa capítol 2: 0 € 

Objectiu: Dinamitzar les xarxes socials. Consolidar el perfil d’Instagram ampliant al llarg del 2017 
amb un mínim de 50 fotos – PP 

Actuacions i resultats:
Aportades 52 fotos el al 2017 

Despesa capítol 2: 0 €

Objectiu: Adquirir 9 ordinadors portàtils per tal de potenciar l'acció formativa en informàtica bàsica

Actuacions i resultats:
Compra de 9 ordinadors portàtils 

Despesa capítol 6: 3.000 €

Valoració del grau d’assoliment dels objectius

En general tots els objectius han anat encaminats a millorar i garantir el servei de biblioteca a la ciutadania 
i potenciar i fer prevaldre les seves funcions bàsiques  com és la lectura, la formació, programes 
d'activitats culturals i la col·lecció.   

En ser equipaments oberts a tothom, no es fan accions concretes per afavorir la igualtat de gènere però sí 
que es pretén fer-ne una valoració. Per aquest motiu, al llarg del 2017, ens hem dedicat a recollir dades 
disgregades per constatar amb xifres l'assistència a les activitats per gènere.
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació

� Formació a la direcció de la bct xarxa sobre pressupost en perspectiva de gènere. 

� Recollir dades d'assistents a totes les activitats que es duen a terme a les biblioteques, segregat per 
sexe. 

Total activitats, sessions: 3.485 

Total homes: 17.532 

Total dones: 26.356 

Bd2
Nombre activitats 2017: 472 

Homes: 2.855 

Dones: 4.878

Bd3
Nombre activitats 2017: 160 

Homes: 1.642 

Dones: 2.153

Bd4
Nombre activitats 2017: 501 

Homes: 3.198 

Dones: 4.754 

Bd5
Nombre activitats 2017: 215 

Homes: 1.322  

Dones: 1.596  

Bd6
Nombre activitats 2017: 679 

Homes: 2.911 

Dones: 4.946 

Classificació del programa Biblioteques

Objectius anuals Aplicar el reglament municipal per a la igualtat de gènere 
de l’Ajuntament de Terrassa – PG 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Bct
Nombre activitats 2017: 1.458 

Homes: 5.604 

Dones: 8.029 

� Anotar els assistents als horaris especials d'obertura de la Biblioteca Central com a aula d'estudi per 
períodes d'exàmens.

� ����� �����

	�
��������������������� ����� ����

��
���������������� ��� ���

El cost referent a l'aplicació de la política de gènere és zero. El cost del primer objectiu són el 
desenvolupament de les activitats en si, despesa de llum, personal que s'hi destina, etc. En el segon 
objectiu el cost és la contractació d'un Auxiliar de Biblioteca i un guarda de seguretat però no té cap cost el 
fet de contar els assistents disgregats per sexe.

Resultats Assolits

Es constata el que ja s'observa i es coneix. Les dones participen molt més de les activitats que s'ofereixen a 
les biblioteques. Les assistents a molts clubs de lectura són únicament dones i d'una mitjana d'edat de 60 
anys. 

D'un total de 43.888 assistents a les activitats, 26.356 són dones. Això vol dir el 60% de l'assistència.  

Valoració del grau d’assoliment dels objectius

Els tres objectius proposats al voltant de la perspectiva de gènere s'han assolit.
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Els indicadors consten en les actuacions realitzades. La majoria són: 

• Nombre d'assistents 
• Nombre d'activitats 
• Documents redactats, presentats, aprovats 

 
GENER ACTIVITATS ASSISTENTS  VISITES USUARIS INTERNET USUARIS INSCRITS INCREMENT 

MENSUAL  bct 65 761 29.808 2.301 47.392 47.392 
bd2 37 396 5.209 651 10.611 60 
bd3 6 96 7.209 506 9.494 70 
bd4 17 265 6.628 630 13.500 67 
bd5 12 295 5.258 220 5.198 53 
bd6 59 906 7.735 715 17.942 87 

FEBRER ACTIVITATS ASSISTENTS  VISITES USUARIS INTERNET USUARIS INSCRITS INCREMENT 
MENSUAL  bct 68 836 28.238 2.306 45.732 -1.660 

bd2 42 601 5.685 648 10.264 -347 
bd3 37 167 8.015 563 9.493 -1 
bd4 17 264 6.823 632 13.560 60 
bd5 17 197 4.899 182 5.120 -78 
bd6 73 642 10.512 836 17.174 -768 

MARÇ ACTIVITATS ASSISTENTS  VISITES USUARIS INTERNET USUARIS INSCRITS INCREMENT 
MENSUAL  bct 98 1.583 31.023 2.473 45.831 99 

bd2 54 805 10.421 803 10.308 44 
bd3 9 345 9.081 568 9.556 63 
bd4 29 452 8.302 737 13.681 121 
bd5 11 127 4.198 215 5.134 14 
bd6 101 887 9.655 926 17.258 84 

ABRIL ACTIVITATS ASSISTENTS  VISITES USUARIS INTERNET USUARIS INSCRITS INCREMENT 
MENSUAL  bct 79 1.370 21.317 1.895 45.961 130 

bd2 40 585 5.864 458 10.306 -2 
bd3 19 337 5.190 331 9.555 -1 
bd4 35 2.004 6.338 477 13740 59 
bd5 6 75 2.387 137 5.134 0 
bd6 84 857 7.008 563 17.294 36 

MAIG ACTIVITATS ASSISTENTS  VISITES USUARIS INTERNET USUARIS INSCRITS INCREMENT 
MENSUAL  bct 94 804 34.872 2.500 46.100 139 

bd2 36 446 7.717 717 10.359 53 
bd3 26 180 7.557 503 9.653 98 
bd4 45 410 7.521 708                13.836      96 
bd5 26 280 3.750 200 5.212 78 
bd6 73 758 8.557 793 17.339 45 

JUNY ACTIVITATS ASSISTENTS  VISITES USUARIS INTERNET USUARIS INSCRITS INCREMENT 
MENSUAL  bct 72 0 21.830 2.054 46.234 134 

bd2 38 559 5.892 583 10.378 19 
bd3 6 66 6.033 370 9.704 51 
bd4 32 327 6.029 579 13.909 73 
bd5 8 160 3.365 147 5.218 6 
bd6 45 623 7.200 728 17.393 54 

JULIOL ACTIVITATS ASSISTENTS  VISITES USUARIS INTERNET USUARIS INSCRITS INCREMENT 
MENSUAL  bct 10 0 16.498 1.631 46.369 135 

bd2 11 160 6.507 459 10.397 19 
bd3 0 0 4.212 221 9.740 36 
bd4 15 224 4.174 400 13.924 15 
bd5 26 539 2.485 90 5.227 9 
bd6 12 173 4.617 474 17.436 43 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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AGOST ACTIVITATS ASSISTENTS  VISITES USUARIS INTERNET USUARIS INSCRITS INCREMENT 
MENSUAL  bct 0 0 13.963 1.785 46.493 124 

bd2 - - - - 10.396 -1 
bd3 0 0 3.834 303 9.773 33 
bd4 1 12 3.432 405 13.943 19 
bd5 - - - -   -5.227 
bd6 0 0 3.947 373 17.475 39 

SETEMBRE ACTIVITATS ASSISTENTS  VISITES USUARIS INTERNET USUARIS INSCRITS INCREMENT 
MENSUAL  bct 13 0 36.149 1.944 46.655 162 

bd2 13 130 6.752 587 10.446 50 
bd3 2 58 5.908 430 9.853 80 
bd4 8 211 6.273 624 14.047 104 
bd5 7 98 2.867 125 5.232 5.232 
bd6 11 173 7.119 744 17.580 105 

OCTUBRE ACTIVITATS ASSISTENTS  VISITES USUARIS INTERNET USUARIS INSCRITS INCREMENT 
MENSUAL  bct 32 0 26.809 2.112 46.879 224 

bd2 40 576 8.893 745 10.540 94 
bd3 6 105 6.597 498 9.937 84 
bd4 21 348 7.149 653 14.163 116 
bd5 9 114 3.619 215 5.255 23 
bd6 52 526 8.182 776 17.729 149 

NOVEMBRE ACTIVITATS ASSISTENTS  VISITES USUARIS INTERNET USUARIS INSCRITS INCREMENT 
MENSUAL  bct 48 0 27.431 2.359 47.000 121 

bd2 46 604 8.945 695 10.588 48 
bd3 7 186 6.713 514 10.023 86 
bd4 28 501 8.246 634 14.223 60 
bd5 47 572 4.746 256 5.297 42 
bd6 73 738 8.007 773 17.815 86 

DESEMBRE ACTIVITATS ASSISTENTS  VISITES USUARIS INTERNET USUARIS INSCRITS INCREMENT 
MENSUAL  bct 33 0 36.149 1.754 47.081 81 

bd2 30 459 3.835 509 10.616 28 
bd3 6 302 7.925 355 10.060 37 
bd4 36 451 4.764 404 14.267 44 
bd5 7 105 2.775 136 5.310 13 
bd6 47 1.049 6.330 507 17.857 42 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 10.000,00 €                    46.208,03 €                         462,08%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 10.000,00 €                   46.208,03 €                        462,08%

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

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... -  €                             -  €                                   

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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�

DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Arxiu Històric 

PROGRAMA Arxiu 

CODI PROGRAMA 33222 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019) 

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

Compromís 98 

Descripció del programa 

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

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia 
Ciutadania de Terrassa interessats per la recerca 
la història i el coneixement, així com historiadors, 
estudiants, investigadors/es,.... 

Objectius anuals 

� Preservació conservació i difusió del patrimoni documental de caràcter històric de la ciutat de Terrassa  

� Posar a disposició la documentació correctament tractada al servei del públic per mitjans digitals i 
presencials. 

� Organitzar activitats de difusió que permetin accedir al coneixement fixat en els documents històric de la 
ciutat de Terrassa 

� Fer recerca i publicar documents relacionats amb la ciutat i el seus moviments actuals. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

� Identificar i gestionar la captació de fons 

� Tractament del fons

� Digitalització i recerques 

� Activitats de difusió i publicacions. 

Resultats Assolits 

• Els resultats en tant que a la identificació, gestió de donacions, conservació i tractament arxivístic de fons 
nous ha estat molt favorable 

• La digitalització i el nivell de consultes a documents per via telemàtica ens situa a la capçalera dels 
Arxius de Catalunya 

• L’edició de la documentació sobre les Festa Major ha vinculat el debat actual amb la realitat històrica del 
mon festiu tot aportant un nou camp de coneixement de gran acceptació 

• Les activitats organitzades per la Festa Major apropen a l’Arxiu i a la documentació dipositada a sectors 
de població nous com són el públic jove- 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

El projecte d’Arxiu Històric de Terrassa centrat a vincular la documentació i la societat actual obté molts 
bons resultats de consultes, d’assistències, de recerques en tots els formats i la valoració és molt positiva. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� Recollida de dades d’impacte 

Resultats Assolits 

• Durant el 17 estem recollint satisfacció i el 18 farem recollida segregada per gènere 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Com no disposem de dades d’impacte recollides amb anterioritat amb perspectiva de gènere ara 
comencem a recollir l’impacte poblacional per establir criteris de paritat.

Classificació del programa 
Objectius anuals Recollida de dades d’impacte 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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  Consultes Totals   
  Pàgines web consultades 3.089   
  Usuaris telemàtics 2.917   
  Unitats documentals consultades 668   
  Usuaris presencials 207   

        
Data Activitats maig Assistents  Ubicació 

12 i 26 maig Taller sobre Franquisme i visita a l'Arxiu. Institut Can Jofresa 97 Arxiu Històric 

16/05/2017 Visita a l'Arxiu. Institut Torre del Palau. 4art ESO 94 Arxiu Històric 

23/05/2017 Visita a l'Arxiu. 2 estudiants 3 Arxiu Històric 

23 i 29 maig Qui s'ha menjat els papers de l'Arxiu? Escola Sagrat Cor 86 Arxiu Històric 

28/05/2017 Festa Major del Barri del Segle XX. Cantada de Corals 153 Arxiu Històric 

29/05/2017 Aniversari AV Segle XX. Escola Sala Badrines 93 Arxiu Històric 

1 al 31 maig Visites lliures a l'exposició del Barri del Segle XX 52 Arxiu Històric 

1 al 31 maig Visites lliures a l'exposició Món Obrer 52 Arxiu Històric 

1 al 31 maig Visites lliures als Gegants 5 Arxiu Històric 

  Total  635   
  Consultes Totals   
  Pàgines web consultades 3.148   
  Usuaris telemàtics 2.511   
  Unitats documentals consultades 671   
  Usuaris presencials 167   

        
Data Activitats juny Assistents  Ubicació 

02/06/2017 Presentació del Joc dels Carrers de Terrassa 30 Arxiu Històric 

07/06/2017 Inauguració de l'Espai de Memòria i dels Valors Democràtics de 54 Arxiu Històric 

09/06/2017 Presentació dels plànols antics a la web. Cartografia 20 Arxiu Històric 

20/06/2017 Final de curs de l'Escola Sala Badrinas 216 Arxiu Històric 

22/06/2017 Visita guiada a professors: Exposició Resistens i Deportades 9 Arxiu Històric 

27/06/2017 Reunió Exposició Museu Tiflotècnic de l'ONCE 6 Arxiu Històric 

28/06/2017 Visita - Taller de formació. Grup d'Egara  12 Arxiu Històric 

28/06/2017 Assaig general de l'activitat de Festa Major 30 Arxiu Històric 

30/06/2017 Visita a l'Arxiu de la Residència Vapor Gran 21 Arxiu Històric 

2 al 23 juny Joc dels Carrers de Terrassa 330 Arxiu Històric 

7 al 30 juny Visites lliures a l'exposició Resistents i Deportades 33 Arxiu Històric 

1 al 30 juny Visites lliures als Gegants 23 Arxiu Històric 

  Total  784   

  Consultes Totals   

  Pàgines web consultades 1.605   
  Usuaris telemàtics 1.839   

  Unitats documentals consultades 716   

  Usuaris presencials 232   
        

Data Activitats juliol Assistents  Ubicació 
01/07/2017 Activitat Festa Major: Escape room. A l'Arxiu Tots Bandolers! 467 Arxiu Històric 

14/07/2017 Entrevista a la Joana Biarnés (per a l'exposició) 6 Arxiu Històric 

1 al 31 juliol Visites lliures a l'exposició Resistents i Deportades 17 Arxiu Històric 

1 al 31juliol visites lliures als Gegants 26 Arxiu Històric 

  Total  516   
  Consultes Totals   

  Pàgines web consultades 2.696   
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  Usuaris telemàtics 1.562   
  Unitats documentals consultades 794   
  Usuaris presencials 178   

        
Data Activitats agost Assistents  Ubicació 

16 al 31 d’agost Visites lliures a l'exposició Resistents i Deportades 7 Arxiu Històric 

16 al 31 d'agost Visites lliures als Gegants 8 Arxiu Històric 

  Total  15   
  Consultes Totals   
  Pàgines web consultades 1.698   
  Usuaris telemàtics 1.617   
  Unitats documentals consultades 448   

  Usuaris presencials 70   
      

Data Activitats setembre Assistents  Ubicació 
14/09/2017 Visita-taller: Cecot Formació. Curs d'auxiliar administratiu 12 Arxiu Històric 

14/09/2017 Exposició Joan Biarnés 7 Arxiu Històric 

20/09/2017 
Cicle de conferències del CEHT. SETDECANVI. 1917. La 
Revolució Russa i Catalunya 71 Arxiu Històric 

27/09/2017 
Cicle de conferències del CEHT. SETDECANVI. 1917. 
Conflicte i tomb a la rereguarda. Els fet de maig 46 Arxiu Històric 

27/09/2017 Reunió Exposició Joan Biarnés 8 Arxiu Històric 

29/09/2017 Inauguració de l'Exposició Joan Biarnés 133 Arxiu Històric 

1 al 20 set Visites lliures a l'exposició Resistents i Deportades 20 Arxiu Històric 

  Total  297   
  Consultes Totals   
  Pàgines web consultades 1.266   
  Usuaris telemàtics 2.423   
  Unitats documentals consultades 388   
  Usuaris presencials 151   

        
Data Activitats octubre Assistents  Ubicació 

26-oct Visites a l'arxiu del Centre d'Estadística 3 Arxiu Històric 

1 al 31 oct Visites a l'Exposició Joan Biarnés 243 Arxiu Històric 

  Total  246   
  Consultes Totals   

  Pàgines web consultades 1.342   

  Usuaris telemàtics 2.686   
  Unitats documentals consultades 776   

  Usuaris presencials 197   

        
Data Activitats novembre Assistents  Ubicació 

02/11/2017 1era sessió. Curs: La fotografia com a documnt històric 22 Arxiu Històric 

09/11/2017 2ona sessió. Curs: La fotografia com a documnt històric 21 Arxiu Històric 

09/11/2017 
Presentació llibre "Epistolari a la meva filla Paulina 1936-1939" 
de Francesc Pi de la Serra i Mata de la Barata 62 Arxiu Històric 

10/11/2017 Alumnes de l'Escola Santa Eulàlia. Reportatge sobre l'Arxiu 4 Arxiu Històric 

16/11/2017 3era sessió. Curs: La fotografia com a documnt històric 22 Arxiu Històric 

17/11/2017 
Inauguració de l'Exposició "Entre Espanya i Rússia. Recuperant 
la història dels Nens de la Guerra" 26 Arxiu Històric 

18/11/2017 2ona conferència sobre Bandolerisme a la Casa Soler i Palet 35 Casa Soler i Palet 
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�� Usuaris telemàtics 1.562   
  Unitats documentals consultades 794   
  Usuaris presencials 178   

        
Data Activitats agost Assistents Ubicació 

16 al 31 d’agost $���	����������������"�������+����	��	����%�"��	���� 7 ���������	
����
16 al 31 d'agost Visites lliures als Gegants 8 ���������	
����

  Total 15   
  Consultes Totals   
  Pàgines web consultades 1.698   
  Usuaris telemàtics 1.617   
  Unitats documentals consultades 448   

  Usuaris presencials 70   
      

Data Activitats setembre Assistents Ubicació 
14/09/2017 $���	-	����(�����	������������������������������	�	��� 12 ���������	
����
14/09/2017 Exposició Joan Biarnés 7 ���������	
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20/09/2017 
Cicle de conferències del CEHT. SETDECANVI. 1917. La 
Revolució Russa i Catalunya 71 ���������	
����

27/09/2017 
Cicle de conferències del CEHT. SETDECANVI. 1917. 
Conflicte i tomb a la rereguarda. Els fet de maig 46 ���������	
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27/09/2017 Reunió Exposició Joan Biarnés 8 ���������	
����
29/09/2017 Inauguració de l'Exposició Joan Biarnés 133 ���������	
����
1 al 20 set Visites lliures a l'exposició Resistents i Deportades 20 ���������	
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  Total 297   
  Consultes Totals   
  Pàgines web consultades 1.266   
  Usuaris telemàtics 2.423   
  Unitats documentals consultades 388   
  Usuaris presencials 151   

        
Data Activitats octubre Assistents Ubicació 

26-oct Visites a l'arxiu del Centre d'Estadística 3 ���������	
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1 al 31 oct Visites a l'Exposició Joan Biarnés 243 ���������	
����
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 157.679,00 €                  168.186,54 €                       106,66%

Béns corrents i serveis 84.155,00 €                    80.116,65 €                         95,20%

Transferències corrents 14.000,00 €                    13.800,00 €                         98,57%

Inversions -  €                              -  €                                    

Transferències de capital -  €                             -  €                                   

TOTAL...................... 255.834,00 €                 262.103,19 €                      102,45%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    

Transferències corrents 40.200,00 €                    5.200,00 €                           12,94%

Ingressos patrimonials -  €                              -  €                                    

Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   

TOTAL...................... 40.200,00 €                   5.200,00 €                          12,94%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 157.679,00 €                  168.186,54 €                       106,66%
Béns corrents i serveis 84.155,00 €                    80.116,65 €                         95,20%
Transferències corrents 14.000,00 €                    13.800,00 €                         98,57%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 255.834,00 €                 262.103,19 €                      102,45%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 40.200,00 €                    5.200,00 €                           12,94%
Ingressos patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 40.200,00 €                   5.200,00 €                          12,94%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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En aquestes caselles es marcarà si el 
programa fa accions derivades d’aquests 

processos. Les sigles PG, PP i PR es 
poden afegir a les actuacions realitzades 

per saber l’origen

�

DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Museu de Terrassa 

PROGRAMA Museus 

CODI PROGRAMA 33301 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019) 

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

Compromís 98, 99 i 104 

Descripció del programa 

El Museu de Terrassa s'encarrega de la gestió del patrimoni històric, artístic, etnogràfic i arqueològic a nivell 
local. Les seves principals funcions són la salvaguarda, documentació, exhibició i divulgació del patrimoni 
històric i artístic terrassenc. 

Dedica una especial atenció a l'activitat arqueològica i a la recuperació i difusió del patrimoni històric local i 
comarcal. El seu marc d'actuació preferent és l'evolució del territori i l'ocupació humana de Terrassa i la 
seva comarca des dels orígens fins als nostres dies. 

El Museu de Terrassa el conformen els equipaments museístics municipals següents: el Castell Cartoixa de 
Vallparadís (seu principal), la Seu d’Ègara, la Casa Alegre de Sagrera, la Torre del Palau i el Centre 
d'Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa, i el Claustre del Convent de Sant Francesc.  

Altres espais relacionats amb l'activitat museística són els dipòsits de reserva, situats als jardins de la Casa 
Alegre de Sagrera i a un magatzem al carrer Pare Font. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia- definida a la llei de Museus 
de Catalunya 

  

El MdT s’adreça a tots els perfils de públics 
(població en general, escolar, familiar, tercera edat, 
educació especial, col·lectius diversos, públic no 
visitant, persones amb discapacitat...), edats, 
interessos, procedències... 

S’intenta treballar de forma col·laborativa amb altres 
entitats, institucions, serveis de l’Ajuntament de 
Terrassa,  la Parròquia de Sant Pere, el Bisbat de 
Terrassa...  

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

-   
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Objectius anuals 

� Treballar en la protecció, la conservació, la restauració i la difusió del patrimoni històric i artístic de la 
ciutat. 

� Promoure les donacions i els préstecs d’objectes de la col·lecció. 
� Augmentar el públic visitant del Museu.  
� Garantir l'accés a la cultura a tothom.  
� Incrementar els usuaris del Departament d’Educació i d’Acció Cultural (DEAC): activitats, visites, 

itineraris i tallers. 
� Mantenir la qualitat de l’oferta educativa.  
� Difondre el patrimoni local.  
� Desenvolupar exposicions pròpies i col·laborar en exhibicions d’altres entitats o serveis de l’Ajuntament 

de Terrassa. Elaborar material didàctic i el catàleg de l’exposició temporal de llarga durada. 
� Treballar en les diferents xarxes locals, catalanes i europees per difondre el patrimoni de la ciutat.
� Realitzar sessions formatives relacionades amb la investigació i recerca de la Seu d’Ègara. 
� Desenvolupar tasques de docència mitjançant la supervisió d’estudiants universitaris i de graus mig. 
� Garantir el dret a la informació (consultes especialitzades, biblioteca, arxiu del Museu...). 
� Coordinar les publicacions del museu i promoure les publicacions relacionades amb el patrimoni local..  

Actuacions realitzades 

� Es programen jornades de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera, al Castell Cartoixa de 
Vallparadís i a la Seu d'Ègara. Esglésies de Sant Pere el 1r cap de setmana de mes, per celebrar alguns 
actes rellevants a la ciutat com són el Festival de Jazz, la Fira modernista, la Festa Major, etc o 
celebracions relacionades amb la difusió del patrimoni com són el Dia Internacional dels Museus, les 
Jornades europees de patrimoni, el Dia Internacional de l’Art Nouveau... 

� Durant el curs escolar 2016–2017, el Museu va oferir 55 propostes didàctiques diferents: 29 visites, 11 
itineraris, 7 tallers i 8 visites en llengua estrangera. D’aquestes, sis eren noves. En el curs 2017–2018 es 
proposen 61 activitats diferents: 27 visites, 12 itineraris, 7 tallers, 13 visites en llengua estrangera i 2 de 
l’oferta Vallparadís: història i aventura. Nou novetats i dues renovacions.  

� El DEAC duu a terme activitats adreçades a públic en general, infantil, familiar ... al llarg de tot l’any amb 
l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni històric, artístic i cultural del Museu de Terrassa. 

� Presentació de la maqueta i el plafó explicatiu de la Seu d’Ègara dins del projecte de la Mirada Tàctil. Es 
tracta, sens dubte, d’un element d'inclusió per assegurar l'accessibilitat cultural a tots els visitants. La 
iniciativa va comptar amb el suport de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i 
l’Oficina Tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat de l’Ajuntament de Terrassa.  

� Inspeccions a la Casa Alegre de Sagrera, al Castell Cartoixa de Vallparadís i a la Seu d’Ègara per part 
de personal tècnic de Turisme per a tothom de l’Agència Catalana de Turisme. 

� Col·laboració en iniciatives de promoció turística: bitllets combinats de Ferrocarrils de la Generalitat, 
visita combinada la Seu d’Ègara i el Monestir de Sant Cugat del Vallès, regal d’entrades gratuïtes i/o 
descomptes per visitar el Museu en col·laboració amb publicacions, xarxes, mitjans de comunicació, 
actes esportius, actes gastronòmics, activitats culturals, ... 

� Col·laboració en el Projecte Rememory amb el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) per endarrerir la 
progressió de la demència en persones que es troben en fases inicials.  

� La Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya, de la qual el Museu de Terrassa n’és 
membre, organitza una jornada: “Museus i identitat nacional: construccions, canvis i inclusions” al 
Museu d’Història de Catalunya. L’acte pretén reflexionar sobre el paper inclusiu i transformador que els 
museus han de tenir avui per avui.  

� Treballar en les diverses xarxes locals, catalanes i europees per difondre el patrimoni de la ciutat: 
TerrassaEduca, Xarxa de Museus Locals, Xarxa de Museus i monuments de Catalunya - XMHcat, xarxa 
de Turisme i Patrimoni, XATIC i xarxa europea d’Art Nouveau. 

� Es desenvolupen 9 exposicions pròpies i es col·labora en 4 exhibicions d’altres entitats o serveis de 
l’Ajuntament de Terrassa. S’elabora material didàctic divers i un catàleg de l’exposició temporal de llarga 
durada. 

� Es treballa en la realització de publicacions dedicades al patrimoni local. 
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Resultats Assolits 

• El còmput total de públic visitant del MdT ha estat de 65.166 persones (36.660 individuals i 28.506 en 
grup). Per seccions es desglossa de la següent forma: 

- Castell Cartoixa de Vallparadís: 11.209 individuals i 6.961 en grup. TOTAL: 18.170 visitants. 
- Seu d’Ègara: 6.944 individuals i 9.979 en grup. TOTAL: 16.923 persones. 
- Casa Alegre de Sagrera: 18.124 individuals i 9.296 en grup.   TOTAL: 27.420 visitants.  
- Torre del Palau i CIVMT: 1.786 en grup. TOTAL: 1.786 persones. 
- Claustre del convent de Sant Francesc: 383 individuals i 484 en grup. TOTAL: 867 visitants. 

Castell Cartoixa de Vallparadís

Seu d'Ègara

Casa Alegre de Sagrera

Torre del Palau i CIVMT

Claustre convent St. Francesc

• Al llarg de l’any, 28.075 persones han visitat alguna de les seccions del Museu gaudint d’alguna de les 
jornades de portes obertes programades. Això suposa un increment de 7.548 persones respecte a l’any 
passat. 

• L’any 2017, el DEAC va realitzar 526 sessions amb 13.639 usuaris: 304 visites (7.801 persones), 123 
itineraris (3.234  participants) i 99 tallers (2.604 usuaris).  

• El Museu ha organitzat o co-organitzat 111 sessions de 68 activitats diferents per donar a conèixer el 
patrimoni històric, artístic i cultural adreçades a tota tipologia de públics (infantil, familiar, jovent, gent 
gran, etc) amb una participació total de 3.603 persones.  

• El MdT col·labora i acull en les diferents seccions un elevat nombre d’activitats organitzades per altres 
serveis municipals, entitats, institucions, la Parròquia de Sant Pere... i a més, participa en l’organització 
d’altres esdeveniments. Cal destacar que personal tècnic del Museu realitza algunes activitats fora del 
museu. Al llarg del 2017, gairebé 7.500 persones participen en aquestes propostes. Cal tenir present 
però que alguns actes no estan quantificats per la gran quantitat de públic assistent. 

• En el cas dels concerts majoritàriament estan organitzats per altres serveis municipals, entitats, 
institucions, la Parròquia de Sant Pere...  Alguns són gratuïts i d’altres de pagament. S’han dut a terme 
25 concerts amb una assistència de 3.890 persones. 

• Es col·labora en iniciatives per promocionar turísticament el Museu: bitllets combinats de Ferrocarrils de 
la Generalitat, visita combinada la Seu d’Ègara i el Monestir de Sant Cugat del Vallès, regal d’entrades 
gratuïtes i/o descomptes per visitar el Museu en col·laboració amb publicacions, xarxes, mitjans de 
comunicació, actes esportius, actes gastronòmics, activitats culturals, ...  

• Una desena de persones participen en el Projecte Re-memory. 
• Xarxes col·laboratives: participació a la XXX Jornada de la Xarxa de Museus Locals: “Museus en xarxa: 

col·laborar per innovar” al Museu Vinseum. Museu de les cultures del Vi de Catalunya a Vilafranca del 
Penedès; assistència a la reunió de la Junta Coordinadora de la Xarxa d’entitats Terrassaeduca 
celebrada al Servei Municipal d’Educació; reunió de la Taula de Treball de Producte Turístic, a la Masia 
Freixa; participació en la reunió de la Junta Coordinadora de la Xarxa Terrassaeduca celebrada al Servei 
Municipal d’Educació i es duen a terme diverses feines relacionades amb la Xarxa de Museus d’Història i 
Monuments de Catalunya i de la Xarxa Art Nouveau. 

• Nombre de consultes sobre fons, orientació en la recerca i/o informació històrica: 312 persones 
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• Rodatges a diferents seccions del Museu al llarg del 2018: número 100 del programa "El quarto de reixa" 
de Canal Terrassa a la Casa Alegre de Sagrera; entrevista de Canal Terrassa a les restauradores que 
treballen en les pintures del saló de la Casa Alegre de Sagrera; gravació de la minisèrie “Vida privada” a 
la Casa Alegre de Sagrera; rodatge de la docusèrie “Comtes” a la Seu d’Ègara; programa “Teló de fons”, 
del Canal Terrassa, a la Seu d’Ègara; gravació a la Casa Alegre de Sagrera de la pel·lícula “El 
confidente”; gravacions diverses per part d’alumnat de l’ESCAC i altres entitats i/o associacions.  

• Exposicions de producció pròpia: 
-  Exposició temporal de llarga durada: “El nu a la col·lecció del Museu de Terrassa”, inaugurada el 9
de juny de 2016 al Castell Cartoixa de Vallparadís. De gener al 5 de març de 2017 (44 dies oberta): 
1.161 persones. 
-  Exhibició de la pintura “Jardí” (MdT 12.082), de Santiago Rusiñol a la Casa Alegre de Sagrera 
durant la Fira modernista de Terrassa al llarg de 3 dies (del 12 al 15 de maig) amb 11537 visitants. 
-  La joia del Museu. Mostra de plànols del projecte de remodelació del recinte de les Esglésies de 
Sant Pere (1920), de Josep Puig i Cadafalch. Del 17 de maig al 18 de juny (29 dies d’obertura) dins 
dels actes del Dia Internacional dels Museus: 1.052 persones. 
-  Exposició temporal de llarga durada: “Gabinet de col·leccionista”, del 29 de juny al 31 de 
desembre de 2017, al Castell Cartoixa de Vallparadís (125 dies): 4.931 visitants. 
- Mostra "Personatges il·lustres 2017" amb alguns dels materials elaborats pels nens i nenes 
participants en els tallers d'estiu a la Casa Alegre de Sagrera, del 7 al 30 de setembre (18 dies 
oberta) amb 221 persones. 
-  Exposició “El simbolisme de l'escultura exempta funerària al cementiri”, organitzada per la Societat 
Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa S.A. i produïda pel Museu de Terrassa. Exposada al 
recinte del Cementiri de Terrassa del 16 d’octubre a l’1 de novembre (17 dies) amb 5.000 visitants. 
-  Exhibició itinerant "Escultures per a l'eternitat", del 23 d'octubre al 10 de novembre, a la bd4 (16 
dies d’obertura). No disposem de dades de visitants.  
-  Exposició "Els tresors de la Seu d'Ègara" a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya 
a Brussel·les, del 4 al 31 de desembre (11 dies): 163 persones. 
-  Mostra "L'art a les làpides" a la bd6, del 4 al 30 de desembre (16 dies). No disposem de dades de 
visitants. 

• Exposició de producció externa: 
-  Exposició temporal: “Fu la Spagna! La mirada feixista sobre la Guerra Civil Espanyola”, produïda 
pel Museu d’Història de Catalunya. Del 30 de març al 7 de maig de 2017 al Castell Cartoixa de 
Vallparadís (26 dies): 984 visitants. 
-  Mostra “Templum”, de Puerto Garcia Sierra, a la Seu d’Ègara, del 8 al 17 d’abril de 2017 (8 dies 
oberta). Organitzada per la Parròquia de Sant Pere: 261 persones. 
-  Exposició dels nans i capgrossos de Terrassa dins dels actes de la Festa Major de Terrassa 2017, 
del 31 de maig al 9 de juliol (30 dies oberta), a la Casa Alegre de Sagrera amb 1167 persones. 
Organitzada per Ajuntament de Terrassa – Cultura. 
-  Mostra de bonsais a càrrec de l'Associació de Veïns de Valparadís, el 17 i 18 de juny de 2017 (2 
dies oberta), al Castell Cartoixa de Vallparadís: 196 visitants. 

• Exposicions virtuals: 
“La riuada del 62 a Terrassa. L’abans i el després de la ciutat”: 623 visitants. 
“Terrassa inspira. Obra artística del fons del Museu dels segles XX i XXI amb la ciutat i el seu entorn 
com a motiu”: 101 persones. 
“Una història de rajoles. La col·lecció del Museu de Terrassa”: 260 visitants. 
“Terrassa, escultures públiques”: 147 persones. 
“El Bisbat d’Ègara”: 264 visitants.  

• En relació a la comunicació del Museu:  
- web del Museu de Terrassa (www.terrassa.cat/museu): 43.626 sessions; 33.907 visitants; 86.858 
pàgines vistes; 76,7% de nous visitants i 23,3% d’antics visitants. 
-  Facebook del Museu (www.facebook.com/museudeterrassa):  1.062 persones han premut al llarg 
d’aquest any l’opció “M’agrada” (147 persones més respecte al 2016). 
- canal YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCqvgaBo3bt03iFcfqro7Hhw) amb diferents 
gravacions penjades relacionades amb el patrimoni local i amb el fons del MdT. Es comptabilitzen 
2.405 visualitzacions. 
- desenvolupament de materials de comunicació i difusió diversos (cartells, pòsters activitats infantils 
i familiars, jornades...). 
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Indicadors d’assistència 2017 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

� Augmentar el públic visitant del Museu.  
� Garantir l'accés a la cultura a tothom.  
� Explicar la història des d’una perspectiva de gènere. 
� Usar un llenguatge no sexista en tots els materials de difusió del Museu. 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� Dins dels actes commemoratius del Dia Internacional de la dona, el Museu programa, el diumenge 12 
de març de 2017, la visita “Dona burgesa. Dona obrera”.  
Un recorregut que explicava les notables diferències entre les dones burgeses i obreres de principis de 
segle XX. L’activitat, de 2 hores de durada, s'inicia a la Casa Alegre i a partir d'aquí es visitaran diferents 
espais fabrils de la ciutat. 

� A nivell de la comunicació del Museu de Terrassa es treballa per utilitzar en tot moment un llenguatge 
no sexista. 

Resultats Assolits 

• En la visita “Dona burgesa. Dona obrera” hi participen una trentena de persones. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Les dues actuacions relacionades amb la perspectiva de gènere ens permeten afirmar que anem per bon 
camí. 
De cara a l’any vinent ens hem fixat un objectiu més important ja que intentarem donar a conèixer les peces 
de la col·lecció del Museu realitzada per artistes femenines i explicar la història, les dificultats a 
desenvolupar la seva carrera... Tot aquest treball veurà la llum amb una exposició temporal de llarga durada 
que es presentarà al voltant del Dia Internacional de les dones   
En els darrers temps els museus catalans estan desenvolupant iniciatives per donar a conèixer el patrimoni 
a partir d’una mirada femenina. Fins ara, sovint, les dones i les seves obres han quedat relegades a un 
segon pla.  

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Activitats organitzades pel Museu   

� El 15 de gener, al Castell Cartoixa de Vallparadís, tres artistes - Francesc Martín (Ràdio Zurich), Jesús 
Gómez i Ortega (Acebuch) i Maria Pilar Igual i Vallès -, amb obra exposada en l’exposició “El Nu a la 
col·lecció del Museu de Terrassa”, van reflexionar sobre les seves creacions relacionades amb la temàtica 
del nu (45 persones). 
� Nova sessio de l’activitat “Els objectes ocults dels museus: segles XVII i XVIII” organitzada 
conjuntament pel Museu de Terrassa i pel Centre de Documentació i Museu Tèxtil (30 persones). 
� Itinerari de la Guerra Civil a Terrassa per conèixer com es vivia a la ciutat en aquest període (40 
persones). 
� La mainada al Museu. Taller manual familiar per elaborar la figura de la Vella Quaresma en goma eva, a 
la sala de tallers de la Casa Alegre de Sagrera (74 persones). 
� Per Setmana Santa es programen activitats infantils i familiars: “Per Setmana Santa, la mainada al 
Museu” amb les sessions de “La Vella Quaresma no vol marxar!” i “Una de romans” (60 persones) i per 
una altra banda, el cicle “Al Museu ... i santes pasqües!” amb tres tallers diferents: “Revolta al galliner”, “De 
color pollet” i “Revolta al galliner” (42 infants en general). 
� Diada de Sant Jordi, dues sessions d’un taller familiar “Menja llibres!” realitzades a la Casa Alegre de 
Sagrera (44 persones) i dues sessions de l’activitat infantil “Per Sant Jordi, la llegenda del drac” al Castell 
Cartoixa de Vallparadís (100 persones). 
� Cicle de cinema “Els documentals de la Itàlia feixista sobre la Guerra Civil espanyola (1936-1939)” amb 
la projecció de “I legionari italiani in Catalogna” [1939, 44', VOSE, BluRay]. Organitza: Ajuntament de 
Terrassa - Cultura, Museu de Terrassa, Centro di Studi sul Cinema Italiano i Istituto Luce Cinecittà, amb la 
col·laboració de la Filmoteca Española i Bundesarchiv Filmarchiv. Amb el suport del Cinema Catalunya  
(31 persones).    
� Presentació del llibre “La Guerra Civil Española en la propaganda fascista. Noticiarios y documentales 
italianos (1936-1943)” de Daniela Aronica a la Casa Alegre de Sagrera. Organitza: Ajuntament de Terrassa 
- Cultura, Museu de Terrassa, Centro di Studi sul Cinema Italiano i Istituto Luce Cinecittà. Amb la 
col·laboració de Shangrila Ediciones (16 persones).
� XV Fira modernista de Terrassa: Fira de Ciutats modernistes. Parada informativa al Raval de 
Montserrat; taller per a infants“Qui vol un Rusiñol?” (248 nens i nenes); portes obertes a la Casa Alegre de 
Sagrera (12.837 visitants), al Castell Cartoixa de Vallparadís (1.366 persones) i a la Seu d’Ègara (478 
visitants); exhibició de la pintura “Jardí” (MdT 12.082), de Santiago Rusiñol, al menjador de la Casa Alegre 
de Sagrera i projecció de la pel·lícula “Societat de l'època” de la Xarxa europea de l'Art Nouveau.   
� Segona sessió del Cicle de cinema: “Els documentals de la Itàlia feixista sobre la Guerra Civil espanyola 
(1936-1939)” al Cinema Catalunya (31 persones).    
� Actes de celebració de la 39a edició del Dia Internacional dels Museus: La joia del Museu: Plànols del 
projecte de remodelació del recinte de les Esglésies de Sant Pere (1920), de Josep Puig i Cadafalch; 
portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera (397 persones), al Castell Cartoixa de Vallparadís (968 
visitants) i a la Seu d'Ègara (1.170 persones); La Nit dels museus a la Seu d’Ègara. Portes obertes i passi 
de l'audiovisual "Les pintures de la Seu Episcopal. Segles V al VIII" produït pel Museu de Terrassa (122 
persones) i visita "Del Nil a Vallparadís" (50 persones). 
� Tercera sessió del cicle de cinema: “Els documentals de la Itàlia feixista sobre la Guerra Civil espanyola 
(1936-1939)” (35 persones).    
� Darrera sessió del Cicle de cinema relacionada amb la Guerra Civil espanyola (36 espectadors). 
� 5a edició del Dia Internacional de l’Art Nouveau a la Casa Alegre de Sagrera amb una jornada de portes 
obertes (96 persones) i una sessió del taller familiar “Els insectes ens envaeixen” (12 infants). 
� Acte de donació de quadres de l’artista Ignasi Verdós a la Casa Alegre (26 persones). 
� Festa Major 2017 el Museu programa: portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera (2.585 persones), al 
Castell Cartoixa de Vallparadís (1.990 assistents) i a la Seu d'Ègara (618 persones); Visites al nostre 
patrimoni: “Els Jardins històrics” (42 assistents) i “Parc Audiovisual de Catalunya” (230 persones); visita al 
Cementiri Municipal de Terrassa (9 participants); Patrimoni de Nit. Visites comentades a: Casa Alegre de 
Sagrera (63 visitants), Castell Cartoixa de Vallparadís (100 persones), Claustre del convent de Sant 
Francesc (34 participants) i Torre del Palau (129  persones); “Contes de princeses” (320 assistents) i “Les 
històries de l'arqueòloga Puig” (76 participants). 

INDICADORS DEL PROGRAMA



Àrea de Cultura, Innovació i 
Projecció de la Ciutat 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017  Programa 33301 

� Cicle “A l’estiu, la mainada al Museu” amb 9 sessions de contes diferents: “Nit de foc i de bruixes. La 
tradició de Sant Joan”; “La Teranyina”; “Contes de princeses”; “Les històries de l’arqueòloga Puig”; “Alerta! 
Arriba el bandoler Capablanca!”; “Hi havia una vegada... una torre en un palau”; “A toc de pito!”; “Toc, toc!” 
i Taller familiar: “Posem-nos una màscara” (458 persones).    
� Cicle “Passa l’estiu al Museu” amb “Galeria de personatges il·lustres” - tallers d'estiu (530 infants).  
� Programa “Som estiu!”: itinerari “Històries del Centre” (32 participants) i Itinerari de la Guerra Civil a 
Terrassa (36 persones). 
� Jornades europees del Patrimoni: portes obertes a la Seu d’Ègara (211 persones), a la Casa Alegre de 
Sagrera (408 persones) i al Castell Cartoixa de Vallparadís (548 persones); 2 sessions de la visita 
“Terrassa, vila i paisatge” (39 participants) i 2 de l’activitat familiar “En Genís, l’hipopòtam prehistòric de 
Vallparadís” (63 persones). Amb el patrocini de l'Associació de Veïns del Centre de Terrassa.  
� “Dia Nacional en memòria de les víctimes de la guerra civil i les víctimes de la repressió franquista”: 
itinerari de la Guerra Civil a Terrassa (48 persones). 
� La Funerària de Terrassa SA i el Museu de Terrassa van organitzar la visita "El simbolisme de 
l'escultura exempta funerària" (20 participants).  
� La castanyada: 2 sessions per al públic familiar a la Casa Alegre de Sagrera (91 persones). 
� Taller “Crea un univers de records” al Castell Cartoixa de Vallparadís. Activitat relacionada amb 
l’exposició temporal “Gabinet de col·leccionista” (25 assistents). 
� Dia Sàpiens: visita guiada a la Seu d’Ègara (36 participants) i portes obertes a la Casa Alegre de 
Sagrera (94 assistents), al Castell Cartoixa de Vallparadís (61 visitants) i a la Seu d’Ègara (94 persones).  
� Setmana del Turisme Industrial a Catalunya: 720 persones visiten el museu aprofitant les diverses 
jornades de portes obertes.  
� 2 sessions del taller manual “Nadal reciclat” organitzat amb el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat 
(44 persones). 
� Cicle “Per Nadal, la mainada al Museu” amb “L’home dels nassos” (43 persones). 
� Cicle “Per Nadal, un regal del Museu” amb 3 tallers: “Atenció! La història comença”, “Il·lustrem la 
història” i “Som protagonistes de la història” (63 infants).   

Activitats organitzades per altres entitats, institucions, serveis municipals... 

� Programa “El Misteri de Nadal”, organitzat per la Parròquia de Sant Pere: vetllada poètica (60 
assistents).  
� Col·laboració amb el Servei de Turisme per garantir la programació de visites: “Fàbrica i Somnis”; “La 
Seu Ègara, un tresor amagat” i “Un tastet pel modernisme industrial terrassenc”. 
� La Casa Alegre de Sagrera acull el lliurament de premis dels treballs del Màster de Rehabilitació i 
restauració arquitectònica de la UPC.  
� “Dominica Laetare” a l’església de Sant Pere, organitzada per la Parròquia de Sant Pere (250 
persones). 
� Actes de la Santa Creu de Canjáyar (260 persones).
� XV Fira modernista de Terrassa, la Casa Alegre de Sagrera és escenari de diversitat d’activitats: 
Concert de música modernista a càrrec d’alumnat del CEM. Escola de Música i de l’Escola Municipal de 
Música – Conservatori de Granollers; cantades de Caramelles a càrrec de la Coral Rossinyol, Coral 
Lamardebé i Coral Orfeó Joventut Terrassenca de la SCJT; concert Viatge musical per la Terrassa 
Modernista a càrrec de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa; Ballada 
Amunt i Crits; espectacle de teatre i cançó L'Auca del Senyor Rusiñol, amb Carles Canut, Ferran Frauca, 
Pep Ribas i Miquel Pujadó; Cantada de Caramelles a càrrec de la Coral Rossinyol, Coral Lamardebé i 
Coral Orfeó Joventut Terrassenca de la SCJT;  ballada  dels Gegantons Modernistes, a càrrec del Grup de 
Geganters de Terrassa; sessions de Rondalles Meravelloses, a càrrec de Vet aquí que i, per acabar, el 
recital operístic El duo de cantants, a càrrec de Barcelona Clàssic Concert. Al llarg del cap de setmana 
visiten aquesta secció més de 12 mil persones. 
� Presentació de la ruta “De tapa en tapa”, organitzada pel Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i 
Comarca amb el suport del Servei de Comerç i Turisme, a la Casa Alegre de Sagrera (154 persones). 
� Lliurament de premis dels aparadors de la XV Fira modernista de Terrassa a la Casa Alegre de Sagrera. 
Acte organitzat pel Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca i el Servei de Comerç i Turisme 
de l’Ajuntament de Terrassa (60 assistents). 
� Presentació del llibre “Elegia d’Atenes” de Joan Rovira, XIII Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra 
2016, a la Casa Alegre de Sagrera (56 assistents). Organitza: Ajuntament de Terrassa i Pagès Editors. 
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� Diada del Patrimoni, organitzada per la colla castellera de Minyons de Terrassa, a la Seu d’Ègara (900 
persones).  
� Casament noucentista a la Seu d’Ègara organitzat per la Parròquia de Sant Pere (402 persones). 
� Actes de recreació dels fets del 20 de juliol de 1558 “Les heroiques dones de Terrassa”: visites guiades 
a la Torre del Palau (45 persones). Organitzat per Trabucaires Bandolers de Terrassa.   
� Lliurament del Guardó Músic de l’any 2016 de Terrassa a Miquel Farré a la Casa Alegre de Sagrera (74 
assistents). Organitza: Barcelona Clàssic Concert. 
� Celebració del 3r. concurs de tast de caves i escumosos per parelles a Casa Alegre de Sagrera (48 
persones). Organitza: Associació Catalana del Vi. 
� Festa Major:  activitats diverses organitzades pel Servei de Cultura a la Casa Alegre de Sagrera: Nit de 
poesia Sonets W. Shakespeare (210 persones) i el tast popular de vi a cegues (170 persones).  
� Actes commemoratius del 4 de setembre de 1713: lectura d’un manifest i el concert “Cançó catalana i 
improvisacions sobre melodies populars” (110 persones). 
� 10è cicle “Sons del Temps”. Presentació de la restauració del piano “Blüthner” de la Casa Alegre de 
Sagrera. Lloc: Casa Alegre de Sagrera (27 participants). 
� Festival TNT: “No hay banda” a càrrec del col·lectiu MIS (Moviment d’Insurrecció Sonora) (62 
participants). 
� Acte de commemoració del bicentenari del naixement de Baha’u’lláh a la Casa Alegre de Sagrera, 
organitzat per la Comunitat Bahá’i de Terrassa (58 persones). 
� Actes diversos per celebrar la Mare de Déu de Fàtima a La Seu d’Ègara. Organitza: Parròquia de Sant 
Pere (300 persones). 
� Presentació de la campanya “Tardor de caça i bolet” a la Casa Alegre de Sagrera. Organitza: Gremi 
empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, l’Eix Comercial de Sant Pere i l’Ajuntament de Terrassa 
(77 participants). 
� Activitat de meditació creativa a càrrec de Kiku Mistu a la Seu d’Ègara organitzada per la Parròquia de 
Sant Pere (17 persones). 
� La Coordinadora de entidades andaluzas de Terrassa va realitzar la conferència “El flamenc, patrimoni 
de la humanitat” a la Casa Alegre de Sagrera (30 persones). 
� Missa rociera a la Seu d’Ègara organitzada per la Parròquia de Sant Pere i la Coordinadora de 
entidades andaluzas de Terrassa (90 participants). 
� El diumenge 2 de desembre, un grup de dibuixants del grup Urban Scketchers Terrassa es van trobar al 
Castell Cartoixa de Vallparadís per dibuixar en aquest escenari històric (20 participants). 
� Obtenció del distintiu “Ciutats i viles amb caràcter”: jornades de portes obertes i visites gratuïtes en tres 
seccions del museu i un concert de jazz a la Seu d’Ègara a càrrec del Servei de Turisme.  
� “El misteri del Nadal” a la Seu d’Ègara: Missa del Pollet. Organitza la Parròquia de Sant Pere (320 
persones).  
� Programació de visites comentades al patrimoni local en col·laboració amb altres serveis municipals 
(Funerària, CAET, etc). 
� Treball col·laboratiu amb altres serveis municipals com l’Arxiu Històric de Terrassa i Arxiu Comarcal del 
Vallès Occidental, l’Arxiu Municipal Administratiu de Terrassa, Servei de Qualitat Democràtica, Turisme i 
Comerç, ... 
� Cessió d’espais per a activitats organitzades per altres departaments de l’Ajuntament de Terrassa o 
d’altres entitats com per exemple Comerç i Turisme, Polítiques de Gènere, Joventut, Cultura, etc. 
� Col·laboració en activitats diverses relacionades amb el projecte del Laboratori POROSITATS | 
TERRASSA. Grups d’infants dibuixen i pinten els jardins de la Casa Alegre de Sagrera a. 

Concerts 
� Concert “Sons Cèltics” dins del cicle Sons clàssics a la Casa Alegre de Sagrera (104 persones). 
� Concert de la Coral infantil Cocut a la Seu d’Ègara organitzat per la Parròquia de Sant Pere (60 
assistents). 
� Festa Major: concert Coral Oshana (163 assistents);  concert a càrrec de l’Orfeó Joventut Terrassenca 
(260 persones); concert del cor infantil Cor Vine (218 assistents); concert de la Coral Nova Ègara (300 
persones); concert de Jazz de la Coral Nova Ègara (290 assistents) i concert de Gospelins (400 
participants).  
� 5a edició del Festival d’estiu de la Seu d’Ègara a càrrec de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 
(OCT48): “Dido i Eneas” (127 assistents); “Música al teu gust” (134 persones) i “������tnia” (83 
assistents). 
� 10è cicle “Sons del Temps”: “St. Stanislav’s girl’s Choir de Ljubliana” a la Seu d’Ègara (158 assistents); 
“Planctus: la cançó que plora la mort (s. IX-XIII)” a la Seu d’Ègara (58 persones); “Llull – Mística i Faula” a 
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al Castell Cartoixa de Vallparadís (188 assistents); “Cantos del alma” a la Seu d’Ègara (115 persones); 
“Sons de la Mediterrània est” al Castell Cartoixa de Vallparadís (125 assistents) i Concert amb el piano 
“Blüthner” restaurat de la Casa Alegre de Sagrera (125 persones). 
� Actes commemoratius del 4 de setembre de 1713: “Cançó catalana i improvisacions sobre melodies 
populars” (110 assistents). 
� Concert de violoncel a les esglésies de Sant Pere organitzat per la Parròquia de Sant Pere (110 
assistents). 
� Concert a càrrec de lídia Pujol organitzada per la Parròquia de Sant Pere (68 persones). 
� Obtenció del distintiu “Ciutats i viles amb caràcter”: concert de jazz a càrrec del grup Jazz Kailash 
Quartet a la Seu d’Ègara (15 persones).  
�  “El misteri del Nadal” a la Seu d’Ègara. Organitza la Parròquia de Sant Pere: Campanades infantils 
(142 assistents). 
� Programa “Nadal a la Seu” organitzat pel Servei de cultura: concert de música per orgue d’autors 
catalans amb la col·laboració del Rotary Club (80 persones); Concert Nadal llum i misteri (285 assistents) i 
“El cant de la Sibil·la i altres cançons nadalenques” (172 persones). 

Consultes especialitzades  

Tipus d’usuari Usuaris 

Investigador 13 

Estudiant 4 

Estudiant universitari 16 
Personal Ajuntament de Terrassa 28 

Personal gestió privada 3 

Periodista 3 
Particular (no investigador) 14 
Altres 35 
TOTAL 116 

Motiu consulta Usuaris 

Recerca  i investigació     12 

Treball de curs  3 

Treball de postgrau  3 
Tesi doctoral 3 

Informació  88 

Premsa 1 
Interès particular 6 
TOTAL 116 

Projecte museístic, educatiu i de difusió del Museu Usuaris
Informació general 20 
Activitats (públic general, familiar, infantil, discapacitats, ...) 7 
Servei Educatiu (oferta didàctica) 21 
Comunicació 2 
Les exposicions 16 
Cursos i formació del Museu 1 
Dades de públic, estadístiques, memòries, qüestionaris, etc. 30 
TOTAL 97 
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Consultes de patrimoni immoble Usuaris
Elements del patrimoni monumental local                                12 
Castell Cartoixa de Vallparadís                                                           3 
Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere                                                 3 
Casa Alegre de Sagrera                                                            1 
Torre del Palau i Centre d’Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa                              2 
Claustre del convent de Sant Francesc 1 
TOTAL 22 

Patrimoni moble Usuaris
TOTAL 193 

Assistències 

  
SEU ÈGARA CASTELL CARTOIXA CASA ALEGRE 

TORRE DEL 
PALAU i 
CIVMT  

SANT FRANCESC 

MES Indiv. Grup Total Indiv. Grup Total Indiv. Grup Total Grup Total Indiv. Grup Total 

TOTALS 

gen 321 399 720 472 117 589 227 339 566 28 28 16 15 31 1934 

feb 533 711 1244 556 745 1301 379 481 860 136 136 42 47 89 3630 

mar 558 1081 1639 744 717 1461 442 689 1131 335 335 23 85 108 4674 

abr 533 732 1265 678 1176 1854 338 640 978 203 203 17 27 44 4344 

mai 1142 2412 3554 2713 902 3615 13369 1264 14633 204 204 24 104 128 22134 

jun 731 711 1442 691 781 1472 420 1257 1677 181 181 15 39 54 4826 

jul 957 706 1663 2479 800 3279 1116 2419 3535 150 150 18 68 86 8713 

ago 467 131 598 509 342 851 0 0 0 0 0 12 0 12 1461 

set 415 729 1144 550 69 619 426 555 981 0 0 135 24 159 2903 

oct 524 634 1158 869 520 1389 669 454 1123 183 183 12 26 38 3891 

nov 377 403 780 684 476 1160 416 607 1023 230 230 12 26 38 3231 

des 386 1330 1716 264 316 580 322 591 913 136 136 57 23 80 3425 

TOTAL 6944 9979 16923 11209 6961 18170 18124 9296 27420 1786 1786 383 484 867 65166 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 494.072,00 €                  538.760,36 €                       109,04%
Béns corrents i serveis 172.761,55 €                  152.122,80 €                       88,05%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    #¡DIV/0!
Inversions -  €                              -  €                                    #¡DIV/0!
Transferències de capital -  €                             -  €                                   #¡DIV/0!
TOTAL...................... 666.833,55 €                 690.883,16 €                      103,61%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 26.500,00 €                    26.897,88 €                         101,50%
Transferències corrents 9.321,00 €                      5.959,51 €                           63,94%
Ingressos patrimonials -  €                              -  €                                    #¡DIV/0!
Transferències de capital -  €                              -  €                                    #¡DIV/0!

-  €                             -  €                                   #¡DIV/0!
TOTAL...................... 35.821,00 €                   32.857,39 €                        91,73%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Promoció i Difusió Cultural 

PROGRAMA Música 

CODI PROGRAMA 33405 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019) 

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

Compromís 98 

Descripció del programa 

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

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia 
Ciutadania de Terrassa amants de la música 
clàssica i moderna així com intèrprets, 
compositors/es, estudiants de música, cantaires... 

Objectius anuals 

� Programació estable de Música Clàssica. 

� Suport a Festivals.

� Suport a Formacions estables de caràcter professional.

� Casa de la Música de Terrassa ( Programació, formació, eines de gestió, enregistraments...). 

Actuacions realitzades 

� Temporada estable de l’Auditori. 

� .Cicles Sons dels Temps. 

� Programació estable música moderna . 

� Suport Festival de Jazz. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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� Suport a l’Orquestra Terrassa 48. 

� Festival d’Estiu a la Seu. 

Resultats Assolits 

• Increment de les assistències als concerts. 

• Gran participació de grups i entitats musicals de la ciutat en els cicles programats. 

• Nou impuls a la Casa de la Música de Terrassa. 

• Manteniment de l’ajut al Festival de Jazz i a l’Orquestra Terrassa 48. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

La valoració dels resultats es bona, millorem en assistències i en implicació d’entitats, tot incrementant la 
qualitat de les propostes no professionals i fidelitzant públics. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� Durant l’any 2017 s’ha mesurat la satisfacció, amb l’objectiu d’introduir la segregació per gènere a l’any 
2018 

Resultats Assolits 

• Esperem a tenir els resultats segregats per gènere per valorar l’impacte i establir mesures tendents a la 
paritat en la programació, entre d’altres. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Estem a la fase prèvia per establir accions de paritat, actualment estem mesurant l’impacte en la població 
femenina de la proposta musical. 

Classificació del programa 
Objectius anuals Mesurar impacte 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Indicadors d’assistència 2017 

AUDITORI MUNICIPAL Títol Assistents 

22/01/2017 BARRY SARGENT, UN IDILI 159 

28/01/2017 LUCES I SOMBRAS 164 

05/02/2017 2PRINCESESBARBUDES 66 

09/02/2017 EL MANUSCRIT 284 

18/02/2017 SOMEWHERE 89 

18/02/2017 MANUEL STOP 205 
19/02/2017 TELEMANN: L'IMAGINARI 180 

23/02/2017 AUGUSTANA COLLEGE SYMPHONIC BAND BANDA CONSERVATORI  274 

24/02/2017 COMPOSITORS CATALANS 129 

04/03/2017 INDIANAS I NOCTURNOS 50 

12/03/2017 RES NO ÉS MESQUÍ 158 

17/03/2017 A LA RUSA 279 

18/03/2017 CONCERT HARMONITZADOR 248 

19/03/2017 DE POEMES I LLEGENDES 151 

25/03/2017 HAY RAZONES QUE LA RAZÓN NO ENTIENDE 243 

26/03/2017 JA SOM SINFÒNICS!! 297 

31/03/2017 LYONS TOWNSHIP HIGH SCHOOL ORQUESTRA 277

01/04/2017 A KIND OF GOSPEL A QUEEN TRIBUTE 295 

02/04/2017 L'AIRE BARROC 62 

08/04/2017 VIOLONS 62 

09/04/2017 REQUIEM DE GOUNOD 236 

21/04/2017 GRAN CONCERT DE SANT JORDI 5è ANIVERSARI DE L'AOIST 289 

22/04/2017 RECITAL DE PIANO 56 

23/04/2017 GRAN CONCERT DE SANT JORDI 5è ANIVERSARI DE L'AOIST 273 

27/04/2017 CONCERT PLANET EARTH 262 

06/05/2017 MELODIES DE LES ILLES BRITÀNIQUES 91 

07/05/2017 D'AUTORS DESCONEGUTS ALS CONTEMPORANIS 139 

10/05/2017 RECITAL DE PIANO 127 

11/05/2017 RECITAL D'ACORDIO 321 

13/05/2017 GRANDES TRIOS DE JUVENTUD 261 

20/05/2017 SOMNIS FETS REALITAT, EL MUSICAL 280 

21/05/2017 SOMNIS FETS REALITAT, EL MUSICAL 238 

27/05/2017 MENDELSSOHN 110 

28/05/2017 LA BANDA ALS SEUS PEUS 296 

28/05/2017 JOVENTUT I VELLESA 190 ANYS DE LA MORT DE BEETHOVEN 78 

03/06/2017 A FINTA SEMPLICE DE W. A. MOZART 222 

04/06/2017 A FINTA SEMPLICE DE W. A. MOZART 223 

16/06/2017 L'HORA DEL PATI 299 

17/06/2017 CONCERT HAMONITZADOR SOLSTICI D'ESTIU 116 

18/06/2017 UN VIATGE DE 10 ANYS DE JAZZ COR 142 

25/06/2017 COR DE CANTAUTOR 278 

07/10/2017 DE BANDA A BANDA 245 

15/10/2017 CONCERT DE SARDANES I MÚSICA DE COBLA 78 

16/10/2017 MÚSICA ANTIGA DE KIILI 120 

21/10/2017 CONCERT DE LA REFORMA PROTESTANT 332 

22/10/2017 L'ESPERIT DELS OBAMA 160 

28/10/2017 WELCOME BLACK 215 

29/10/2017 SONS DE SONATA 42 

05/11/2017 SONATA DELS INFANTS 79 

11/11/2017 DE MONTEVERDI A LOS MISERABLES 99 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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19/11/2017 UN VIATGE AL BARROC 219 

22/11/2017 CONCERT DE SANTA CECILIA - PREMIS HONOR CONSERVATORI 229 

03/12/2017 WE LIVE 115 

07/12/2017 ORQUESTA DE CÁMARA ACADEMIA ARTES ESCÉNICAS DE BAZA 137 

09/12/2017 MAGNIFICAT 276 

09/12/2017 CONCERT J. RUTTER 276 

16/12/2017 CONCERT DE NADAL 102 

16/12/2017 EL VIATGE D'EN WALT 258 

17/12/2017 EL VIATGE D'EN WALT 213 

17/12/2017 MESSIAH 332 

22/12/2017 OH!ORQUESTRA 237 

23/12/2017 CANT DE LA SIBIL·LA I ALTRES CANÇONS NADALENQUES 160 

23/12/2017 CONCERT HARMONITZADOR SOLSTICI HIVERN 174 

24/12/2017 MERRY FOOL CHRISTMAS 146 

25/12/2017 CONCERT DE NADAL 285 

Total 12.538 

NOVA JAZZ CAVA Títol Assistents 

05/02/2017 VIVA BELGRADO + BÖIRA 115 

05/02/2017 LES KOL·LONTAI 94 

11/02/2017 EL ÚLTIMO VECINO 74 

12/02/2017 PAU VALLVÉ 144 

12/02/2017 QUICO PI DE LA SERRA 47 

19/02/2017 McENROE + THE HARLOCK 165 

26/02/2017 JABIER MUGURUZA 36 

09/04/2017 DANIEL VIGLIETTI 125 

30/04/2017 URSA + ERRÁTICO 100 

07/05/2017 DELAFÉ 155 

14/05/2017 CORIOLÀ 13 

21/05/2017 RAN RAN RAN + ROGER PUIG 23 

28/05/2017 BUCS SESSIONS 170 

29/10/2017 XARIM ARESTÉ 71 

05/11/2017 THE WEDDING PRESENT 116 

12/11/2017 RENALDO & CLARA + PAVVLA 58 

19/11/2017 CASETA 151 

24/11/2017 NUDOZURDO 97 

03/12/2017 MISHIMA 278 

17/12/2017 MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS 213 

Total 2.245 

  

TEATRE PRINCIPAL Títol Assistents 

  

06/10/2017 LA TRAVIATA 304 

08/10/2017 LA TRAVIATA 425 

Total 729 

  
CASA ALEGRE DE SAGRERA Títol Assistents 

  

16/09/2017 CONCERT PIANO "BLÜTHNER"; DE LA CASA ALEGRE DE SAGRERA 184 

Total 184 
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LA SEU D'ÈGARA Títol Assistents 

14/07/2017 DIDO I ENEAS 82 

15/07/2017 MÚSICA AL TEU GUST 112 

16/07/2017 MUSICATNIA 2017 73 

27/07/2017 ST. STANISLAV'S GIRLS' CHOIR DE LJUBLJANA 161 

28/07/2017 PLANCTUS: LA CANÇO QUE PLORA LA MORT (S.IX-XIII) 45 

24/08/2017 CANTOS DEL ALMA 62 

Total 535 

MAGATZEM PASQUAL SALA Títol Assistents 

07/09/2017 EL XVIII: UN VIATGE LLUMINÓS 153 

Total 153 

  

CONVENT DE S.  FRANCESC Títol Assistents 

03/08/2017 DOLCE PUR D'AMOR L'AFFANO 141 

04/09/2017 
CONCERT COMMEMORATIU DELS FETS HISTÒRICS DEL 4 DE 
SETEMBRE 200 

Total 200 

CASTELL CARTOIXA   Títol Assistents 

  

10/08/2017 LLULL - MÍSTICA I FAULA 180 

31/08/2017 SONS DE LA MEDITERRÀNIA EST 121 

Total 121 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 85.291,00 €                    88.847,88 €                         104,17%
Béns corrents i serveis 77.094,00 €                    63.465,20 €                         82,32%
Transferències corrents 190.000,00 €                  195.000,00 €                       102,63%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 352.385,00 €                 347.313,08 €                      98,56%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 4.500,00 €                      13.143,18 €                         292,07%
Transferències corrents 15.000,00 €                    15.000,00 €                         100,00%
Ingressos patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 19.500,00 €                   28.143,18 €                        144,32%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Promoció i Difusió Cultural 

PROGRAMA Cultura districtes 

CODI PROGRAMA 33406 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019) 

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

Compromís 98 

Descripció del programa 

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

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Promoció de la Cultura Ciutadans de Terrassa 

Objectius anuals 

� Nodrir els districtes 3, 4, 5 i 6 de la ciutat d’oferta cultural en diferents llenguatges artístics. 

� Implicar a les entitats de cada districte en l’acollida , organització i difusió de les activitats culturals. 

� Crear nous públics i fidelitzar-los.

Actuacions realitzades 

� Programació de Jazz a Prop. 

� Programació de Música Moderna. 

� Programació d’Escenes Locals. 

� Programació de Sons Clàssics. 

� Festival de poesia Elixir. 

� Terrassa Street Art.  

� Programació SOM ESTIU. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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� Festival de Circ de la Maurina. 

Resultats Assolits 

• Totes les accions han obtingut un molt bon nivell d’implicació i de públic. 

• Els cicles més nous, com música moderna, tenen encara recorregut per arribar a omplir les sales, però 
van incrementant i té molt valor pel foment dels grups locals de música moderna. 

• Els Festivals com l’Elixir van fent-se camí amb gran acceptació, tot i ser una disciplina difícil pel gran 
públic, com és la poesia. 

• El Festival de Circ i el programa Terrassa Street Art estan arrelats a la ciutat i generen dinàmiques de 
públic molt favorables.  

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

La valoració dels grau d’assoliment és molt satisfactòria, el programa compleix els objectius plantejats 
d’implicació de les entitats, de públics i de fidelització de públics. 



Àrea de Cultura, Innovació i 
Projecció de la Ciutat 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017  Programa 33406 

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� recollida de dades de satisfacció per establir al 2018 una mesura segregada per gènere 

Resultats Assolits 

• Les dades recollides durant el 17 són només de satisfacció durant el 18 farem recollida segregada per 
avaluar l’impacte 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Estem a la primera fase per poder platejar-nos objectius de paritat ens cal saber l’impacta amb perspectiva 
de gènere i avaluar-lo. 

Classificació del programa 
Objectius anuals Mesurar l’impacte 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Indicadors d’assistència 1r semestre 

Data Lloc Companyia Espectacle Cicle  Assis.

11/02/2017 Mercat de Sant Pere Dixeland Mujazzt Dixie & J. M. Farràs Jazz a Prop 250 

12/02/2017 Casal del Segle XX  G. Arnedo Band & C. Alias Jazz a Prop 140 

18/02/2017 Centre Cívic Alcalde Morera The Swing Beat band & C. Alabau Jazz a Prop 220 

04/03/2017 Centre Cívic President Macià V. Puertas & The Mellow Tones Jazz a Prop 210 

11/03/2017 Centre Cívic Maria Aurèlia Campany Arecio Smith Organ Combo Jazz a Prop 220 

18/03/2017 Casal de Can Boada  The Ramblers & J. Herrero Jazz a Prop 145 

25/03/2017 Mercat de la Independència  Casi el mejor trío de tu vida Jazz a Prop 300 

25/03/2017
Casal Montserrat Torre-sana 
Vilardell C. Pineda Soulbop Quartet & G. Torres Jazz a Prop 200 

01/04/2017 Centre Cívic President Macià Nieles Cuadros de amor y humor  Escenes locals 160 

08/04/2017 Casal del Segle XX G. de Teatre d'Amics de les Arts Monòlegs modernistes Escenes locals 70 

09/04/2017 Centre Parroquial de la Santa Creu Companyia8 La dona de l'encarregat Escenes locals 60 

30/04/2017 Sala Crespi del Casal de Sant Pere Sin Memoriam Teatre Band ¿Dónde está Pepi? Escenes locals 200 

14/05/2017 Centre Cívic Alcalde Morera Teatre Mú i Cia. La Valenta Paco viene de Francisco Escenes locals 80 

18/05/2017 Teatre Parròquia de Sant Cristòfor Barcelona Clàssic Concert Veu i Expressió Corporal Sons Clàssics 4 

20/05/2017 CC Maria Aurèlia Campany Acció Teatre La rosa de paper Escenes locals 80 

21/05/2017 Teatre Parròquia de Sant Cristòfor PAM Teatre Casal Sant Pere El trampós entrampat Escenes locals 75 

25/05/2017 Teatre Parròquia de Sant Cristòfor Barcelona Clàssic Concert Veu i Expressió Corporal Sons Clàssics 8 

26/05/2017 Centre Cívic Alcalde Morera Maria Altadill Lírica a l'abast Sons Clàssics 8 

27/05/2017 Mercat de la Independència AOIST Concert sorpresa Sons Clàssics 800 

27/05/2017 CC Maria Aurèlia Campany Egar Show La Plaza del Diamant Escenes locals 70 

28/05/2017 Centre Parroquial de la Santa Creu Grup Teatral Egarenc Jo seré el seu gendre Escenes locals 120 

01/06/2017 Casal Gent Gran Sant Pere Nord Maria Teresa Vert Alliberem tensions, alliberem  Sons Clàssics 15 

01/06/2017 Teatre Parròquia de Sant Cristòfor Barcelona Clàssic Concert Veu i Expressió Corporal Sons Clàssics 8 

04/06/2017 Teatre Parròquia de Sant Cristòfor Barcelona Clàssic Concert Va de Sarsuela! Sons Clàssics 125 

04/06/2017 Centre Cívic Montserrat Roig El Social Teatre Pels pèls, de Paul Pörtner Escenes locals 140 

06/06/2017 Biblioteca BD2 Conservatori de Terrassa Projecte UIUI Sons Clàssics 50 

08/06/2017 Casal Gent Gran Sant Pere Nord Maria Teresa Vert Alliberem tensions, alliberem Sons Clàssics 15 

10/06/2017 Centre Cívic President Macià Coral Nova Ègara Mendelssonh Sons Clàssics 60 

10/06/2017 Casal Gent Gran Sant Pere Nord Maria Teresa Vert Concert Sons Clàssics 55 

11/06/2017 Teatre Parròquia de Sant Cristòfor Qollunaka Grup de Teatre La Corona d'espines Escenes locals 125 

16/06/2017 Casal Can Parellada Orquestra Cambra Terrassa 48 Assajos oberts Sons Clàssics 300 

17/06/2017 Sala Crespi del Casal de Sant Pere Estero Rum's Teatre Modou, madou Escenes locals 65 

18/06/2017 Centre Cívic President Macià  Les escorxadores Escenes locals 55 

18/06/2017 Amfiteatre de la Plça de Catalunya La Banda de Terrassa Concert Musicals aire lliure Sons Clàssics 300

21/06/2017 Raval de Montserrat Piano Maria Canals Dia de la Música Sons Clàssics 300 

22/06/2017 Casa Alegre Jordi Reguant Concert Sons Cèltics Sons Clàssics 100 

25/06/2017 Centre Cívic Aurelia Capmany Els viatges de Gulliver CEM Sons Clàssics 50 

28/06/2017 Residència Mossèn Homs  Jordi Reguant Música Barroca Sons Clàssics 75 

      
   Cicle  Totals 

   Jazz a prop 1685 

   Escenes locals 1300 

   Sons Clàssics 2273 

   TOTAL 5.258 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Indicadors d’assistència 2n semestre 

Data Lloc Companyia Espectacle Cicle  Assis.

13/07/2017 Amfiteatre Plaça Catalunya Moumen Aissa Concert Som estiu! 65 

13/07/2017 Plaça Torre del Castell Palau Refresc de Patrimoni Històries del Centre Som estiu! 32 

19/07/2017 Can Palet2 (c.Turia, 3) Cia. La Guilla Teatre Draps Som estiu! 100 

20/07/2017 Casa Alegre de Sagrera Refresc de Patrimoni Guerra Civil a Terrassa Som estiu! 36 

21/07/2017 Parc Vallparadís Liceu a fresca Il Trovatore Som estiu! 170 

26/07/2017 Plaça Immaculada Cia. El Pot Petit Riallades Som estiu! 200  

02/08/2017 Plaça Font de l'Apotecari Cia. Rosa Fité Paraules que tenen màgia! Som estiu! 230  

04/08/2017 Plaça del Mil.lenari Cia. PuntMoc A tot gags! Som estiu! 80   

09/08/2017 Can Jofresa Cia. Jordi Tonietti Rodacontes Som estiu! 40   

11/08/2017 Plaça Montserrat Alavedra 100 Blues Band Concert Som estiu! 120  

23/08/2017 Plaça Roc Blanc Plus Arts My little carnival Som estiu! 150  

25/08/2017 Plaça Salvador Dalí Invisiblemens Concert Som estiu! 110  

30/08/2017 P/ Bòsnia i Hercegovina  Brando y Silvana Circus Som estiu! 210  

01/09/2017 Plaça de la Terrassa Industrial Cia. Javier Ariza Antes es mejor Som estiu! 80   

18/08/2017 Parc de Gernika Roigé Concert Som estiu! 50   

07/07/2017 Casal de Can Jofresa Orquestra de Cambra Terrassa 48 Tastets de cambra Fes. Seu d'Ègara 25   

08/07/2017 Hall C. C. Montserrat Roig Orquestra de Cambra Terrassa 48 Tastets de cambra Fes. Seu d'Ègara 50   

14/07/2017 La Seu d'Ègara Orquestra de Cambra Terrassa 48 Dido i Eneas Fes. Seu d'Ègara 127  

15/07/2017 La Seu d'Ègara Orquestra de Cambra Terrassa 48 Música al teu gust Fes. Seu d'Ègara 134  

16/07/2017 La Seu d'Ègara Orquestra de Cambra Terrassa 48 A Màrius Torres Fes. Seu d'Ègara 83   

27/07/2017 Seu d'Ègara. Sant Pere St. Stanislav's Girl's Choir  Concert coral Sons del temps 160  

28/07/2017 Seu d'Ègara Emsemble Summa Musicae La cancó que plora la mort Sons del temps 60   

03/08/2017 Convent de Sant Francesc Recondita Harmonia Ensemble Dolce pur d'amor l'affano Sons del temps 145  

10/08/2017 Castell Cartoixa de Vallparadis Toti Soler i Joan Massotkleiner Llull - Mística i faula Sons del temps 173  

24/08/2017 Seu d'Ègara. Sant Miquel R. García Lampaya i Mariannah Cantos del Alma Sons del temps 115  

31/08/2017 Castell Cartoixa de Vallparadis Ensemble Christos Barbas Sons de la Mediterrània Est Sons del temps 125  

04/09/2017 Es. Convent de Sant Francesc Elena Copons i Jordi Armengol Canço catalana i melodies popul. Sons del temps 210  

07/09/2017 Magatzem Pasqual Sala  Visita Magatzem Pasqual Sala Sons del temps 70   

07/09/2017 Cúpula de la Cecot Arcattia Collage El XVII: Un viatge lluminós Sons del temps 151  

15/09/2017 Hall Casa Alegre de Sagrera Gemma Ramos i Josep Cornella Restauració Piano "Blüthner" Sons del temps  

16/09/2017 Hall Casa Alegre de Sagrera M. Lao, A. López, L. Casas  Recital piano "Blüthner" Sons del temps  

03/09/2017 Centre Cultural de Terrassa Cia Vermut, Circ Bombeta,  Espectacle inaugural: Mur Festival de circ 313  
4 al 8 de 

set Biblioteca Districte 4 Que comenci l'espectacle Que comenci l'espectacle Festival de circ 750  

05/09/2017 Carrer Infant Martí Assoc. Tub d'Assaig 7,70 Tastets de Circ Festival de circ 90   

05/09/2017 Escenari Xemeneia Nando Caneca WoooW Festival de circ 900 

05/09/2017 Escenari Infant Martí Cirk About It El apartamento Festival de circ 600 

05/09/2017 Escenari Xemeneia Circo No Ato A Salto Alto Festival de circ 600 

06/09/2017 Carrer Infant Martí Assoc. Tub d'Assaig 7,70 Tastets de Circ Festival de circ 150 

06/09/2017 Espai Gespa Grup Explica'm un conte Contes de circ Festival de circ 60 

06/09/2017 Escenari Xemeneia Jean Philipoe Kikolas Sin remite Festival de circ 800 

06/09/2017 Escenari Infant Martí Cia. Malabreikers Malabreikers Festival de circ 800 

06/09/2017 Escenari Xemeneia Circ Pistolet Quan no tocàvem de peus a terra Festival de circ 550 
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07/09/2017 Carrer Infant Martí Assoc. Tub d'Assaig 7,70 Tastets de Circ Festival de circ 150 

07/09/2017 Escenari Xemeneia Cia. Penélope y Aquiles El senyor de les baldufes Festival de circ 800 

07/09/2017 Escenari Infant Martí Cia. Weibel Weibel Breaking point Festival de circ 900 

07/09/2017 Escenari Xemeneia R. Vergaz, S. González, M. Tajad Gran gala de Cloenda Festival de circ 1100 

11/11/2017 Centre Cívic Montserrat Roig Capítulo Anterior Capítulo Anterior 
Circuit de Música 
Moderna 90 

18/11/2017 Can Parellada Inuk Inuk 
Circuit de Música 
Moderna 35 

25/11/2017 Can Tusell Panellet Panellet 
Circuit de Música 
Moderna 65 

02/12/2017 CC Avel·lí Estrenjer El Plan de Alberto El Plan de Alberto 
Circuit de Música 
Moderna 30 

15/12/2017 Centre Cívic Can Palet II Tian'n'men Tian'n'men 
Circuit de Música 
Moderna 6 

16/12/2017 La Cogullada El jardín de Fátima El jardín de Fátima 
Circuit de Música 
Moderna 20 

      
   Cicle  Totals 
   Som estiu! 1.673   

   Sons del temps 1.209   

   Festival d'estiu Seu d'Ègara 419   

   Festival de circ de Terrassa 8.563   

   3r Circuit de Música Moderna 246   

   TOTAL 12.110 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 44.095,00 €                    46.145,28 €                         104,65%
Béns corrents i serveis 132.650,00 €                  118.419,17 €                       89,27%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 176.745,00 €                 164.564,45 €                      93,11%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 12.500,00 €                    12.500,00 €                         100,00%
Ingressos patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 12.500,00 €                   12.500,00 €                        100,00%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Promoció i Difusió Cultural 

PROGRAMA Arts Escèniques 

CODI PROGRAMA 33407 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019) 

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

Compromís 98 i 99 

Descripció del programa 

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

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia  

Ciutadans de Terrassa interessat pel Teatre així 
com autors i autores, actors i actrius...i resta de 
membres de la comunitat teatral de la ciutat de 
Terrassa. 

Objectius anuals 

� Organitzar una programació estable de qualitat i accessible. 

� Incrementar l’ús social del Teatre Principal. 

� Celebrar el desè aniversari del Festival Terrassa Noves Tendències incrementant el nombre de 
programadors de propostes artístiques i de públic.

� Vetllar per la participació activa dels Batxillerats Artístics de la programació i del Festival. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 



Àrea de Cultura, Innovació i 
Projecció de la Ciutat 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017  Programa 33407 
  

Actuacions realitzades 

� Programació estable d’Arts Escèniques. 

� Programació de Teatre Familiar . 

� Programació del TNT. 

� Cessions del Teatre per a finalitats socials. 

� Cessions del Teatre per a finalitats institucionals. 

� Suport a entitats programadores i organitzadores d’activitats en l’àmbit de les arts escèniques. 

Resultats Assolits 

• Bona acollida del públic a la programació estable mantenint-nos per sobre dels estàndards d’ocupació 
generals. 

• Increment dels espectacles i dels programadors nacionals i internacionals durant el Festival TNT en la 
celebració del seu desè aniversari. 

• Estabilitat en l’ús social i institucional del Teatre Principal.  

• L’assistència al teatre infantil no obté els resultats d’altres anys i ens plantegem introduir mesures de 
millora amb l’entitat programadora. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Els objectius estan plenament i satisfactòria assolits, el teatre té un públic estable i fidel a les produccions 
teatrals de qualitat que presentem a la temporada estable.  
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� Equilibri en la programació de companyies liderades i amb participació d’homes i de dones 

� Presencia d’autores a la programació 

� Inclusió d’espectacles infantils amb perspectiva de gènere 

Resultats Assolits 

• Companyies liderades per dones 11 de 48. 

• 12 autores van ser representades. 

• 1 de  9 espectacles infantils amb perspectiva de gènere. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

El grau d’assoliment és molt alt, tal com indiquen els % d’ocupació. Es valora molt favorablement la recepció 
d’espectacles experimentals, és a dir de noves tendències” atès que és la especialització escènica dels 
teatres de la ciutat.  

Classificació del programa Arts Escèniques 
Objectius anuals Paritat en la programació 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Indicadors d’assistència 2017 

Espai/Data Obra Oferta localitats Assistents % Ocupació 

     

TEATRE ALEGRIA         

05/03/2017 CLAUDIA 180 162 90,00% 

19/03/2017 LA MATERNITAT D'ELNA 237 237 100,00% 

23/04/2017 L'EMPESTAT 172 104 60,47% 

30/04/2017 MART 4 198 196 98,99% 

14/05/2017 EL FILL QUE VULL TINDRE 237 175 73,84% 

08/10/2017 SIMONE 180 100 55,56% 

12/11/2017 LA SORPRESA DEL ROSCÓN 162 110 67,90% 

26/11/2017 YOU SAY TOMATO 237 192 81,01% 

28/09/2017 NOSOYRUSA# 237 171 72,15% 

29/09/2017 DIOS TIENE VAGINA 237 158 66,67% 

30/09/2017 FANG 237 182 76,79% 

Total d'assistents 2.314 1.787 77,23% 

TEATRE PRINCIPAL       

04/02/2017 ¡QUIEN TUVO RETUVO! 601 568 94,51% 

12/03/2017 AVUI NO SOPEM  596 591 99,16% 

02/04/2017 LA AUTORA DE LAS MENINAS 410 353 86,10% 

29/04/2017 SOTA TERÀPIA 583 583 100,00% 

16/06/2017 ELIXIR 601 601 100,00% 

21/10/2017 ART 1210 861 71,16% 

05/11/2017 TERRA BAIXA 459 427 93,03% 

19/11/2017 LA TREVA 605 444 73,39% 

28/09/2017 CUTTING EDGE 605 475 78,51% 

30/09/2017 ZVIZDAL 172 148 86,05% 

29/09/2017 LES ESQUEITERS 419 289 68,97% 
Total d'assistents 6.261 5.340 85,29% 

SALA MARIA PLANS       

29/01/2017 OQUES CRETINES 83 83 100,00% 

19/02/2017 GRAN GURU BOHIGUES 83 83 100,00% 

29/09/2017 SUMARIO 3/94 83 83 100,00% 

30/09/2017 REBOTA, REBOTA... 83 83 100,00% 

Total d'assistents 166 166 100,00% 

   
SALA CÚPULA         

29/09/2017 HASTA AGOTAR EXISTENCIAS 144 91 63,19% 

30/09/2017 TEATRONIKA 216 134 62,04% 

Total d'assistents 360 225 62,50% 
          

SALA D'ASSAIG         

29/09/2017 GRANOTES 100 53 53,00% 

30/09/2017 QUAN LES PARETS PARLEN 120 89 74,17% 

Total d'assistents 220 142 64,55% 
          

INDICADORS DEL PROGRAMA
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NOVA JAZZ CAVA         

29/09/2017 P/P PROPIETAT PRIVADA 100 88 88,00% 

30/09/2017 CUERPO MÓVIL 100 61 61,00% 
Total d'assistents 200 149 74,50% 

     
ITINERANT         

30/09/2017 EL DISPARADOR 80 80 100,00% 

Total d'assistents 80 80 100,00% 
    

AMICS DE LES ARTS I JOVENTUS MUSICALS       

29/09/2017 CARAVANA DE TRÀILERS 120 120 100,00% 

30/09/2017 THE LIEDER 220 98 44,55% 

Total d'assistents 340 218 64,12% 
   

INSTITUT DEL TEATRE        

29/09/2017 COSAS QUE SE OLVIDAN... 35 35 100,00% 

29/09/2017 ÁGAPE INSÍPIDO 22 22 100,00% 

30/09/2017 ÁGAPE INSÍPIDO 22 22 100,00% 

Total d'assistents 79 79 100,00% 

   
SALA MUNCUNILL         

29/09/2017 THE LAST CABARET 120 59 49,17% 

30/09/2017 THE LAST CABARET 120 82 68,33% 

Total d'assistents 240 141 58,75% 

   
REINA VICTÒRIA         

29/09/2017 GIBBONS AMATEUR 50 45 90,00% 

30/09/2017 GOLDBERG AMATEUR 50 48 96,00% 

Total d'assistents 100 93 93,00% 

   
CHARLES, ALICE AND ME       

29/09/2017 CHARLES, ALICE AND ME 15 15 100,00% 

30/09/2017 CHARLES, ALICE AND ME 15 15 100,00% 

Total d'assistents 30 30 100,00% 

   
ESPAIS DE CARRER I D'EXPOSICIÓ       

27/09/2017 DREAMS    

28/09/2017 CASES    

29/09/2017 CASES    

30/09/2017 CASES    

29/09/2017 DISTÒPIA    

29/09/2017 VSL TNT    

29/09/2017 24H WORKING BITCH    

30/09/2017 ANGELICA, UNA TRAGEDIA    

30/09/2017 DANGER ROOM    

30/09/2017 NO HAY BANDA    

30/09/2017 FRACTAL    

30/09/2017 LOST DOG    

30/09/2017 DE PELUIX    

30/09/2017 LA GRAN TEMPESTA    

30/09/2017 LA FERIA DE LOS INVENTOS    

30/09/2017 TERRA DE GEGANTS    
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 241.093,00 €                  485.553,25 €                       201,40%
Béns corrents i serveis 792.435,51 €                  814.500,94 €                       102,78%
Transferències corrents 81.330,00 €                    74.000,00 €                         90,99%
Inversions 3.803,64 €                      3.803,64 €                           100,00%
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 1.118.662,15 €              1.377.857,83 €                   123,17%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 90.000,00 €                    82.339,57 €                         91,49%
Transferències corrents 527.389,00 €                  570.107,72 €                       108,10%
Ingressos patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 617.389,00 €                 652.447,29 €                      105,68%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Promoció i Difusió Cultural 

PROGRAMA Arts Visuals 

CODI PROGRAMA 33408 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019) 

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

Compromís 98 i 100 

Descripció del programa 

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

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia 
Ciutadans i ciutadanes  de Terrassa amb interès 
per l’art contemporani, creadors i creadores i 
escolars de la ciutat.  

Objectius anuals 

� Organitzar la programació estable d’art contemporani de la ciutat de Terrassa a la Sala Muncunill. 

� Organitzar la programació d’artistes de la ciutat a la Sala de la Casa Soler i Palet.

� Promoure la creació contemporània donant suport a artistes emergents a partir del cicle Terrassa 
Comissariat. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

� Exposicions de la Sala Muncunill. 

� Exposicions de l’Espai 2 de la Sala Muncunill. 

� Exposicions de la Casa Soler i Palet. 

Resultats Assolits 

• Molt bona acceptació de les propostes de la Sala, que va incrementant el públic proposta a proposta. 

• Molt bona acceptació de la presentació dels i les artistes de la ciutat i gran implicació de col·lectius 
emergents dedicats a diverses formes d’expressió artística. 

• Gran nivell creatiu dels i les artistes participants a l’espai 2.  

• Increment molt notable en l’assistència de grups escolars a les exposicions d’art contemporani. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

El treball dels artistes en l’àmbit de les arts visuals és dels més críptics i de difícil accés, a la ciutat però la 
comunitat artística és molt amplia, activa i diversa, motiu pel que cada vegada tenim més assistència de 
públic, més implicació de creadors, més nivell i exigència en la presentació de les nostres temporades i amb 
els artistes que presenten obra a les sales municipals. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� Hem introduït mecanismes de mesura de satisfacció per tal de demanar a partir del 2018 les dades de 
satisfacció segregades per gènere a fi de poder analitzar i definir polítiques i accions indicatives en 
relació a l’art contemporani i el gènere. 

Resultats Assolits 

• La satisfacció és molt alta a la Casa Soler i Palet i a la Sala Muncunill 
• La mesura de gènere s’implementarà en el 18 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Atès que no disposem de dades per analitzar l’impacta en perspectiva de gènere de les polítiques culturals 
estem realitzant les accions prèvies consistents a comptabilitzar per tendir a una proposta d’autors paritària. 

Classificació del programa 
Objectius anuals Mesurar públic segregant H/D 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Sala Soler i Palet Autor/a Dates Mes Dones Homes Visites

ESE LIBRO NO CORTA Imanol Buisan 
Del 17/12/2016 al 

29/01/2017 Gener 586 392 978 

VERGE COM SI FOS Estela Ortiz 
Del 02/02/2017 al 

18/03/2017 Febrer 1008 672 1.680 

VERGE COM SI FOS Estela Ortiz 
Del 02/02/2017 al 

18/03/2017 Març 1158 772 1.930 

ONIRONIRO Ana Sender 
Del 25/03/17 al 

22/04/2017 Març 330 221 551 

ONIRONIRO Ana Sender 
Del 25/03/17 al 

22/04/2017 Abril 670 448 1.118 

TERRAOASIS Art i Educació Lab 
Del 27/04/17 al  

03/06/17 Abril 222 149 371 

TERRAOASIS Art i Educació Lab 
Del 27/04/17 al  

03/06/17 Maig 1333 888 2.221 

TERRAOASIS Art i Educació Lab 
Del 27/04/17 al  

03/06/17 Juny 141 93 234 

EL GRAN FIAMBRE FABULÓS 468 artistes de tot el món 
Del 10/06/17 al 

24/06/17 Juny 591 394 985 

EMOCIONS Ana M. Carretero & Maribel Gómez 
Del 29/07/17 al 

25/08/17 Juliol 147 98 245 

EMOCIONS Ana M. Carretero & Maribel Gómez 
Del 29/07/17 al 

25/08/17 Agost 704 468 1.172 

ALQUÍMIA AMB FOC Julián López Romero 
Del 02/09/17 al 

30/09/17 Setembre 1130 754 1.884 

SEDUCCIÓ D'UN JARDÍ Mercè Iborra 
Del 07/10/17 al 

18/11/17 Octubre 1156 772 1.928 

SEDUCCIÓ D'UN JARDÍ Mercè Iborra 
Del 07/10/17 al 

18/11/17 Novembre 926 618 1.544 

EGOTRIP Majara Studio 
Del 25/11/17 al 

08/01/18 Novembre 342 228 570 

EGOTRIP Majara Studio 
Del 25/11/17 al 

08/01/18 Desembre 937 624 1.561 

Totals 10.795 7.199 17.994

       
Sala Muncunill Autor Dates Mes Dones Homes Visites

IMMERSOS EN LES DADES Olga Subirós 
Del 10/11/2016 al 

8/01/2016 Gener 34 31 65 

#PERMUTACIONS Anna Taratiel 
Del 28/01/2017 al 

02/04/2017 Gener 148 178 326 

#PERMUTACIONS Anna Taratiel 
Del 28/01/2017 al 

02/04/2017 Febrer 582 631 1.213 

#PERMUTACIONS Anna Taratiel 
Del 28/01/2017 al 

02/04/2017 Març 455 352 807 

#PERMUTACIONS Anna Taratiel 
Del 28/01/2017 al 

02/04/2017 Abril 67 71 138 

PLOU, NEVA, PINTA 
Ignasi Aballí, CVA, Miquel Mont, 

Ignacio Uriarte, Belén Uriel 
Del 20/04/2017 al 

28/05/2017 Abril 87 66 153 

PLOU, NEVA, PINTA 
Ignasi Aballí, CVA, Miquel Mont, 

Ignacio Uriarte, Belén Uriel 
Del 20/04/2017 al 

28/05/2017 Maig 349 312 661 

EL DESIG DE CREURE 

Lúa Coderch, Enric Farrés, Jordi 
Ferreiro, Christian Jankowski, Julia 

Montilla, Dani Montlleó i Joao Onofre 
Del 15/06/2017 al 

24/09/2017 Juny 49 47 96 

EL DESIG DE CREURE 

Lúa Coderch, Enric Farrés, Jordi 
Ferreiro, Christian Jankowski, Julia 

Montilla, Dani Montlleó i Joao Onofre 
Del 15/06/2017 al 

24/09/2017 Juliol 117 89 206 

EL DESIG DE CREURE 

Lúa Coderch, Enric Farrés, Jordi 
Ferreiro, Christian Jankowski, Julia 

Montilla, Dani Montlleó i Joao Onofre 
Del 15/06/2017 al 

24/09/2017 Agost       

EL DESIG DE CREURE 

Lúa Coderch, Enric Farrés, Jordi 
Ferreiro, Christian Jankowski, Julia 

Montilla, Dani Montlleó i Joao Onofre 
Del 15/06/2017 al 

24/09/2017 Setembre 224 231 455 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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THE LAST CABARET (TNT) Kiku Mistu 
Del 26/09/2017 al 

01/10/2017 Setembre 152 179 331 

THE LAST CABARET (TNT) Kiku Mistu 
Del 26/09/2017 al 

01/10/2017 Octubre 178 154 332 

ESPAI DE LLIBERTAT 
Ocaña, Pep Borràs, Imanol Buisán, 
Albert Cardona, Miqui Cardona… 

Del 25/11/2017 al 
14/01/2018 Novembre 346 326 672 

ESPAI DE LLIBERTAT 
Ocaña, Pep Borràs, Imanol Buisán, 
Albert Cardona, Miqui Cardona… 

Del 25/11/2017 al 
14/01/2018 Desembre 167 163 330 

  Totals 2.955 2.830 5.785 

       
EspaiDos Autor Dates Mes Dones Homes Visites

CICLE LOOK UP AT THE SKY: 
GEOGRAFIES 

Martí Gasull, Yurian Quintanas, Salvi 
Danés, Katrin Koenning, Sarker 
Protick, Marten Lange, Miquel Llonch, 
Aleix Plademunt 

Del 01/12/2016 al 
22/01/2017 Gener 107 90 197 

CICLE LOOK UP AT THE SKY: 
GEOLOGIES 

Thomas Albdorf, Jon Cazenave, Salva 
López i Johan Rosenmunthe 

Del 26/01/2017 al 
02/04/2017 Gener 79 79 158 

CICLE LOOK UP AT THE SKY: 
GEOLOGIES 

Thomas Albdorf, Jon Cazenave, Salva 
López i Johan Rosenmunthe 

Del 26/01/2017 al 
02/04/2017 Febrer 226 220 446 

CICLE LOOK UP AT THE SKY: 
GEOLOGIES 

Thomas Albdorf, Jon Cazenave, Salva 
López i Johan Rosenmunthe 

Del 26/01/2017 al 
02/04/2017 Març 103 91 194 

CICLE LOOK UP AT THE SKY: 
GEOLOGIES 

Thomas Albdorf, Jon Cazenave, Salva 
López i Johan Rosenmunthe 

Del 26/01/2017 al 
02/04/2017 Abril 78 79 157 

CICLE LOOK UP AT THE SKY: 
GRAMÀTIQUES 

Line, Bohnmer Lokken, Ed Panar, 
Timothy Prus i Jiaxi Yang 

Del 06/04/2017 al 
04/06/2017 Abril 48 50 98 

CICLE LOOK UP AT THE SKY: 
GRAMÀTIQUES 

Line, Bohnmer Lokken, Ed Panar, 
Timothy Prus i Jiaxi Yang 

Del 06/04/2017 al 
04/06/2017 Maig  283 262 545 

CICLE LOOK UP AT THE SKY: 
GRAMÀTIQUES 

Line, Bohnmer Lokken, Ed Panar, 
Timothy Prus i Jiaxi Yang 

Del 06/04/2017 al 
04/06/2017 Juny 16 17 33 

CICLE LOOK UP AT THE SKY: 
COMBINATÒRIES 

Haris Epaminonda, Daniel Gustav 
Cramer, Éric Tabuchi, Miguel Ángel 
Tornero i Jaclyn Wright 

Del 8/06/2017 al 
31/07/2017 Juny 84 69 153 

CICLE LOOK UP AT THE SKY: 
COMBINATÒRIES 

Haris Epaminonda, Daniel Gustav 
Cramer, Éric Tabuchi, Miguel Ángel 
Tornero i Jaclyn Wright 

Del 8/06/2017 al 
31/07/2017 Juliol 62 50 112 

      Agost       

STRATA Ariadna Guiteras 
Del 16/09/2017 al 

05/11/2017 setembre 93 98 191 

STRATA Ariadna Guiteras 
Del 16/09/2017 al 

05/11/2017 octubre 89 54 143 

STRATA Ariadna Guiteras 
Del 16/09/2017 al 

05/11/2017 novembre 77 66 143 
A TRAVÉS D'UN FINESTRAL 
AMB UN GUARDAPOLS MOLT 
ORNAT ES VEU MITJA TONA 
DE FERRALLA ESPACIAL Daniel Moreno Roldán 

Del 11/11/2017 al 
21/01/2018 novembre 70 61 131 

A TRAVÉS D'UN FINESTRAL 
AMB UN GUARDAPOLS MOLT 
ORNAT ES VEU MITJA TONA 
DE FERRALLA ESPACIAL Daniel Moreno Roldán 

Del 11/11/2017 al 
21/01/2018 desembre 30 35 65 

Totals 1.445 1.321 2.766 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 85.192,00 €                    85.192,00 €                         100,00%
Béns corrents i serveis 61.500,00 €                    56.267,30 €                         91,49%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 146.692,00 €                 141.459,30 €                      96,43%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 54.123,00 €                    44.824,60 €                         82,82%
Ingressos patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 54.123,00 €                   44.824,60 €                        82,82%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Promoció i Difusió Cultural 

PROGRAMA Cultura Popular i Tradicional 

CODI PROGRAMA 33801 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat 2015-2019) 

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

Compromís 98, 100 i 103 

Descripció del programa 

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

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència pròpia  Tots els ciutadans i ciutadanes de Terrassa  

Objectius anuals 

� Enfortir el teixit associatiu cultural donant suport econòmic a les entitats que realitzen activitats de 
promoció cultural i de l’associacionisme. 

� Donar suport a les activitats de les entitats culturals de Terrassa en tots els actes que organitzen a la via 
pública. 

� Organitzar les festivitats del Calendari Festiu de Terrassa directament i concertada amb les entitats 
especialitzades. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

x - - 
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Actuacions realitzades 

� Concessió de Subvencions 

� Cicle Nadalenc 

� Cavalcada de Reis i patge Xiu-Xiu i Cap d’Any 

� Carnestoltes 

� Tres Tombs 

� Diades de les Colles de Cultura Popular i Tradicional 

� Sant Jordi 

� Festa Major 

� Diades Castelleres 

Resultats Assolits 

• Les activitats que s’han organitzat han assolint una bona participació del públic. Les Festivitats més 
consolidades del Calendari Festiu són la Cavalcada de Reis i la Festa Major, seguides de Sant Jordi, 
Carnestoltes les Diades i els Tres tombs. 

• Cada any són més entitats les que es beneficien dels ajuts municipals de suport a les seves activitats i 
s’amplia el camp de treball a noves disciplines artístiques i a noves manifestacions de cultura popular i 
tradicional. 

• El servei de cultura col·labora, pràcticament, amb la totalitat de les activitats que les entitats organitzen a 
la via pública, amb suport d’infraestructura per tal que la recepció de l’activitat sigui òptima. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

S’ha assolit el 100% de les activitats previstes i el nombre de conflictes no ha estat significatiu.  
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� Mesurar el nombre d’homes i dones que pugen als escenaris per Festa Major per conèixer la realitat a fi 
de corregir-la. 

� Organització d’accions de prevenció en el Marc de la Festa Major infantil. 

� Publicació dels consells contra la violència de gènere al programa de Festa Major ‘ 17. 

Resultats Assolits 

• El nombre de dones i homes tendeix a la paritat malgrat cal millorar-lo. 

• Les accions de prevenció per infants en el marc de la Festa Major infantil van tenir molt bona acollida. 

• La problemàtica de la violència sexista va prendre visibilitat durant la Festa Major a totes les llars de la 
ciutat de Terrassa. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

La valoració és positiva però el camí és llarg, ara sabem  on som i, per tant, el tram que ens queda per 
assolir la paritat i la plena conscienciació de la ciutadania. 

Classificació del programa Festa Major 
Objectius anuals Incrementar el nombre d’accions per assolir la paritat 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 137.947,00 €                  137.947,00 €                       100,00%
Béns corrents i serveis 636.706,00 €                  651.262,83 €                       102,29%
Transferències corrents 218.900,00 €                  244.030,00 €                       111,48%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 993.553,00 €                 1.033.239,83 €                   103,99%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 37.000,00 €                    52.213,50 €                         141,12%
Ingressos patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 37.000,00 €                   52.213,50 €                        141,12%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Esports 

SERVEI Esports 

PROGRAMA Activitats Esportives, Ajuts a entitats i esport escolar 

CODI PROGRAMA 34101 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 106 i 107 

Descripció del programa 

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

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència delegada Tota la població general, col·lectius específics, 
entitats, clubs i associacions. 

Objectius anuals 

� Consolidació del nivell d’usuaris/es de les activitats ofertades. 

� Augment del nombre d’equips i participants a les escoles esportives de les entitats. 

� Increment de la població femenina practicant de l’esport. 

� Consolidació nombre participants activitats. 

� Organització d’activitats al llarg de l’any en commemoració del 25è aniversari dels Jocs Olímpics. 

� Consolidació de la oferta d’activitats en els programes de l’esport escolar. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

1. Projecte Anima el cos! Persones amb discapacitat. Amb aquesta activitat es pretén treballar la 
integració esportiva de les persones amb discapacitat a tots els nivells, tant a nivell de formació i 
competició, com a nivell de rehabilitació i sensibilització, perseguint que la vinculació d'aquest 
col·lectiu amb la pràctica esportiva comporti una millora de la seva qualitat de vida i la seva 
integració social.  

• Psicomotricitat aquàtica 
• Ioga 
• Bàsquet per a persones amb discapacitat intel·lectual  
• Boccia 
• Natació per a persones amb discapacitat física 
• Natació per a persones amb discapacitat intel·lectual 
• Natació infantil 
• Campus esportiu d’estiu 
• Jornades d’equitació adaptada 
• Jornades d’activitats nàutiques adaptades 

2. Organització del 25è Aniversari dels JJOO BCN’92. Es van realitzar més de 40 actes durant tot 
l’any 2017 que van aplegar a milers de persones. Adjunt el calendari de tots els esdeveniments 
organitzats
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3. Organització de la Nit de l’Esportista. El dia 10 de març del 2017, es va reunir el món de l’esport 
terrassenc en un acte multitudinari per poder premiar les fites esportives assolides durant l’any 
2016. L’acte es va realitzar per quarta vegada al Teatre Principal, obert al conjunt de la ciutadania 
amb representants de totes les entitats. 

4. Activitats esportives a la Festa Major de Terrassa. Dins del programa de la Festa Major 
s'inclouen un conjunt d'activitats esportives que són organitzades de forma directa pel Servei 
d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa. Aquestes activitats tenen com a objectiu promoure i 
potenciar el caire popular i obert de les activitats esportives, en el marc  de la Festa Major de la 
ciutat. 

Durant la Festa Major de l’any 2017 s’han organitzat un total de 42 activitats, competicions i 
exhibicions esportives i com a actes oberts i populars, destacant entre aquests la pedalada popular i 
la cursa popular. Aquestes activitats s’han adreçat a tot el conjunt de ciutadania i han comptat amb 
un bon nivell de participació. 

5. Dinamització dels barris de la Maurina i Ca n’Anglada. La planificació d’aquestes activitats ha 
tingut com a objectiu potenciar la pràctica esportiva en aquesta zona de la ciutat, fent servir l’esport 
com a eina d’inclusió social dels joves. 

6. Mitja Marató Ciutat de Terrassa. El Servei d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa dóna suport en 
l’organització de la XVIII Mitja Marató Ciutat de Terrassa, una prova d’atletisme ja consolidada amb 
un gran èxit de participació. 

7. Activitats de l’Escola d’Atletisme. Les activitats de l’escola d’atletisme es realitzen a les pistes 
municipals de Can Jofresa i tenen com a missió formar els/les atletes, de totes les edats, en les 
diferents modalitats de l'atletisme: fons, curses populars, velocitats, llançaments, salts i marxa. 

8. Jocs Escolars, Pla Català d’Esport a l’Escola, Plans de Promoció Esportiva, Iniciació 
Esportiva, Programa Cultural i Programa de Formació per Professors i Dinamitzadors. Aquest 
programa es planteja com a objectiu que la població en edat escolar pugui gaudir d'una oferta de 
pràctica esportiva suficient en quantitat, qualitat i diversitat, amb la intenció d'atendre les seves 
necessitats. A la vegada, pretén mantenir i augmentar l'hàbit de pràctica esportiva de manera 
continuada, i fomentar i potenciar els valors educatius utilitzant la pràctica esportiva com a mitjà de 
formació. 

9. Anima el Cos! Gent Gran. L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar la pràctica d'activitats físiques 
en el col·lectiu de la gent gran perquè integrin l’esport els hàbits de la seva vida quotidiana, millorant 
d’aquesta manera la seva qualitat de vida i afavorint les relacions socials entre els grups 
participants. 

10. Dinamització de pistes de Vilardell, Montserrat i Can Tusell. Com cada any, i mitjançant conveni 
signat entre l’Ajuntament de Terrassa i entitats de la ciutat, s’ha tornat a desenvolupar diverses 
d’activitats per tal de dinamitzar les pistes dels barris de Can Tusell, Vilardell i Montserrat per tal de 
promoure la pràctica esportiva entre els joves d’aquests barris i fomentar la participació femenina.  

11. Col·laboració i suport a activitats organitzades per entitats
Al llarg de l’any es col·labora amb diferents activitats organitzades per entitats de la ciutat , tant en la 
cessió d’infraestructura, l’assumpció de despeses logístiques, la concessió de trofeus i altres 
despeses necessàries per a la realització de les activitats. 

Cal destacar entre aquestes activitats; 
• Cursa per a la Justícia Social 
• Trofeu Ciutat Terrassa Ciclisme 
• Mami’s hockey 
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• Cursa BTT volta la Mola 
• Europeu Escoles de Hockey 
• Duatló de Muntanya 
• Torneig Hockey Solidari 

.... entre moltes altres

Resultats Assolits 

• S’ha garantit l’oferta d’activitats dins el programa de l’esport escolar com a garantía d’accés de la 
població al sistema esportiu. 

• S’ha fet promoure i col·laborat en l’organització d’activitats esportives adreçades al conjunt de la 
ciutadania de Terrassa. 

• S’ha portat a terme amb èxit els actes programats pel 25è Aniversari dels JJOO BCN’92. 

• S’ha augmentat el nivell de la pràctica esportiva general a la ciutat. 

• S’ha mantingut l’oferta de programes esportius d’igualtat d’oportunitats i d’integració esportiva. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

El programa d’activitats esportives possibilita la realització d’activitats esportives a gran part de la població 
de la ciutat. Any rere any s’observa un creixement en el nombre d’activitats i possibilitats de pràctica 
esportiva com a resultat del treball en comú amb les entitats esportives. 

L’esport forma part de les manifestacions socials més importants dels nostres temps, proporciona els valors 
socials, culturals i educatius necessaris per al desenvolupament social de les persones i és considerat com 
a font de salut, mitjançant la millora física i l’autonomia funcional i eina important per afavorir la inclusió 
social.  

Durant l’any 2017 les activitats esportives s’han desenvolupat en funció dels objectius marcats per  a 
cadascuna d’elles i s’han pogut constatar els beneficis que han aportat a les persones usuàries i a la 
població en general. 

L’organització dels actes de celebració del 25è aniversari dels JJOO BCN’92 ha estat un dels èxits esportius 
de l’any. S’han organitzat més de 40 activitats al llarg del 2017 en totes les vessants, esportives, 
institucionals i culturals. Ha quedat reflectit que Terrassa segueix sent una ciutat olímpica amb un record 
molt viu del que es va viure fa 25 anys. 

Pel que fa a les activitats adreçades a col·lectius específics s’ha incidit en les millores físiques i psíquiques i 
una gran millora en la qualitat de vida en general.  

L’organització de grans esdeveniments esportius de la ciutat ha pogut potenciar el caire festiu de les 
activitats, on l’esport, mitjançant activitats clàssiques, ha tingut un espai destacat i ha fet del carrer un 
escenari de vida social i un espai on es reforcen els lligams entre les persones i la ciutat. Es consoliden 
activitats que són ja un referent en el calendari anual amb nivells importants de participació i d’implicació 
ciutadana en la seva organització ( Mitja Marató.....) 

L’esport escolar continua sent, pel nombres de participants, un dels més importants de Catalunya i és el 
programa d’activitats al que es destinen més recursos municipals. Amb la promoció d’aquest programa es 
garanteix la possible accessibilitat dels joves al sistema esportiu de la ciutat. 
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L’esport femení té un constant creixement a la nostra ciutat i aquest 2017 s’ha vist plasmat a la cursa de 
la dona, que ha tingut un increment de participació femenina de més de 1.000 persones. Gran èxit 
participatiu i organitzatiu. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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 Nombre de participants per sexe al projecte Anima el cos! Persones amb discapacitat. 
Any 2017: 85 Homes; 51 Dones. TOTAL: 136

      
 Nombre de participants a  la Nit de l’esportista. 

Any 2017: TOTAL: 582 
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Any 2017

 Nombre d’assistents a les activitats esportives de Festa Major: cursa atlètica i pedalada popular.  
• Any 2017 Cursa adults: 732 Homes, 260 Dones. TOTAL: 992 

• Any 2017 Cursa Infantil: 148 nens, 99 nenes. TOTAL: 247 

• Any 2017 Pedalada Popular: Total participants 1.170 

 Nombre de participants per sexe a les activitats de dinamització dels barris de la Maurina i Ca 
n’Anglada 

• Any 2017: Total: 324 
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TOTAL
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 Nombre de participants per sexe a l’escola d’atletisme.
Any 2017: 146 Homes, 139 Dones. Total: 285 

 Nombre de participants per sexe , i d’accions d’activitats esportives dins el projecte d’esport. 
Any 2017:  5700 Homes; 7.000 Dones. Total 13.024 

 Nombre de participants i d’accions del programa cultural dins el projecte d’esport escolar. 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Any 2017: Total participants 3.208 
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 Nombre de participants i d’accions formatives dins el projecte d’esport escolar. 
Any 2017:  Accions 16. Total participants 235 

 Nombre de participants a la Cursa de la Dona: 
Any 2017: 280 Homes; 1920 Dones. Total 2200 

 Nombre de clubs i entitats amb oferta esportiva a la ciutat. 
Any 2017: Total  de Clubs i entitats 186 
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 Nombre d’entitats amb equips de pràctica esportiva regular. 
Any 2017: Total entitats 186 
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 Nombre de participants en activitats esportives organitzades directa o indirectament pel servei al 
municipi. 

Any 2017: Total Participants segons inscripcions 17.152 
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 Modalitats esportives i la seva presència a la ciutat 
Any 2017: Total Modalitats 65 
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 Nombre de Curses populars: 
Any 2017: Total Curses 20 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 91.693,00 €                    78.722,40 €                         85,85%
Béns corrents i serveis 72.930,00 €                    70.184,67 €                         96,24%
Transfrències corrents 275.183,00 €                  274.800,00 €                       99,86%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 439.806,00 €                 423.707,07 €                      96,34%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 39.334,00 €                    34.584,00 €                         87,92%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 39.334,00 €                   34.584,00 €                        87,92%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Esports 

SERVEI Esports 

PROGRAMA Equipaments esportius de gestió directa 

CODI PROGRAMA 34201 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 106 i 107  

Descripció del programa 

Gestió directa d’equipaments esportius municipals. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia Tota la població en general, col·lectius específics, 
entitats, clubs i associacions 

Objectius anuals 

� Garantir el manteniment i l’estat de conservació dels equipaments optimitzant els recursos efectivament 
disponibles. 

� Realitzar actuacions de millora en la infraestructura del conjunt de l’Àrea Olímpica Municipal. 

� Donar suport i cobertura a la infraestructura necessària per la celebració dels actes de commemoració 
del 25è aniversari del Jocs Olímpics.

� Iniciar la revisió del Pla d’Equipaments Esportius.

� Iniciar els tràmits necessaris per la construcció del nou camp poliesportiu de Rugby-Futbol a Les Fonts. 

� Iniciar els tràmits per l’execució de la pavimentació del pàrking de la Zona Esportiva Muncipal Can 
Jofresa.  

Actuacions realitzades 

Als Equipaments de Gestió Directa, s’ha continuat fent millores en consonància amb les disponibilitats del 
pressupost vigent. Com a exemple destacat a l’any 2017 són: 

� El condicionament dels espais esportius exteriors de la ZEM Can Jofresa. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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� La instal·lacions d’elements de seguretat per treballs en alçada a la ZEM Can Jofresa. 

� La reparació del frontó del Poliesportiu Municipal de La Maurina. 

� Rehabilitació i adaptació en accessibilitat dels vestidors del Poliesportiu Municipal Ca n’Anglada. 

� Rehabilitació i adaptació en accessibilitat dels vestidors de la Piscina Municipal de La Maurina. 

� Millores en el paviment del bloc de vestidors i serveis de la Piscina de Les Arenes. 

� Millores de rehabilitació i adaptació en accessibilitat en vestidors de la ZEM Can Jofresa. 

En aquest àmbit cal destacar l’execució dels següents tràmits administratius: 

� Inici de la licitació de les obres de substitució de la coberta del Pavelló de la ZEM Can Jofresa. 

� Inici de la licitació de les obres de la nova pista exterior Poliesportiu Municipal La Maurina. 

� Inici de la licitació de les obres de pavimentació del pàrking exterior de la ZEM Can Jofresa. 

� Inici de la licitació de la redacció del projecte del tancament de la pista exterior de la ZEM Can Jofresa. 

Resultats Assolits 

• S’ha garantit el manteniment i l’estat de conservació dels equipaments optimitzant els recursos 
efectivament disponibles. 

• S’han realitzat actuacions de millora en la infraestructura del conjunt de l’Àrea Olímpica 
Municipal. 

• S’ha donat suport i cobertura a la infraestructura necessària per a la celebració dels actes de 
commemoració del 25è aniversari del Jocs Olímpics.

• S’ha iniciat  la revisió del Pla d’Equipaments Esportius. 

• S’ha signat un conveni de col·laboració entre la Federació Catalana de Rugby i l’Ajuntament de 
Terrassa per a la construcció del nou Camp Poliesportiu de Rugby-Futbol a la zona de Les 
Fonts. 

• S’ha redactat el projecte d’obres i s’han iniciat els tràmits per a l’execució de les obres de 
pavimentació del pàrking de la Zona Esportiva Municipal Can Jofresa.  

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

El programa d’Equipaments Esportius de Gestió Directa, continua desenvolupant-se amb les determinacions 
del Pla d’Equipaments Esportius de Terrassa, amb la prioritat de mantenir l’estat de conservació dels 
equipaments, tan de forma preventiva com de forma correctiva. En aquesta línia, s’han executat tot un 
conjunt d’accions destinades a arranjar la infraestructura general dels equipaments. Alguns exemples són 
la continuació de les revisions i les actualitzacions a les normatives actuals de totes les instal·lacions 



Àrea de Cultura, Innovació i 
Projecció de la Ciutat 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017  Programa 34201 

elèctriques dels equipaments, l’acompliment dels requeriments d’adequació d’equipaments en la normativa 
de control de legionel·la i altres de les normatives generals de seguretat en la utilització dels equipaments 
esportius. 

S’han realitzat igualment els tràmits administratius, tècnics i econòmics que possibilitaran l’execució durant 
l’any 2018 d’importants actuacions de millora de les condicions de diferents equipaments, com es el cas de 
la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa, amb la pavimentació del pàrquing, la substitució de la coberta 
del Pavelló Cobert; i la pavimentació del camp de terra del Poliesportiu de la Maurina. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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 Nombre d’intervencions realitzades als equipaments esportius municipals de gestió directa per 
equipament i tipologia de manteniment: correctiu, preventiu i millora. Total 515 

 Nombre d’utilitzacions de poliesportius: amb tiquet, abonament, entitats o escoles. 

     

Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Total

Pol. Maurina 4.034 5.389 240 37 833 0 1.111 25 6.218 5.451 11.669
Pol. Les Arenes 5.510 322 224 9 782 0 0 0 6.516 331 6.847

Pol. Ca n'Anglada 8.444 467 5.133 148 351 2 13.928 617 14.545
Pol. Sant Llorenç 17.059 9.353 1.169 198 201 92 0 0 18.429 9.643 28.072

Totals 35.047 15.531 6.766 392 2.167 94 1.111 25 45.091 16.042 61.133

TOTALS

USOS EQUIPAMENT

PISTA COBERTA CAMP DE TERRA FRONTÓ TENIS

Usos totals per equipaments

Pol. Maurina

Pol. Les Arenes

Pol. Ca n'Anglada

Pol. Sant Llorenç

P
o

l. 
M

au
ri

na

P
o

l. 
Le

s
 A

re
ne

s

P
o

l. 
C

a
 n

'A
n

gl
ad

a

P
ol

. S
an

t L
lo

re
nç

Dones
Homes0

5.000

10.000

15.000

20.000

Usos parcials per equipament i gènere

Dones

Homes

MANTENIMENT EXECUTAT L'ANY 2017 ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE GESTIÓ DIRECTA: 

   
Accions Manteniment 

Correctiu Preventiu Millora EQUIPAMENTS DE GEST. DIRECTA 
344 101 70 

   
9 Equipaments (+ 1 grups equipaments = 11 en total)   
Accions de manteniment correctiu a 9 equipaments 82 % 
Accions de manteniment preventiu a 10 equipaments 91 % 
Accions de millora a 10 equipaments  91 % 

   
Indicadors Equipaments de Gestió Directa - Any 2016 - 
S'han fet manteniments correctius al 75% dels equipaments de gestió directa. 
S'han fet manteniments preventius al 83% dels equipaments de gestió directa. 
S'han fet millores al 83% dels equipaments de gestió directa.  

INDICADORS DEL PROGRAMA
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 Nombre de persones abonades /sòcies als equipaments esportius municipals de gestió directa.  

Equipament
Poliesportiu 
Municipal  
La Maurina 

Poliesportiu 
Muncipal Ca 
n’Anglada 

Poliesportiu 
Municipal 
Sant Llorenç 

Poliesportiu 
Muncipal 
 Les Arenes 

ZEM 
Can Jofresa 

Total 

Nombre 
Persones 
abonades 

695 18 885 749 26 2.373 

 Grau de satisfacció dels usuaris i usuàries de les piscines municipals segons enquesta realitzada 
pel Servei d’Esports. Total 8,3/10 

Equipament Piscina Les 
Arenes 

Piscina Sant 
Llorenç 

Piscina La Maurina Mitjana 

Nota 8.6 8.4 7.8 8.3 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 855.147,00 €                  948.233,32 €                       110,89%
Béns corrents i serveis 560.994,00 €                  554.464,58 €                       98,84%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions * 209.700,00 €                  9.937,81 €                           4,74%
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 1.625.841,00 €              1.512.635,71 €                   93,04%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 200.700,00 €                  190.554,40 €                       94,94%
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 200.700,00 €                 190.554,40 €                      94,94%

* L’execució de les inversions d’aquest programa ha estat del 4,74%, el pressupost pendent d’executar 
correspon a obres que es van iniciar a licitar a data 31 juliol de 2017 però que a data 31 de desembre 
encara no estaven adjudicades definitivament. 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Esports 

SERVEI Esports 

PROGRAMA Equipaments esportius de gestió cedida 

CODI PROGRAMA 34202 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 106 i 107 

Descripció del programa 

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

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia Tota la població en general, col·lectius específics, 
entitats, clubs i associacions 

Objectius anuals 

� Garantir el manteniment i l’estat de conservació dels equipaments optimitzant els recursos efectivament 
disponibles 

� Realitzar actuacions de millora en la infraestructura del conjunt de l’Àrea Olímpica Municipal 

� Donar suport i cobertura a la infraestructura necessària per la celebració dels actes de commemoració 
del 25è aniversari del Jocs Olímpics

� Iniciar la revisió del Pla d’Equipaments Esportius 

� Iniciar amb els tràmits necessaris per la construcció del nou camp poliesportiu de Rugby-Futbol a Les 
Fonts 

� Millorar l’accessibilitat als lavabos del Poliesportiu de Vilardell 

� Millorar el sistema d’accés a les instal·lacions de l’Àrea Olímpica Municipal 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

Als Equipaments de Gestió Cedida s’ha continuat fent millores en consonància amb les disponibilitats del 
pressupost vigent. Com a exemple destacat  i les més destacades a l’any 2017 són: 

� Millores en la il·luminació del Camp Municipal de Futbol Poble Nou 

� Millores en la il·luminació del Camp Municipal de Futbol Sant Llorenç 

� Millores i rehabilitació d’espais al Complex Esportiu del Districte 2 

� Instal·lació de bloc de serveis i lavabos accessibles al Poliesportiu de Vilardell 

� Instal·lació de nous marcadors electrònics al Complex Esportiu del Districte 2 i a l’Estadi Municipal de 
Hockey 

� Instal·lació de nou seients  ,reforma de  vestidors  i condicionament espais exteriors a l’Estadi Municipal 
de Hockey 

� Reparacions i inici d’actualització de la instal·lació elèctrica del Poliesportiu del Pla de Bon Aire 

� Gestions per la redacció del projecte i inici d’actuacions per la construcció del nou  

Resultats Assolits 

• S’ha garantit el manteniment i l’estat de conservació dels equipaments optimitzant els recursos 
efectivament disponibles 

• S’han realitzat actuacions de millora en la infraestructura del conjunt de l’Àrea Olímpica Municipal 

• S’ha donat suport i cobertura a la infraestructura necessària per la celebració dels actes de 
commemoració del 25è aniversari del Jocs Olímpics

• S’ha iniciat la revisió del Pla d’Equipaments Esportius 

• S’ha iniciat amb els tràmits necessaris per la construcció del nou camp poliesportiu de Rugby-Futbol a 
Les Fonts 

• S’ha instal·lat un mòdul de lavabos al Poliesportiu de Vilardell 

• S’ha millorat el sistema d’accés a les instal·lacions de l’Àrea Olímpica Municipal 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

El programa d’Equipaments Esportius de Gestió Cedida, continua desenvolupant-se amb les determinacions 
del Pla d’Equipaments Esportius de Terrassa, amb la prioritat de mantenir l’estat de conservació dels 
equipaments, tan de forma preventiva com de forma correctiva. En aquesta línia, s’han executat tot un 
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conjunt d’accions destinades a arranjar la infraestructura general dels equipaments. Alguns exemples són 
la continuació de les revisions i les actualitzacions a les normatives actuals de totes les instal·lacions 
elèctriques dels equipaments, l’acompliment dels requeriments d’adequació d’equipaments en la normativa 
de control de legionel·la i altres de les normatives generals de seguretat en la utilització dels equipaments 
esportius. 

S’han realitzat les accions administratives , tècniques i econòmiques per possibilitar l’any 2018 la execució 
de les obres de construcció del nou camp polivalent de rugby i futbol de Les Fonts 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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 Nombre d’intervencions realitzades en equipaments de gestió cedida per equipament i tipologia de 
manteniment: correctiu, preventiu i millora. 

o S’han realitzat un total 432 intervencions de manteniment: correctiu, preventiu i millora en 
equipaments de gestió cedida  

MANTENIMENT EXECUTAT L'ANY 2017 ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE GESTIÓ 
CEDIDA: 

   
Accions Manteniment 

Correctiu Preventiu Millora EQUIPAMENTS DE GESTIÓ CEDIDA 

224 95 113 

   
33 Equipaments (+ 1 grups equipaments = 34 en total)   
Accions de manteniment correctiu a 26 equipaments 76 % 
Accions de manteniment preventiu a 20 equipaments 65 % 
Accions de millora a 22 equipaments  65 % 

   
Indicadors Equipaments de Gestió Cedida - ANY 2016 -    
Es van realitzar manteniments correctius al 58% dels equipaments esportius de gestió cedida. 
Es van realitzar manteniments preventius al 33% dels equipaments esportius de gestió cedida. 
Es van realitzar millores al 30% dels equipaments esportius de gestió cedida. 

   

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 994.100,63 €                  954.675,98 €                       96,03%
Transfrències corrents 25.500,00 €                    25.500,00 €                         100,00%
Inversions 99.475,00 €                    96.733,77 €                         97,24%
Transferències de capital 453.500,00 €                 453.500,00 €                      100,00%
TOTAL...................... 1.572.575,63 €              1.530.409,75 €                   97,32%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 174.700,00 €                  -  €                                    0,00%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              9.000,00 €                           

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 174.700,00 €                 9.000,00 €                          5,15%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Esports 

SERVEI Esports 

PROGRAMA Gestió del Llac/Piscina del Parc de Vallparadis 

CODI PROGRAMA 34203 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 106 i 107  

Descripció del programa 

Gestió del funcionament del llac-piscina de Vallparadís. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia Tota la població en general, col·lectius específics, 
entitats, clubs i associacions 

Objectius anuals 

� Garantir el manteniment i l’estat de conservació dels equipaments optimitzant els recursos efectivament 
disponibles 

� Realitzar actuacions de millora en la infraestructura de la Piscina Municipal del Parc de Vallparadís 

� Allargar la temporada d’estiu 2017 de una setmana més deixant entrar a tota la ciutadania que disposes 
d’un abonament o targeta de bany vigent. 

Actuacions realitzades 

A la Piscina Municipal del Parc de Vallparadís, s’ha continuat fent millores en consonància amb les 
disponibilitats del pressupost vigent. Com a exemple destacat a l’any 2017 són: 

� El condicionament dels espais verds exteriors de la piscina i tot els arbres. 

� La revisió, posada en funcionament i tancament de les instal·lacions del elements de l’Aigua Calent 
Sanitària (ACS) 

� Campanya de comunicació, incloent la formació a tot el personal de les Oficines d’Atenció al Ciutadà 
(OACs) i diverses notes de premsa, amb la informació de les modificacions a la temporada d’estiu i els 
tràmits necessaris per obtenir els abonaments municipals. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Resultats Assolits 

� S’ha garantit el manteniment i l’estat de conservació de l’equipament optimitzant els recursos 
efectivament disponibles 

� S’ha allargat la temporada d’estiu 2017 de una setmana més deixant entrar a tota la ciutadania que 
disposes d’un abonament o targeta de bany vigent. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

El programa Gestió del Llac/Piscina del Parc de Vallparadis, continua desenvolupant-se, com la resta 
d’equipaments esportius municipals, amb les determinacions del Pla d’Equipaments Esportius de Terrassa, 
amb la prioritat de mantenir l’estat de conservació dels equipaments, tan de forma preventiva com de forma 
correctiva. En aquesta línia, s’han executat tot un conjunt d’accions destinades a arranjar la infraestructura 
general dels equipaments. Alguns exemples són la continuació de les revisions i les actualitzacions a les 
normatives actuals de totes les instal·lacions elèctriques dels equipaments, l’acompliment dels requeriments 
d’adequació d’equipaments en la normativa de control de legionel·la i altres de les normatives generals de 
seguretat en la utilització dels equipaments esportius. 

Pel que fa a la temporada d’obertura de la piscina, Vallparadís, és la més gran i la que més visitants rep. Al 
2017 ha registrat 56.677 usuaris i usuàries, i s’ha realitzat una prova per veure com seria l’afluència si 
s’allargués la temporada d’estiu. En aquest sentit, la temporada de piscines ordinària va finalitzar el 4 de 
setembre, però a la piscina de Vallparadís va finalitzar el dia 10 de setembre, allargant així una setmana 
més la temporada. El total d’assistència d’aquesta setmana va ser de 825, cal destacar que la mitjana 
setmanal de temperatura va ser de 24º, davant els 27,7º de temperatura mitjana de la resta de dies. La 
mitjana setmanal d’usuaris i usuàries de la temporada ordinària de les piscines municipals  va ser de 9.828 
persones. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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 Nombre d’intervencions realitzades per tipologia de manteniment: correctiu, preventiu i millora. 

• El  nombre d’intervencions realitzades va ser un total de 515 

MANTENIMENT EXECUTAT L'ANY 2017 A LA PISCINA MUNICIPAL DEL PARC DE 
VALLPARADIS: 

   
Accions Manteniment 

Correctiu Preventiu Millora PISCINA DE VALLPARADIS 
2 9 0 
   

   
Indicadors de la Piscina de Vallparadis - Any 2016 - 
Accions de manteniment correctiu  17
Accions de manteniment preventiu  5
Accions de millora  1

 Grau de satisfacció dels usuaris i usuàries de les piscines municipals segons enquesta realitzada 
pel Servei d’Esports. 

• El grau de satisfacció dels usuaris i usuàries de la Piscina Municipal del Parc de Vallparadís segons 
enquesta realitzada pel Servei d’Esports va ser de 8,5 sobre 10. 

 El nombre d’utilitzacions de piscines: amb tiquet, abonament, entitats o escoles, va ser de 56.677 

 El nombre de persones abonades /sòcies a la piscina de Vallparadis va ser de786.  

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 855.147,00 €                  948.233,32 €                       110,89%
Béns corrents i serveis 560.994,00 €                  554.464,58 €                       98,84%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions * 209.700,00 €                  9.937,81 €                           4,74%
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 1.625.841,00 €              1.512.635,71 €                   93,04%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 200.700,00 €                  190.554,40 €                       94,94%
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 200.700,00 €                 190.554,40 €                      94,94%

* L’execució de les inversions d’aquest programa ha estat del 4,74%, el pressupost pendent d’executar 
correspon a obres que es van iniciar a licitar a data 31 juliol de 2017 però que a data 31 de desembre 
encara no estaven adjudicades definitivament. 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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�

DIRECCIO DE SERVEIS Innovació i Universitats 

SERVEI Universitats 

PROGRAMA Promoció Campus Terrassa (Universitat-recerca) 

CODI PROGRAMA 49202 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 108 i 109 

Descripció del programa 

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

Entre els objectius específics destaquen: 

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

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

• Consolidació de Terrassa com a segon Campus Urbà de Catalunya. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència voluntària  

Escoles universitàries de Campus, el Consell 
Universitari de Terrassa, entitats i organismes vinculats, 
així com joves, alumnat de secundària, comunitat 
educativa i ciutadania en general.  

Objectius anuals 

� Incrementar el coneixement que la ciutadania té del Campus Universitari. 
� Incrementar l’interès de l’alumnat de secundària per la tecnologia i la ciència i el coneixement del 

Campus Terrassa. 
� Facilitar l’accés a estudis universitaris. 
� Enfortir la dimensió universitària de la ciutat amb el desenvolupament d'activitats conjuntes de promoció 

universitària a la ciutat, entre els membres del Consell  i promoure projectes concrets relatius a aquesta 
dimensió.  

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - X 
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Actuacions realitzades 

� Terrassa Universitat (abans Districte Universitari)  

Al 2017 s’ha posat en marxa aquest programa que té per objectiu acostar i integrar, encara més, el binomi 
ciutat-universitat amb aquestes iniciatives:  

- Reestructuració i ampliació de la pàgina web del servei per facilitar la informació i accés dels usuaris 
d’universitats als serveis municipals i als principals serveis i propostes que ofereix la ciutat (de salut, 
de cultura, d’esports,...).  

- S’ha redactat un pla estratègic de comunicació que ha redefinit el posicionament del nostre Campus 
Urbà en els àmbits : 

o Marca: Redefinició i actualització de la marca “Terrassa Universitària” a partir de les 
propostes del Consell Universitari. 

o Saló de l’Ensenyament: Assistència al Saló de l’Ensenyament amb un estand de ciutat, com 
a Campus Urbà, a partir de les propostes del Consell Universitari i derivat del 
posicionament, marca i imatge del nou Pla de comunicació. 

o S’han creat nous materials de promoció: quadríptics, fulletons i plànols amb tota la oferta de 
formació i serveis de la ciutat.  

• Ampliació obertura aules d’estudi – (PR)  

Hem elaborat calendaris i horaris d’obertura a partir de les dates d’exàmens establertes pels centres 
universitaris i de l’anàlisi conjunt de l’ús de la Biblioteca del Campus Terrassa-UPC i la BCT durant els 
anteriors períodes d’obertura amb ampliacions horàries.  

- La Biblioteca Central de Terrassa ha ampliat l’horari, com a sala d’estudi,  fins les 12 de la nit de 
dilluns a dissabte els mesos de maig i juny i de l’11 al 31 de desembre. 

- Hem establert una col·laboració amb la UPC per tal de disposar d’aules d’estudi a l’edifici TR10 (c/ 
de Colom, 2, edifici de l’antiga seu de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa) que han obert 
diumenge del 14 de maig al 18 de juny, i del 16 de desembre al 30 desembre, de 10 del matí a 12 
de la nit sense interrupció.  

Cost obertura extraordinària:    6.564,59 euros 

• Saló de l’Ensenyament – Fira Barcelona  

Del 22 al 26 de març, Terrassa ha comptat al Saló de l’Ensenyament amb un estand informatiu dels estudis 
que es poden cursar al campus universitari de la ciutat. L’objectiu és promocionar la dimensió universitària 
de la ciutat, tant per la seva variada oferta formativa com per l’existència d’un ampli ventall de serveis i 
recursos adreçats als estudiants, en el marc d’un saló que cada any visiten prop de 80.000 estudiants.  

Enguany l’estand de Terrassa ha ocupat una superfície de 32 m2 i ha estat  un espai molt singular, amb una 
xemeneia de cinc metres d’alçada amb el nom de Terrassa i que ha fet molt visible l’espai als visitants. A 
més, l’estand també va atorgar un paper protagonista a la tradició centenària de Terrassa com a ciutat 
universitària des de l’any 1902, amb la fotografia de la façana de l’Escola Industrial.  

Durant els dies d’obertura del Saló, a l’estand de Terrassa s’ha fet la difusió de la oferta formativa i de 
serveis de la ciutat amb la distribució d’un quadríptic i un plànol de la ciutat on apareixen totes les escoles, 
així com els serveis d’interès per als estudiants. A més, l’estand ha comptat amb una pantalla on es va 
projectar un vídeo amb imatges de la ciutat i del campus de Terrassa. 

Despeses capítol 2: 25.115,94 euros 
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• Sorteig matrícula  
�

En data 30 de març es va fer el sorteig de 2.500 euros per a la matriculació a un dels graus que 
s’imparteixen a les escoles universitàries del Campus de Terrassa durant el curs 2017-18. 

La campanya informativa i de participació en aquest sorteig es va donar a conèixer durant la celebració del 
Saló de l’Ensenyament a Fira de Barcelona entre el 22 i el 26 de març, on es van recollir les butlletes per 
poder participar al sorteig entre les persones que van visitar l’estand.  

El nombre total de butlletes emplenades va ser de 186. 

Despesa capítol 4: 2.500 euros  

� Rètol Terrassa Universitària   

El Consell Universitari de Terrassa, en diferents sessions del seu Grup Executiu, ha treballat el 
posicionament universitari de la ciutat. Un dels aspectes analitzats ha estat la identificació de la ciutat amb 
el campus universitari. Fruit d’això, des del servei d’Universitats es va realitzar el projecte “Terrassa 
Universitària” el qual recollia els diferents aspectes de promoció i posicionament a desenvolupar. Una de 
les accions a portar a terme era que es senyalitzés la principal entrada de la ciutat amb un rètol informatiu 
que contribuís a associar universitat i ciutat. 

Es va instal·lar al mes de juliol.   

Despeses capítol 2: 3.731,41 euros 

� Sessió informativa sobre l’accés a la universitat 

El 31 de març va tenir lloc una conferència sobre el funcionament de les PAU a càrrec del cap de l’Oficina 
d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, Jesús M. Prujà, en què alumnes de segon curs de batxillerat i 
darrer curs de CFGS van poder conèixer de primera mà el sistema universitari català i van aclarir dubtes 
sobre el funcionament de les PAU d’aquest any. 

El nombre d’assistents a aquesta sessió informativa va ser de 164. 

� Campus Ítaca  

El Campus Ítaca és un projecte  socio-educatiu organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona a 
través de la Fundació Autònoma Solidària i que compta amb el suport econòmic de Banc de Santander, 
UAB,  Consells Comarcals i Ajuntaments. 

El campus està adreçat a estudiants que han finalitzat 3r d’ESO amb l’objectiu de despertar el seu interès 
per a què, un cop acabada l’etapa d’educació secundària obligatòria, donin continuïtat a la seva formació 
post-obligatòria oferint-los un espai de convivència entre alumnes procedents d’entorns socials diferents i 
potenciant l’ús del català com a llengua vehicular.  

Durant els 7 dies de durada del Campus els i les participants han gaudit d’un programa d’activitats 
classificades en dos grans blocs: les formatives dirigides, que estan dinamitzades per professorat de la UAB 
i que es realitzen des de diferents àmbits i especialitats organitzades per la universitat, i les activitats de 
caràcter lúdic i esportiu, per fer l’estada més distesa i que el jovent puguin trobar espais de convivència per 
a compartir experiències amb d’altres companys i companyes.  

Hem formalitzat un conveni de col·laboració amb la Fundació Autònoma Solidària que ha possibilitat que 55 
alumnes de centres de Terrassa hagin accedit, sense cap cost per a les seves famílies, a l’edició del 
Campus Ítaca 2017.   
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Participació dels centres:  

- Primer torn, del 26 de juny al 4 de juliol:  
INS Can Jofresa, Santa Eulàlia, INS Terrassa, Nicolau Copèrnic, Torre del Palau i Les Aimerigues. 

- Segon torn, del 6 al 14 de juliol:  
 Investigador Blanxart, Ègara, Montserrat Roig, Cavall Bernat i Can Roca. 

 Despesa de capítol 4: 8.525 euros 

� Edició de material promocional de Campus 

- Elaboració i edició d’un quadríptic i un plànol de la ciutat on apareixen totes les escoles així com els 
serveis d’interès per als estudiants que ha estat distribuït al Saló de l’Ensenyament.  
- Producció i edició d’un vídeo promocional amb imatges de la ciutat i del campus de Terrassa que es va 
projectar durant els dies d’obertura del Saló de l’Ensenyament i que es projecta en iniciar totes les activitats 
de Mostra del Coneixement per fer difusió del Campus Terrassa.  
- Elaboració i edició i tramesa de fulletó amb la oferta formativa de Campus als tot l’alumnat de segon de 
batxillerat i darrer curs de CFGS de la ciutat, un total de 2.104.  
  
� Consell Universitari de Terrassa 

El Consell Universitari de Terrassa ha mantingut set reunions al llarg de l’any. En aquestes sessions el Grup 
Executiu ha treballat les línies de futur del Consell Universitari i el posicionament universitari de la ciutat. Un 
dels aspectes analitzats ha estat la identificació de la ciutat amb el campus universitari i s’ha arribat a 
diferents acords:  

- Participar en el Saló de l’Ensenyament amb un estand de ciutat  
- Instal·lar un rètol a l’entrada de la ciutat Terrassa Universitària 
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� Subvencions per a projectes, activitats i serveis d’utilitat pública 

Des del servei s’han gestionat i subvencionat peticions relatives a activitats que s’ajusten al què s’estableix 
a les bases reguladores específiques en les línies de Promoció de Campus i Divulgació del Coneixement.  

ENTITAT NOM ACTIVITAT / PROJECTE OBJECTE 
IMPORT 

ATORGAT 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA 

1ER CONGRES INTERNACIONAL D'AIGUA 
I SOSTENIBILITAT 

Organització Congrés Internacional 
"Tecnologia i accés a l'aigua" 26 i 27 juny 2.500,00 €

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA 

11A AULA D'AUTOMATITZACIÓ I 
ROBÒTICA 

Donar a conèixer les noves tecnologies 
d'automatització a alumnes de batx. i CFGS, 
especialment per a treballs de recerca,  3.000,00 €

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I 
MUSEU TÈXTIL 

I COL·LOQUI INVESTIGADORS TÈXTIL I 
MODA Primer col·loqui internacional recerca tèxtil  3.000,00 €

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA 

VII CONGRÉS NACIONAL DE 
LEGIONEL·LA I QUALITAT AMBIENTAL 

Congrés nacional, plataforma d'informació i 
difusió dels factors ambientals que 
influeixen en la seguretat de les persones 1.200,00 €

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA 

TALLERS DE FORMACIÓ D'ALUMNAT I 
PROFESSORAT DE PRIMÀRIA 

Tallers de diverses modalitats científiques 
per alumnes de secundària 1.500,00 €

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA V MERCAT DE TECNOLOGIA DEL VALLÈS

Espai en què l’alumnat de secundària 
exposen els seus projectes tecnològics i 
científics.  Jornada de xerrades i tallers 1.000,00 €

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA 

EXPOSICIÓ "DONES I TECNOLOGIA: 
L'ENGINY (IN)VISIBLE" 

Exposició itinerant dones enginyeres al 
territori i conferències 2.000,00 €

ASS DELEGACIO ESTUDIANTS 
ESEIAAT FIRA D'ASSOCIACIONS (FASS) 

Fira de promoció de les associacions 
d'estudiants Campus 450,00 €

ASSOCIACIO D'ESTUDIANTS 
EUROAVIA TERRASSA UPC SPACE PROGRAM Treballs en el camp d'estudi aeroespacial 2.000,00 €

ASSOCIACIÓ UPC VENTURI AIR CARGO CHALLENGE 

Participació en la competició internacional i 
presentacions del projecte a diversos 
centres 2.000,00 €

FUNDACIO ESCOLA SUPERIOR 
COMERÇ (ESCODI) 

CIUTATS EUROPEES SOSTENIBLES I 
COMPATIBLES  

Realització de jornades de recerca i 
consolidació de grup de recerca sobre 
comerç 1.400,00 €

EUNCET FORMACIÓN 
Com els Terrassencs gestionen la seva 
salut: exercici físic i benestar psicosocial 

Recerca científica-social sobre la gestió de 
la salut per part dels terrassencs i 
terrassenques, avaluant pràctiques 
d'exercici físic i indicadors de benestar 
psicosocial.  2.000,00 €

ASSOCIACIÓ COSMIC RESEARCH 
Portar Terrassa a l'espai, educar en la 
última frontera 

Enviament coet a frontera espai i divulgar el 
coneixement 1.110,00 €

MOTOSPIRIT MotoSpirit 
Participació en la competició MotoStudent, 
disseny i creació d'una motocicleta 1.500,00 €

    TOTAL 24.660,00 €

Despesa capítol 4:  24.660 euros 
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� Aula Automatització i Robòtica 

En la línia de promoció de Campus entre l’estudiantat de secundària de la ciutat des del servei s’ha donat 

suport a aquest projecte amb l’atorgament d’una subvenció i amb la difusió del projecte en els centres de 

secundària per tal de arribar al màxim possible d’estudiants.  

Aquesta tasca conjunta amb el departament d’Enginyeria Electrònica de l’ESEIAAT (Escola Superior 

d’Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisuals de Terrassa), ha estat adreçada especialment als 

alumnes de batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior per apropar i familiaritzar els estudiants amb els 

àmbits de la l'automatització i de la robòtica i portar a terme el treball de recerca.  

Aquest projecte ofereix formació presencial als alumnes així com seguiment del treball de recerca fins la 

finalització i presentació. Les sessions formatives presencials han tingut lloc al laboratori de l’ESEIAAT i 

han participat els centres que segueixen:  

INSTITUT/ ESCOLA 
NOMBRE 

D’ALUMNES 
DATES 

BÀSIC 1 
INS Torre del Palau 8 26 al 28 Juny  
Col·legi Vedruna 3 26 al 28 Juny 
IES Terrassa 4 26 al 28 Juny 
Escola El Cim 1 26 al 28 Juny 
INS Montserrat Roig 1 26 al 28 Juny 
INS Viladecavalls 1 26 al 28 Juny 
IES Matadepera 1 26 al 28 Juny 

BÀSIC 2
IES Matadepera 3 10 al 13 Juliol 
Escola Pia 5 10 al 13 Juliol 
INS Duc de Montblanc 2 10 al 13 Juliol 
Universitat 1 10 al 13 Juliol 
Sagrat Cor de Jesús 1 10 al 13 Juliol 

AVANÇAT 
INS Torre del Palau 5 28, 29 i 30 Juny 
IES Terrassa 2 28, 29 i 30 Juny 
Col·legi Vedruna 2 28, 29 i 30 Juny 
IES Matadepera 6 28, 29 i 30 Juny 
INS Montserrat Roig 2 28, 29 i 30 Juny 

TOTAL ALUMNES 48 

� Beques de recerca per a estudiants universitaris 

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de beques a treballs de recerca desenvolupats per  
alumnes i investigadors/es en el sí de departaments o grups de recerca que desenvolupin la seva activitat 
en els àmbits de la ciència, la tecnologia o l’humanisme social. Es convoquen aquestes beques per 
fomentar, reconèixer i valorar estudis inèdits que aportin dades noves i aprofundeixin en l'anàlisi de la 
realitat científica, social, política, econòmica, laboral i/o cultural del territori. Els projectes premiats han 
d’apropar la ciència i la innovació a la població en general i estimular la participació dels estudiants en el 
món de la recerca, especialment el col·lectiu de joves. 
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S’han convocat tres beques, una per un treball en la categoria de doctorat i dos en la categoria de treballs fi 
de grau, i/o màster i aquests han estat els treballs presentats: 

TREBALL FI DE GRAU CONTINGUT CENTRE
Anàlisi en banc òptic de 
lents intraoculars de disseny avançat i 
impacte clínic 

Descripció d'un nou disseny de lent 
intraocular multifocal de focus extens, tant 
en banc òptic com en clínica un cop 
implantada als pacients sotmesos a cirurgia 
de cataractes. 

FOOT 

ALDORA Crear un vehicle capaç d'accedir a llocs 
remots de forma autònoma i respectuosa 
amb el medi ambient. 

ESEIAAT 

Coneixements sobre els efectes de 
cànnabis en adolescents. Prevenció i 
promoció de la salut des d’infermeria. 

Conèixer el consum de Cànnabis en edats 
adolescents, així com la freqüència, i 
detectar si hi ha diferències entre dos 
instituts de Terrassa situats en diferents 
zones, amb nivells socioeconòmics dispars. 

EUIT 

DOCTORAT CONTINGUT CENTRE
Traducció i validació d'un qüestionari de 
qualitat de vida específic per a pacients 
amb discapacitat visual LVQOL 

Oferir una eina útil i validada per mesurar la 
qualitat de vida en pacients de parla 
castellana amb discapacitat visual. 

FOOT 

Detecció precoç del càncer de pell amb 
tecnologia multiespectral i 3D 

Continuació de projectes anteriors per 
construir una plataforma multifotònica de 
diagnòstic que permeti obtenir l'etiologia 
d'una lesió de forma automàtica i 
quantitativa. 

ESEIAAT 

En la categoria de fi de grau, els treballs guanyadors van ser: 

• “Anàlisi en banc òptic de lents intraoculars de disseny avançat i impacte clínic”. Amb un import de 2.000€.
• “Coneixements sobre els efectes de cànnabis en adolescents. Prevenció i promoció de la salut des 

d’infermeria”. Amb un import de 2.000€.

En la categoria de doctorat, el treball guanyador va ser: 

• “Detecció precoç del càncer de pell amb tecnologia multiespectral i 3D”. Amb un import de 4.000€.

Despesa capítol 4: 8.000 euros 

� Col·laboracions: 

El servei ha col·laborat en les diferents accions que porten a terme les escoles universitàries donant 
suport a les activitats que segueixen: 

o Reunió delegacions estudiants Campus Terrassa (12 de gener) 
o Obertura Congrés Legionel·la CRESCA (15 de febrer)
o Mostra d’Ensenyament Servei de Joventut (27 de març) 
o Mercat de Tecnologia ESEIAAT (03 de maig) 
o Acte lliurament diplomes 5ª promoció Graus Infermeria i Teràpia Ocupacional EUIT (22 de 

juny) 
o International Congress on Water and Sustainability ESEIAAT (26 i 27 de juny) 
o Presentació ecoRZ 2017 ESEIAAT (12 de juliol) 
o Actes d’Inauguració de curs de les 6 escoles universitàries 
o Actes de Graduació de les 6 escoles universitàries
o Fira d’Associacions d’estudiants ESEIAAT (29 de novembre) 
o Participació en el Patronat de la Facultat d’Òptica i d’Optometria 
o Conveni cessió espais per a projectes d’estudiants de l’ESEIAAT 
o Conveni cessió espais per a magatzem de material a AEG per l’ESCAC 
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Resultats Assolits 

Enguany hem incrementat el nombre d’assistents/participants a les activitats de Promoció del Campus 
Terrassa i, per tant, hem assolit l’objectiu d’incrementar el coneixement del Campus per part de la 
ciutadania. 

A més de les actuacions pròpies d’aquesta línia de treball hem aprofitat actuacions de la línia de treball de 
divulgació del coneixement per fer promoció del Campus:  

- Acte inaugural de la Mostra d’Estiu a la Pl.Vella. Per primera vegada els equips d’estudiants del 
Campus Terrassa de la UPC han presentat els seus treballs en un espai obert i de confluència 
ciutadana. Un dels equips d’investigació tecnològica – Ecoracing- van fer una passejada pel centre 
amb el seu vehicle elèctric.  A banda d’explicar els projectes, es va aprofitar per fer difusió dels 
graus que es poden estudiar a la ciutat.   
Es fa difícil quantificar el nombre de ciutadans que van seguir l’acte o la passejada del cotxe elèctric. 
  

- En cadascuna de les 46 sessions de Mostra del Coneixement que s’han portat a terme als centres 
de secundària, a les quals han assistit 2.260 alumnes de secundària, es va fer un passi del vídeo de 
Campus Terrassa.  

També hem despertat l’interès de l’alumnat de secundària per la tecnologia i la ciència amb l’increment dels 
participants a l’Aula de Robòtica – de 40 a 48 participants- i de la recerca al nostre campus – de 3 a 5 
treballs presentats a la convocatòria-.  

Hem donat suport a la primera graduació de l’ESEIAAT (Escola Superior d’Enginyeries Industrial, 
Aerospacial i Aeronàutica) feta a la ciutat amb l’assistència de unes 4000 persones.  

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

El grau d’assoliment dels objectius és positiu. L’increment d’activitats, de participants i les accions 
complementàries (acte inaugural Mostra Estiu, passi del vídeo a totes les sessions de Mostra del 
Coneixement) ens ha permès incrementar el coneixement del Campus Universitari per part de la ciutadania i 
l’interès de l’alumnat de secundària per la tecnologia i la ciència.  

Valorem molt positivament d’una banda la implicació dels membres del  Consell Universitari en la concepció, 
definició i implementació de la marca “Terrassa Universitària” i d’altra banda en l’organització d’actuacions 
vinculades al posicionament i projecció de la nostra ciutat com a “Ciutat Universitària”. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*



Àrea de Cultura, Innovació i 
Projecció de la Ciutat 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017  Programa 49202 

ACTUACIONS REALITZADES NOMBRE 

TERRASSA UNIVERSITAT (ABANS DISTRICTE UNIVERSITARI) 

Obertura aules d’estudi 1734 usuaris/àries 

Ampliació i redefinició estand Saló 
Ensenyament  

2.022 persones ateses (lliurament 
fulletons oferta formativa i plànols 
Campus) 

Sorteig premi matricula Campus  186 butlletes 

Sessió informativa sobre l’accés a la 
universitat 164 assistents 

ELEMENTS PROMOCIÓ CAMPUS 

Tramesa de fulletons oferta formativa 
a estudiants 2n batxillerat i CFGS  2.104 fulletons 

Aula Robòtica  48 participants i 10 centres  

Consell Universitari – Grup Executiu  7 reunions  
10 accions conjuntes 

Beques de recerca per a estudiants 
universitaris  

5 treballs presentats 

Convocatòria de subvencions  14 projectes subvencionats 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 123.387,00 €                  103.381,09 €                       83,79%
Transfrències corrents 136.508,00 €                  136.508,00 €                       100,00%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 259.895,00 €                 239.889,09 €                      92,30%

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

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... -  €                             -  €                                   

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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�

DIRECCIO DE SERVEIS Innovació i Universitats 

SERVEI Universitats 

PROGRAMA Divulgació del Coneixement (Societat del coneixement) 

CODI PROGRAMA 49203 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 108  

Descripció del programa 

Amb aquest programa es fa divulgació del coneixement generat a la universitat, en igualtat de condicions, 
amb la programació de jornades i conferències gratuïtes obertes a la ciutadania i amb activitats específiques 
per als centres de secundària.  

Aquesta divulgació del coneixement s’estructura en tres àmbits: 

Mostra del 
Coneixement 

Aquesta és una oferta adreçada als centres de secundària i batxillerat de la 
nostra ciutat. Consisteix en una proposta d’activitats que s’envia a tots els 
centres a l’inici de curs per tal que facin arribar les seves demandes. Es 
programen únicament les activitats sol·licitades assegurant l’assistència, la 
qual cosa permet optimitzar els recursos disponibles. 

És un projecte que permet crear i mantenir relacions amb les institucions 
educatives de la ciutat i al mateix temps donar a conèixer el campus 
universitari i potenciar les vocacions científiques. 

Mostra Estiu 

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

Conferències 
ciutadania 

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

�

�

�

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 



Àrea de Cultura, Innovació i 
Projecció de la Ciutat 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017  Programa 49203 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència voluntària  Alumnat de secundària, batxillerat, CFGS i universitari 
així com ciutadania en general 

Objectius anuals 

� Incrementar el nombre d’activitats i d’assistents i fer extensiu el coneixement generat a la ciutat per tal 
de fomentar una participació activa en la projecció de ciutat.  
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Actuacions realitzades 

� Mostra del Coneixement   

Data Activitat Centres participants 
Total 

assistents
Grau 

satisfacció 
24/01/2017 Pim,Pam...¡GOL! INS Montserrat Roig 53 9,75 

27/01/2017
Comunicació per a 
introvertits 

INS Cavall Bernat  
39 8,5 

27/01/2017 Iniciació a la negociació  INS Cavall Bernat  37 9 
01/02/2017 Trobada Maite Carranza INS Montserrat Roig 123 9,5 
01/02/2017 Trobada Maite Carranza INS Montserrat Roig 102 10 
07/02/2017 La mort i el dol INS Montserrat  Roig 20 10 
07/02/2017 La mort i el dol INS Montserrat  Roig 26 10 

13/02/2017
Teràpies alternatives 
ciència o pseudociència 

INS Montserrat Roig 
121 9,5 

16/02/2017
Viatge a l'interior de la 
memòria 

INS Montserrat Roig 
27 9,75 

16/02/2017
Viatge a l'interior de la 
memòria 

INS Montserrat Roig 
28 9,5 

03/03/2017 El do de la comunicació INS Cavall Bernat  55 9,75 
07/03/2017 Comunicar persuadint INS Cavall Bernat  57 9 
08/03/2017 Web 2.0 INS Santa Eulàlia 28 10 
17/03/2017 Inici a la  negociació INS Santa Eulàlia 32 8,5 
21/03/2017 Som el que mengem INS Montserrat  Roig 37 9,75 
28/03/2017 Amical de Mauthausen Escola Vedruna-Vall 73 9 

31/03/2017
Sessió Informativa sobre 
l'accés a Universitat 

Escola Cingle, INS Cavall Bernat, INS 
Sta. Eulàlia, Escola Tecnos, INS 
Terrassa, INS Can Jofresa, Cultura 
Pràctica, INS Montserrat Roig, Vedruna 
Vall TRS 164 9.75 

04/04/2017 Visita al CATLAB INS  Terrassa 40 9,75 
18/04/2017 Tallers de Francès  1/3 INS Cavall Bernat 34 9,75 
20/04/2017 Taller de francès 2/3 INS Cavall Bernat 33 9,75 
20/04/2017 Videojocs amb consciència INS Montserrat Roig 102 8 
21/04/2017 Europa a les escoles INS Montserrat Roig 98 9,5 
21/04/2017 Modelisme Espacial INS Montserrat Roig 31 9 
21/04/2017 Xerrada sobre els refugiats  INS Can Jofresa 120 9 
24/04/2017 Entrevista de feina INS Santa Eulàlia 18 9.50 
24/04/2017 Tallers de francès 3/3 INS Cavall Bernat  32 9,75 
25/04/2017 Tallers de francès 1/3 Escola El Cim  44 8 
27/04/2017 Entrevista de feina INS Santa Eulàlia 28 9 
04/05/2017 Tallers de francès 2/3 Escola El Cim  43 9,5 
05/05/2017 Tallers de francès 3/3 Escola El Cim  43 9,5 

28/04/2017
Taller d'empatia amb la 
gent gran 

INS Cavall Bernat  
56 9 

04/05/2017
Ruta per la Terrassa 
comercial 

INS Cavall Bernat  
25 9,75 

17/10/2017 El Do de la comunicació  INS Santa Eulàlia 27 7,75 

23/10/2017
L'explotació laboral dels 
nens, nenes i adolescents.  

INS Montserrat Roig 
53 10 

07/11/2017
Viatge a l'interior de la 
memòria 

INS Montserrat Roig 
51 9,5 

17/11/2017 La petjada ecològica INS Cavall Bernat 22 10 
17/11/2017 La petjada ecològica INS Cavall Bernat 21 10 

24/11/2017
Xarxes complexes: un món  
connectat 

INS Cavall Bernat 
70 9 
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29/11/2017
La cuina com a eina per 
explicar ciència 

INS Terrassa 
169 7,3 

28/11/2017
Som el que mengem? Som 
el que Bevem? 

INS Montserrat Roig 
39 8,75 

29/11/2017

Extremisme ideològic 
xenofòbia i convivència a la 
ciutat 

INS Can Jofresa 
34 9,5 

04/12/2017 Europa a les escoles INS Montserrat Roig 56 9 

04/12/2017
Els drets del infants a 
Guinea 

INS Montserrat Roig 
38 10 

12/12/2017
 Astrobiologia: vida fora de 
la Terra 

INS Cavall Bernat 
46 5 

15/12/2017

L'aigua al segle XXI: el be 
preuat que determina la 
riquesa de les nacions? 

INS Cavall Bernat 
96 9 

15/12/2017
Taller d'habilitats de 
comunicació 

INS Can Jofresa 
48 8 

Despesa de capítol 2: 7.988,95 euros 

� Mostra del Coneixement d’Estiu 

Data Activitat Centres participants 
Total 

assistents 
Grau 

satisfacció 
05/07/2017  

al 
07/07/2017 

L’art de parlar en públic 
EUNCET Business School (UPC) 6 9 

06/07/2017 
Economia social i els 
valors del cooperativisme 

Ajuntament de Terrassa. Servei 
d’Emprenedoria i Economia Social 

5 9,5 

12/07/2017 
i 

14/07/2017 

Introducció i context de la 
responsabilitat social 
corporativa. Reconeix i 
posa en valor les teves 
bones pràctiques RSC 

Ajuntament de Terrassa. Servei 
d’Emprenedoria i Economia Social 

4 8 

04/07/2017 
Modelatge i animació de 
personatges 3D 

Centre de la Imatge i la Tecnologia 
Multimèdia – CITM (UPC) 

28 10 

26/06/2017 
Com crear una web 
professional amb 
WordPress 

Centre de la Imatge i la Tecnologia 
Multimèdia – CITM (UPC) 

13 9 

13/07/2017 
Introducció al món dels 
videojocs 

Centre de la Imatge i la Tecnologia 
Multimèdia – CITM (UPC) 

22 10 

04/07/2017 
Iniciació al món de la 
composició 2D amb After 
Effects 

Centre de la Imatge i la Tecnologia 
Multimèdia – CITM (UPC) 

13 7 

30/06/2017 

Conferència: L’estudi i 
seguiment d’asteroides 
perillosos des de 
Catalunya 

Òmnium Cultural i Agrupació 
Astronòmica de Terrassa 

45 9,42 

On-line 
Curso de Relatividad 
Especial 

Planeta da Vinci 9 7,5 

14/07/2017 Terrassa plató de cinema Parc Audiovisual de Catalunya 25 10 

Despesa de capítol 2: 2.790,70 euros 
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� Conferències i jornades 

- “EL MODERNISME i L’ORIGEN DEL CINEMA” 12 de maig - Conferència teatralitzada divulgativa de 
l'àmbit de la ciència inclosa dins les activitats de la Fira Modernista sobre la llum al cinema: “Una dona del 
modernisme, alliberada, sufragista i bohèmia, ha fet una recerca sobre el fenomen emergent del cinema, 
des del taumatropi. Veu amb entusiasme una màquina de somnis, que canviarà per sempre més la cognició 
de l'ésser humà del futur…”  

- Jornada de divulgació científica: “Dones i Ciència. Coneixement i recerca en femení” 18 novembre - 
En aquesta jornada de la Setmana de la Ciència es va assistir de la mà d’investigadores, docents i 
científiques a una aproximació, en clau de gènere, al coneixement i la recerca.  
La jornada va constar de quatre conferències:  

-Dones, ciència i tecnologia: una "carrera" de fons. A càrrec de Núria Salán 
-Biomaterials per a la medicina del futur. A càrrec de Maria Pau Ginebra 
-Desigualtats educatives i diversitat cultural des d’una perspectiva de gènere. A càrrec de Sílvia Carrasco 
-Conversa sobre el costat femení de la ciència. A càrrec d’Andrés Aragoneses 

A l’Àgora de mNACTEC es va instal·lar  l’exposició “L’ENGINY (IN)VISIBLE – Dones i tecnologia: Passat, 
present i futur” que mostra la (in)visible dificultat associada a la promoció del talent femení en l’àmbit 
tecnològic. 

Despesa de capítol 2: 2.682,7 euros 

� Col·laboracions amb entitats 

10a Jornada de divulgació relativitat. Organitzada per l’Agrupació Astronòmica i  Planeta da Vinci  el 6 de 
maig.  És un esdeveniment de divulgació científica que s’ha convertit en punt de trobada a Terrassa entre 
científics, comunicadors científics i la societat catalana en general. Aquesta jornada, única en el seu àmbit a 
l’estat Espanyol,  apropa la ciència a tota la ciutadania, ajudant a entendre-la i apreciar-ne el seu valor i 
importància. En aquesta desena edició el nostre servei ha col·laborat molt especialment i ha fet un 
reconeixement a tots els ponents que han participat en les edicions anteriors.  

Despeses capítol 2: 2.429,09 euros 

Resultats Assolits 

� Mostra del Coneixement ha incrementat en 18 el nombre d’activitats, en 814 el nombre d’assistents i en 
5 el nombre de centres participants.  

� Mostra del Coneixement d’Estiu ha incrementat en 6 el nombre d’activitats i en 129 el nombre 
d’assistents. 

� Conferències i jornades, s’han mantingut el nombre d’activitats (2). 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

� Els objectius d’increment de les accions de divulgació del coneixement han estat assolits en l’apartat de 
Mostra del Coneixement i Mostra d’Estiu. L’increment d’actes de Mostra i, per tant d’assistents, ens fa 
aconseguir  fer extensiu el coneixement generat a la ciutat i el foment de la participació activa.  

� Enguany la Jornada de divulgació científica ha estat dedicada a les dones i la ciència amb l’objectiu de 
visualitzar el paper femení en diferents àmbits del coneixement i per tal que la ciutadania conegui la 
rellevància de la recerca femenina. Al mes de desembre s’han treballat les bases per endegar l’any 
vinent l’exposició  “L’ENGINY (IN)VISIBLE – Dones i tecnologia: Passat, present i futur” (que mostra la 
(in)visible dificultat associada a la promoció del talent femení en l’àmbit tecnològic) amb l’objectiu que es 
converteixi en itinerant pels centres de secundària de la ciutat.  
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Acció 
Nombre 

d’activitats
Nombre d’assistents

Grau de 
satisfacció

Homes Dones Mostra del 
coneixement 

46 
1.000 1.419 

90% 

Homes Dones Mostra del 
coneixement d’estiu  

10 
88 82 

80% 

Homes Dones Conferències i 
jornades 

2 
48 77 

85% 

Col·laboració 
Nombre 

d’activitats
Nombre d’assistents

Grau de 
satisfacció

Homes Dones 10a Jornada de 
divulgació relativitat 

1 
169 105 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 5.729,00 €                      5.109,17 €                           89,18%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 5.729,00 €                     5.109,17 €                          89,18%

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

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... -  €                             -  €                                   

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Innovació i Universitats 

SERVEI Innovació 

PROGRAMA Innovació i Orbital 40 

CODI PROGRAMA 49204 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 108 

Descripció del programa 

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

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència voluntària Persones emprenedores i empresàries 

Objectius anuals 

� Posicionar la ciutat de Terrassa com a referent en innovació arreu d’Espanya. 
� Posar en valor iniciatives excepcionalment innovadores de persones, empreses i institucions davant la 

ciutadania de Terrassa. 
� Sensibilitzar al territori envers les possibilitats d’incorporar una visió innovadora. 
� Aprendre de les experiències innovadores d’altres ciutats i parcs tecnològics catalans,  espanyols i 

europeus per poder millorar el nostre propi sistema d’innovació. 
� Mantenir el contacte directe amb el Govern d’Espanya (Ministerio delegat) per tal d’incidir en les 

polítiques locals d’innovació. 
� Presentar propostes de projectes innovadors a convocatòries de projectes europeus alineant l’estratègia 

de la ciutat a les línies de treball europees. 

� Incrementar la reputació de la marca Orbital 40 vinculat a la Innovació. Augmentar el sentiment de 
pertinença dels membres del Parc Científic. 

� Dotar a les persones emprenedores i empresàries d’eines, coneixement i habilitats innovadores 
aplicables als seus projectes emprenedors i empresaris en les etapes d’ideació, creació, consolidació i 
acceleració. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - x 
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� Enfortir l’ecosistema innovador de Terrassa fomentant la generació de relacions sinèrgiques entre les 
entitats i empreses que en formen part. 

� Donar suport a l’emprenedoria i empresa relacionada amb les tecnologies vinculada directament a 
l’especialització territorial competitiva del Terrassa. 

� Ajudar a la creació i consolidació d’un clúster vinculat al sector m-health.

Actuacions realitzades 

� Premis Muncunill a la Innovació: premis que tenen per objecte l’apropament de la innovació a la 
ciutadania així com el posicionament de la nostra ciutat com a referent en Innovació arreu de l’Estat 
Espanyol. Aquesta activitat es va realitzar el 9 de febrer de 2017 al Teatre Principal i va comptar amb la 
conferència marc de Xevi Verdaguer, psiconeuroinmunòleg innovador. Els premis van ser dissenyats 
per l’artista terrassenca Anna Taratiel.  
Es van premiar les categories d’innovació en l’àmbit local i empresarial d’àmbit estatal. L’empresa 
terrassenca Kern Pharma ha estat destacada amb el Premi al Millor Innovador/a de l’any en el sector 
empresa d’àmbit local i la firma barcelonina Scytl ha rebut el Premi al Millor Innovador/a en el sector 
empresa d’àmbit estatal. També es lliurà el Premi Muncunill a la Innovació Honorífic al director de 
cinema Terrassenc Juan Antonio Bayona. Van assistir al esdeveniment més de 600 persones.  

� Participació a les xarxes nacionals i locals: El Servei d’Innovació en nom de l’Ajuntament de 
Terrassa participa de diverses xarxes nacionals i locals impulsores d’iniciatives innovadores com son: 
Red Innpulso de Ciudades de la ciència y la innovación, la Asociación de Parques Científicos y 
Tecnològicos de España (APTE), la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològic Catalans (XPCAT), 
Plataforma Innointegra i Xarxa d’agents per a la promoció del coneixement i la Innovació. 

En aquest sentit cal destacar que en el marc de la Red Innpulso hem estat: 

-  Escollits per ser membres del “Consejo Rector” al gener de 2017 
-  Escollits com a co-presidents de la Red a juny de 2017 
- Hem realitzat una trobada d’immersió político-tècnica a Terrassa el 22 de setembre de 2017 al que van 
assistir una trentena de ciutats de tota Espanya. 
- Hem assistit a 10 reunions de treball de diferent tipologia. 

Tota la tasca realitzada en el marc de la Red Innpulso ha permés presentar propostes conjuntes a 
projectes europeus sobre envelliment actiu i despoblació en entorns rurals, impulsar un diàleg obert amb 
temes de Compra pública Innovadora des dels municipis amb el MiNECO i establir un pla d’acció 
consensuat amb la resta de municipis per a la propia xarxa. 

� Participació en projectes vinculats a la Innovació en el marc de l’Horitzó 2020: 
- Health Care Innovation Lab, Orbital 40: en relació al projecte presentat a la convocatòria de projectes 
d’especialització competitiva territorial 2016, al setembre de 2017 hem rebut la resolució provisional 
d’aprovació.

- Hem presentat candidatura al programa europeu Interreg MED amb un programa pilot que treballa el 
foment d’iniciatives d’Innovació social acompanyada de “Las Naves, Espai d’Innovació i Creació” 
(València) i la Union of Hellenic Chambers de Grècia. 

- Hem presentat el projecte “Terrassa Ciutat Saludable” a l’Estratègia Integrada de Desenvolupament 
Urbà Sostenible” en les dues convocatòries obertes durant 2017. La nostra proposta ha obtingut una 
puntuació elevada però donat el gran nombre de candidatures presentades envers el volum de recursos 
disponibles, no hem estat seleccionats per obtenir finançament. 

- Hem presentat el projecte “Health makers, Health employers” a la subvenció europea “Urban 
Innovative actions” en la primera convocatòria oberta durant 2017. I hem presentat el projecte 
“TEXTILCE: Terrassa Experience on Textil Innovation Linked to Circular Economy” a la segona 
convocatòria d’aquesta mateixa subvenció. Les nostres propostes han obtingut una puntuació elevada 
però donat el gran nombre de candidatures presentades envers el volum de recursos disponibles, no 
hem estat seleccionats per obtenir finançament. 
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- Hem presentat el “Terrassa, Health Care Innovation Lab Orbital 40” com a proposta per a la European 
Capital of Innovation – iCapital 2017. 

� Formació per a la Innovació: cicle formatiu destinat a promoure el coneixement entre les persones 
emprenedores i empresàries del nostre territori que vulguin incorporar en clau innovadora les eines, 
coneixements i habilitats necessàries pel foment de la competitivitat dels seus projectes emprenedors i 
empresaris. 

Acció Data 
Durada 

(h) 
Assistents

Programa de les 3Q per a una excel·lent marca personal. 

Com definir una estratègia de marca personal que ens permeti 
generar noves oportunitats de negoci. 

9, 13, 16 
de març 

12 14 

Saps com augmentar les teves vendes?

El coneixement d’eines com de gestió, de generació i captació de 
contactes, el manteniment d’una xarxa comercial activa o 
tècniques de negociació innovadores ajudarà a l’empresa a 
incrementar les seves vendes. 

7 i 9 de 
juny 

10 11 

Service Design. 

Com definir els nostres productes o serveis per aconseguir 
convertir-les en experiències úniques per als nostres clients com a 
eina de competitivitat de la nostra empresa. 

19 de juny 4 9 

Genera oceans blaus amb les teves propostes de valor

L’Estratègia de l’Oceà Blau  es fonamenta en la importància de la 
innovació a l'hora d'obrir nous mercats, allunyant-nos de la 
competència destructiva que hi ha als terrenys empresarials més 
explotats com a estratègia empresarial. 

26 de juny 5 5 

Total  31 39 
Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'innovació. 

� Trobades i Jornades Orbital 40: activitats de networking, benchmarking o altres formats que tenen 
com a objectiu la dinamització i l’establiment de noves relacions sinèrgiques entre els diferents agents 
de l’ecosistema innovador de la nostra ciutat. 

Acció Data Assistents
2a Taula Rodona sobre el Fracàs: “Descobreix com per innovar és 
necessari acceptar el fracàs”.

A través de les experiències dels ponents s’ha aprofundit en la necessitat 
d’assumir el fracàs com una forma d’aprenentatge i de superació, com un 
element més del procés per assolir l’èxit. 

24 de 
gener 24 

Innovation Strategy: 4 projectes de ciutat 

Jornada dividida en dues parts: la primera destinada a donar a conèixer els 4 
projectes estratègics que la ciutat de Terrassa posarà en marxa durant el 2018  
i la segona destinada a la generació de relacions sinèrgiques entre les 
empreses membres del parc científic i tecnològic Orbital 40 i les entitats de la 
Plataforma Innointegra i altres del nostre ecosistema innovador. 

11 de 
juliol 72 

Projectes de finançament de projectes R+D: Aspectes claus i novetats. 

Jornada realitzada amb l’objectiu de donar a conèixer instruments de 
14 de 

desembre 25 
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finançament destinats a projectes empresarials innovadors. La jornada ha 
comptat amb la presencia de representants  de l’empresa O40 Innova Experts, 
CDTI i ACCIO. La sessió va tenir dues parts diferenciades: la primera en 
format conferència i la segona en format brokerage.

Total   121 

Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats 

� YUZZ:  programa de sensibilització emprenedora, de 5 mesos de durada, adreçat a joves de 18 a 31 
anys, que neix amb la voluntat de posar en contacte permanent a empreses i empresaris/àries amb 
joves emprenedors perquè adquireixin un aprenentatge empresarial i rebin suport i acompanyament en 
la fase de transferència tecnològica i en la comercialització d’idees innovadores.  
Aquest programa coordinat pel CISE (Centro Internacional Santander Emprendimiento) i amb el 
mecenatge de Banc Santander, compta per a l’impuls de l’edició local de dos dels partners d’Orbital 40, 
Ajuntament de Terrassa i Leitat, que de manera conveniada coordinen i executen la totalitat de les 
activitats del programa.  
El programa combina formació, assessorament expert i tutoria de professionals, amb l’objectiu de que 
els participants desenvolupin les seves idees o projectes de negoci, durant un període de 5 mesos, 
assolint les diferents etapes del programa. 

Indicador Resultat 

Nombre de candidatures rebudes 42 

Nombre de participants 25 

Nombre de projectes incubats 18 

Càpsules formatives (h) 69 

Tutories generalistes (h) 57 

Mentoratge especialitzat (h) 57 

Sessions de treball grupal (h) 48 

Jornades i altres esdeveniments 8 

Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats 

� Espai Empren-UPC: espai adreçat a l'estudiantat de la UPC, en especial el de les escoles i facultat del 
campus de Terrassa, amb l'objectiu d'assessorar i guiar els alumnes en el procés de transformació 
d'una idea de negoci en la llavor d'una empresa viable. Aquest programa es desenvolupa de manera 
conveniada amb un altre dels partners d’Orbital 40, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  

Durant els 6 mesos d’estada al programa, els projectes emprenedors participaran d’un itinerari formatiu 
adaptat a les seves necessitats i mentoratge individualitzat. La participació al programa va finalitzar amb 
un concurs de “elevator pitch” en el marc de la jornada “Demo Day”. 

Indicador Resultat 

Nombre de projectes incubats 8 

Càpsules formatives (h) 20 

Tutories generalistes (h) 400 

Jornades i altres esdeveniments 6 

Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats 

� Hack&Health 2017: la segona edició del Hackathon de Big Data i salut. Aquesta activitat vinculada a 
l’especialització competitiva territorial, les tecnologies facilitadores aplicades a salut, té per objectiu la 
posada en valor del potencial que suposa el Big Data en la creació i consolidació de projectes 
emprenedors i empresaris. En l’edició de 2017, aquest programa ha comptat amb les següents 
activitats: 

- Webinar Hack&Health: 10 de novembre de 2017, de 10h-13h. Sessió formativa i informativa realitzada 
on-line. En aquesta sessió s’ha facilitat als participants tota la informació bàsica per tal de participar al 
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Hack&Health, l’entorn tecnològic a disposició dels participants, les tendències actuals en el sector de les 
TIC’s i la salut. A més, la sessió també va servir per organitzar els equips participants i resoldre altres 
dubtes. En aquesta sessió es va facilitar als participants dades específicament obertes per a 
l’esdeveniment. 

- Hack&Health, II Hackathon de Big Data i Salut a Terrassa, 24 i 25 de novembre, 45 assistents. Els dies 
24 i 25 de novembre a la seu de l’Eseiaat, va tenir lloc la segona edició d’aquesta activitat que té per 
objectiu que els/les participants obtinguin solucions creatives als reptes plantejats en l’àmbit de la salut i 
qualitat de vida mitjançant l’ús del Big Data i les dades obertes de l’Ajuntament i entitats com Consorci 
Sanitari de Terrassa, HealthApp i Semcat.  Durant les dues jornades del hackathon es van realitzar tres 
workshops explicatius sobre eines d’anàlisi de Big Data i Machine Learning, un sobre el portal AppSalut 
i un altre sobre el Blockchain. També es va fer una taula rodona al voltant de l’emprenedoria en el sector 
salut, en la que van participar Semcat, SocialDiabetes, Excelvit Wellness i Ovivity Group, i Ajuntament 
de Terrassa. Les millors solucions presentades pels equips participants van optar a diferents premis. En 
aquesta activitat van col·laborar Rapidminer, Ilimit, Leitat, Euncet i ConnecThink Innovation SL. 

Indicador Resultat 

Nombre de participants  45 

Workshops 7 

� Qu4drant.0, la gestió dels espais i el programa d’acompanyament a les empreses allotjades: 
l'Ajuntament de Terrassa posa a disposició de les persones emprenedores i empresàries espais 
d’allotjament (Viver d'empreses de serveis, Viver d'empreses industrials i Qu4adrant.0). Aquesta activitat 
compren la facilitació d'informació a les empreses interessades en accedir als espais gestionats (via 
correu electrònic o via visita presencial); acompanyament en el procés d'accés així com la formalització 
del corresponent contracte; i finalment, l'acompanyament a l'empresa durant el temps d'ocupació dels 
espais per tal de facilitar la consolidació i/o acceleració del creixement de l'empresa. 

Aquest programa està format per un seguit d’eixos: 

Eix0: atenció a les persones interessades en els espais destinat a persones emprenedores i 
empresàries. 

Eix1: Tècnic tutor. Totes les empreses allotjades tenen un tècnic de referència que funciona con a únic 
interlocutor entre l’empresa i l’ajuntament i amb la que es reuneixen de manera periòdica com a tècnic 
generalista per treballar en diferents àmbits del seu pla de negoci. 

Eix2: Acompanyament especialitzat. Durant l’any les empreses que ho han sol·licitat han disposat d’un 
seguit d’hores de consultoria especialitzada per tal de treballar àmbits concrets de millora com a 
complement a la tasca del tècnic tutor de caire mes generalista.  

Eix 3: Comunicació/networking. El Servei d’Innovació farà difusió a través dels mitjans dels que disposa 
(blog, twitter, linkedin) tant del Servei d’Innovació com d’altres serveis de l’àrea o del propi Ajuntament 
(bases de dades, etc) d’aquelles notes de premsa, noticies i d’altres, que l’empresa allotjada ens faciliti.  

Eix 4: Informació. El Servei d’Innovació s’encarrega de facilitar informació als usuaris allotjats a través 
dels següents mitjans en funció de les seves necessitats.  

Indicador Resultat 

Serveis d’informació i visites a persones interessades en allotjament 66 

Candidatures presentades 9 

Nombre d’empreses residents durant 2017 31 

Tutoria generalista (h) 102 

Mentorage especializat (h) 97 

Accions d’informació  34 

Acceleració en Òrbita:. programa que té per objectiu donar suport, eines i acompanyament a les 
PIMES, amb major capacitat de créixer instal·lades a la nostra ciutat. Aquest programa combina 
formació i assessorament especialitzat per tal d’executar les palanques que permetin a les empreses 
participants incrementar el seu ritme de creixement.  
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Indicador Resultat 

Nombre empreses participants 8 

Càpsules formatives (h) 10 

Mentoratge especialitzat (h) 196 

� Business Confidence en Innovació Empresarial: L'objectiu del programa Business Confidence
(confiança empresarial) és apropar el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, Orbital.40, l'ajuntament de 
Terrassa i els altres ajuntaments de la supramunicipalitat (Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses
i Viladecavalls), a les empreses del territori per tal d’establir una relació de confiança. El nostre objectiu 
és que ens considerin un soci que els dona suport en la seva tasca de generar activitat econòmica, 
ocupació, innovació, però també cultura emprenedora a Terrassa. Per això treballem per a facilitar-los 
accés a col·laboradors, finançament o d’altres necessitats que pugueu tenir en el seu dia a dia. Les 
accions vinculades a aquest programa consisteixen en visites per a detecció de necessitats, diagnosis 
d'innovació i organització de jornades i networking, entre d'altres. 

� Terrassa Industria 4.0: Durant 2017, arrel d’una proposta de resolució aprovada en ple, s’ha realitzat 
un anàlisi sobre el grau de penetració de les tecnologies de la Industria 4.0 en les empreses industrials 
del nostre territori. En aquest sentit, les conclusions de l’estudi han servit per tal de definir un pla d’acció 
i pla de treball a desenvolupar durant 2018 que girarà al voltant de 4 eixos: sensibilització, generació de 
xarxes, creació d’un catàleg de facilitadors digitals i suport a les empreses en la definició de plans 
d’acció per la integració d’aquestes noves tecnologies. 

� Projectes de valor per a Terrassa (PVxT): aquest projecte iniciat durant 2017 suposa la posada en 
marxa d’un vehicle de mediació financera per a projectes d’Innovació Social amb arrelament al territori. 
Durant 2017, hem treballat en la definició del marc normatiu i metodològic d’aquest vehicle.  

� Empresa Saludable: L’Ajuntament de Terrassa ha establert com a estratègia d’especialització 
competitiva territorial la salut i les tecnologies facilitadores en aquest sector. Des d’aquesta perspectiva 
durant el 2018, es va activar aquest programa que té per objectiu sensibilitzar a les empreses de que la 
salut dels seus treballadors suposa una eina de competitivitat per totes elles 

Dins d’aquest programa hi ha tres activitats concretes: 

- Formació envers el concepte d’empresa saludable i com abordar estratègies de millora de la salut dels 
treballadors de les empreses. S’han realitzat dues sessions formatives destinades a diferents perfils: les 
empreses i tècnics de promoció econòmica. 

“Programa Empresa Saludable: sessió de llançament del projecte” 22 de juny de 2017, 7 empreses 
assistents.   

“Programa Empresa Saludable: “com donar suport a iniciatives de foment de L’empresa saludable des 
de l'administració”, 18 de desembre de 2017, 7 tècnics assistents. 

- Anàlisi i acompanyament a diverses empreses per tal de reflexionar quines eines estan aplicant, 
quines poden aplicar en funció de les característiques de la seva empresa i realitzar recomanacions en 
aquest sentit. S’han realitzat 5 accions d’acompanyament. Adjuntem els corresponents informes. 

- Creació de materials d’autodiagnosi i guia per ser una empresa saludable que quedin a disposició de 
totes les empreses del territori: Qüestionari d’autoavaluació i guia per a ser una empresa saludable. 

� Kautic40: programa d’incubació per a projectes TIC que combina l'allotjament a empreses amb 
formació, tutories i acompanyament per tal d'assolir la següent fase del projecte i la seva arribada en 
òptimes condicions al mercat.  

Indicador Resultat 

Projectes participants  10 
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Càpsules formatives (h) 80 

Tutories generalistes (h) 32 

Mentoratge especialitzat (h) 228 

Jornades i altres esdeveniments 7 

� Centre d’Alt Rendiment en Emprenedoria Fotònica (CAREF): en el marc del programa, durant 2017 
hem convocat la primera crida de projectes per a ser incubats, en format de concurs per tal de testejar la 
metodologia definitiva, facilitant als guanyadors l’accés a finançament per accelerar la posada en marxa 
de la seva iniciativa. 

Resultats Assolits 

• Hem creat els Premis Muncunill a la Innovació com a eina de visualització de la innovació i de 
posicionament de la nostra ciutat en aquest àmbit. 

• Hem assolit el màxim nivell de lideratge de la Xarxa espanyola de Ciudades de la Ciencia y la 
Innovación, fet que suposa un reconeixement a nivell estatal de la nostra tasca com a ciutat impulsora 
del coneixement, ciència i la innovació.  

• Hem participat a convocatòries europees amb l’objectiu de posicionar la nostra ciutat com la ciutat de la 
innovació que és . 

• Hem consolidat els programes de foment de l’emprenedoria i de l’empresa posats en marxa en exercicis 
anteriors i hem ampliat l’oferta amb programes especialitzats com l’Espai Empren-UPC destinat a 
fomentar l’emprenedoria en l’entorn universitari. 

• Hem assentat els fonaments per a la posada en marxa durant 2018 d’un vehicle de mediació financera 
per a projectes d’Innovació Social sota el nom de Projectes de Valor per Terrassa.  

• Hem realitzat un estudi sobre el grau de penetració de la Industria 4.0 en relació al teixit empresarial local 
que servirà de base per a un programa d’actuacions específiques per a la millora de la competitivitat de 
les empreses durant 2018.

• Hem realitzat un pilot per a sensibilitzar a les empreses envers el foment de la salut com a eina de 
millora de la competitivitat de les seves empreses.

• Hem ampliat el programa “Business Confidence” per tal d’incrementar la visibilitat de les activitats del 
servei entre les empreses Orbital 40 i incrementar el sentiment de pertinença de les empreses membres.

• Hem signat un conveni de supramunicipalitat amb els municipis de Matadepera, Viladecavalls, 
Vacarisses

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Hem assolit els objectius fixats pel servei per a 2017.  Hem de fer especialment als objectius 
assolits en matèria de posicionament com a ciutat referencial i reconeguda en matèria d’innovació 
(Premis Muncunill a la Innovació 201 i posicionament a la Red Innpulso) i en la promoció de 
projectes d’emprenedoria social amb un model riguròs i novedòs.
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Indicador Resultat 

Nombre de persones beneficiaries dels programes del Servei d'Innovació 1693 
Nombre de projectes empresarials i empresarials beneficiaris dels programes del 
Servei d'Innovació 312 
Hores de formació  226 
Hores de tutoria generalista 587 
Hores de mentoratge especialista 580 

Nombre de jornades i trobades 27 

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'innovació, Recerca i Desenvolupament 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 127.768,24 €                  100.574,76 €                       78,72%
Béns corrents i serveis 163.183,56 €                  138.100,21 €                       84,63%
Transfrències corrents 107.631,00 €                  107.630,78 €                       100,00%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 398.582,80 €                 346.305,75 €                      86,88%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 170.788,79 €                  205.511,44 €                       120,33%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 170.788,79 €                 205.511,44 €                      120,33%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Comerç 

SERVEI Comerç 

PROGRAMA Fires 

CODI PROGRAMA 43111 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 112  

Descripció del programa 

Fira de caràcter anyal organitzada juntament amb els serveis de Turisme i Cultura, amb la participació 
d’entitats ciutadanes, comerciants i restauradors. 
Té com a missió posar en valor i difondre el patrimoni modernista de la ciutat , la promoció del comerç 
local i l’oferta gastronòmica. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia Comerciants, consumidors/es i visitants 

Objectius anuals 

� Consolidar i fer créixer la participació i l’impacte econòmic de la Fira Modernista. 
� Consolidar i ampliar els espais urbans on es fan les activitats 
� Augmentar la participació i els contactes d’altres ciutats modernistes 
� Implicar a les associacions de comerciants de l’àmbit de la fira 
� Augmentar la implicació ciutadana ( ornamentació, vestuari, etc) 
� Posar en valor i promocionar nous elements comercials i turístics. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

� Organització del mercat modernista 
� Organització tallers d’oficis 
� Visites patrimoni 
� Programa d’activitats lúdiques 
� Representacions i teatralització d’escenes modernistes 
� Programa de comunicació gràfic, audiovisual, etc 

Resultats Assolits 

• Es va desenvolupar la XV Fira Modernista amb compliment de tota la programació prevista.  

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Es confirma el creixement de la participació, tant de expositors com de visitants.  
Han crescut les visites al patrimoni modernista terrassenc. 
Continua havent una despesa mitja per visitant considerable i, per tant, un impacte. 
Noves ciutats modernistes s’han afegit a la Fira, fins i tot, fora de Catalunya.  
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 47.725,00 €                    47.725,00 €                         100,00%
Béns corrents i serveis 133.217,00 €                  133.185,75 €                       99,98%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 180.942,00 €                 180.910,75 €                      99,98%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 18.000,00 €                    18.281,01 €                         101,56%
Transferències corrents 8.000,00 €                      8.000,00 €                           100,00%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 26.000,00 €                   26.281,01 €                        101,08%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Comerç 

SERVEI Comerç 

PROGRAMA Mercat de la Independència 

CODI PROGRAMA 43121 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 111 

Descripció del programa 

Gestió i manteniment del mercat municipal de la Independència. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia Persones concessionàries del  mercat i persones 
consumidores  

Objectius anuals 

� Avançar en un nou model de gestió en col·laboració amb l’Associació de Concessionaris 

� Fer un seguiment i millora en les instal·lacions, serveis i maquinària del mercat. 

� Organitzar accions de dinamització i potenciar el paper de locomotora comercial del centre de la ciutat.

� Aconseguir el màxim d’ocupació d’unitats de venda. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

� Millora en serveis relacionats amb la seguretat del mercat. 

� Cessió de la dinamització i promoció comercial del mercat a l’Associació de Concessionaris. 

� Participació en accions i campanyes fora de l’àmbit del propi mercat.  

� Executar de manera regular i constant aquelles tasques que es requereixen en el manteniment del  
mercat. 

� Múltiples intervencions de millora i reparació d’equips :  

� Portes accés general , portes  lavabos i ascensors.

� Control de plagues i diferents intervencions. 

� Reparació dels impactes produïts per incendi al mercat. 

� Revisió de tot el sistema elèctric. 

� Millora en les instal·lacions de video-cameres. 

Resultats Assolits 

• L’Associació de Concessionaris han assumit la part de dinamització del mercat. 

• S’ha evitat el deteriorament de maquinària i equips.  

• Com a mercat, s’ha treballat en una oferta comercial extraordinària en esdeveniments de ciutat (8 Fira 
Modernista i campanyes al centre de la ciutat) . 

• S’han mantingut uns nivells de seguretat considerables, amb una manca d’incidències remarcables en 
els  equips, tot i tractar-se d’un equipament molt antic 

• Els equips han funcionat amb total normalitat, fins i tot en situacions com la que es va produir amb motiu 
d’un incendi a l’últim trimestre. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Tot i que estem en un període de repensar el paper dels mercats municipals, tant pel que fa a la seva oferta 
comercial, el paper que ha de jugar  com a element dinamitzador del centre i les noves relacions amb 
l’administració titular del mercat (LRSAL), ja s’estan produint canvis pel que fa a dibuixar un nou model de 
mercat, pensant en les noves demandes dels consumidors i de les consumidores, els horaris, les 
instal·lacions i l’oferta comercial, entre d’altres.  S’han fet les primeres converses en aquesta línia, que de 
ben segur haurà de concretar-se en un futur pla integral de reforma i en l’establiment d’un nou model de 
gestió menys tutoritzat per l’administració, i amb una major implicació i responsabilitat dels venedors i 
venedores.  
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Nombre de serveis cedits a la gestió del mercat. 

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 228.715,00 €                  220.584,97 €                       96,45%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 228.715,00 €                 220.584,97 €                      96,45%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 361.000,00 €                  339.078,26 €                       93,93%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 361.000,00 €                 339.078,26 €                      93,93%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Comerç 

SERVEI Comerç 

PROGRAMA Mercat de Sant Pere 

CODI PROGRAMA 43122 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 111 

Descripció del programa 

Gestió i manteniment del mercat municipal de Sant Pere. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia Persones concessionàries i persones 
consumidores 

Objectius anuals 

� Ocupar les unitats comercials de venda que estan buides.    

� Millorar el model de gestió del mercat. 

� Fixar nous criteris d’ordenament urbà i de mobilitat de l’entorn del mercat.

� Reforçar les accions de dinamització del mercat. 

� Integrar el mercat en les dinàmiques de l’eix comercial de Sant Pere. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

� Participació en la fira del bolet amb parades de venda i accions de promoció. 

� Presentació de diferents propostes d’un nou ordenament de la mobilitat de cara a la pacificació del 
trànsit i la creació d’espais per a vianants.  

� Multitud d’intervencions en el manteniment de l’edifici i equips del mercat : portes, elevadors, 
climatització, sistemes de seguretat i instal·lació elèctrica. .  

� Desmuntatge i neteja de tres unitats de venda desocupades. 

� Convocatòria de concurs públic per a l’adjudicació de parades disponibles . 

Resultats Assolits 

• S’ha efectuat el correcte manteniment dels equips i de l’edifici del mercat. 

• No s’ha modificat ni s’ha avançat en el model de gestió. 

• S’han ocupat noves parades, tot i que encara resten algunes buides.  

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

El mercat de Sant Pere, a l’igual que el de la Independència, està en una fase de canvis pel que fa a definir 
la seva funció en el seu marc urbà. Els continus canvis en la junta de l’Associació de Concessionaris i la 
crisis associativa a l’Eix Comercial de Sant Pere, han dificultat la gestió.  

L’assoliment dels objectius han estat en el terreny del manteniment del mercat ( edifici i equips), però encara 
està per definir i actuar en aquells aspectes que tenen a veure amb la gestió del mercat ( no esta cedit cap 
servei)  i en assolir consens en l’ordenament de l’entorn urbà. 

Cal continuar amb el programa de manteniment i millora d’instal·lacions i equips. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Augment de superfície de voreres. 
Creació de carril bici al llarg del carrer Ample.  
Reformar 8 mòduls de venda exterior del mercat.

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 81.332,00 €                    77.440,11 €                         95,21%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 81.332,00 €                   77.440,11 €                        95,21%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 134.670,00 €                  125.631,64 €                       93,29%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 134.670,00 €                 125.631,64 €                      93,29%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Comerç 

SERVEI Comerç 

PROGRAMA Genèric Mercats 

CODI PROGRAMA 43123 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 112 

Descripció del programa 

Actuacions de millores i manteniment en els mercats. 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència pròpia Persones concessionàries 

Objectius anuals 

� Efectuar reparacions i millores que van mes enllà del manteniment ordinari. 

� Adequar algunes  instal·lacions dels mercats ja caduques u obsoletes.  

� Intervencions en millores de la seguretat d’instal·lacions.

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

� Modernització i reubicació de la central elèctrica ascensor del mercat Independència. 

� Desmuntatge i neteja de parades desocupades. 

� Reparació de marquesina exterior de la façana lateral  del raval 

� Desmuntatge i neteja d’instal·lacions obsoletes de l’antic mercat de la Cra. de castellar  

� Instal·lació de nova il·luminació exterior del mercat Independència  

Resultats Assolits 

• S’han executat les accions previstes i planificades en els objectius i que es detallen a les actuacions 
realitzades. 

• Nova il·luminació de façanes del mercat de la Independència 
• S’ha millorat la seguretat i estabilitat dels elevadors i muntacàrregues 
• S’ha millorat la impermeabilitat de la lluerna 
• Augment  en punts de llum d’eficiència energetica. 
• Revisió de tota la instal.lacio electrica. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

El programa Genèric de Mercats es finança amb taxes dels mercats. La part econòmica dificulta que es 
puguin assolir totalment els objectius marcats, sobretot pensant que son recursos destinats a millores en 
edificis i equips molt antics. Caldria una major intervenció en aquestes millores, però. l’import de les taxes 
solament permeten actuacions puntuals. 
Tot i així, dintre aquests límits, s’han assolit els objectius 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 100.871,00 €                  100.871,00 €                       100,00%
Béns corrents i serveis 57.907,00 €                    56.761,15 €                         98,02%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 158.778,00 €                 157.632,15 €                      99,28%

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

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... -  €                             -  €                                   

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIÓ DE SERVEIS Comerç 

SERVEI Comerç 

PROGRAMA Mercat Martí L’Humà 

CODI PROGRAMA 43131 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 111 

Descripció del programa 

Organització i gestió del mercat setmanal Martí l’Humà 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia Persones concessionàries i persones 
consumidores 

Objectius anuals 

� Millora de l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda. 

� Equilibrar el mix comercial del mercadal. 

� Millorar la seguretat.

� Intensificar la neteja i reducció de l’impacte ambiental que setmanalment es genera. 

� Millora de la comunicació i accions de difusió del mercadal. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

� Adequació de l’espai central del mercadal pel que fa a accessibilitat.  

� Instal·lació de noves banderoles de senyalització amb tres nous punts . 

� Nova ordenació de l’Av. de Béjar que permet mantenir un carril de circulació al llarg de tota l’avinguda. 

� Accions puntuals de neteja intensa i especial de l’entorn urbà i polígon industrial del seu entorn. Dos 
intervencions de neteja en el polígon industrial Nord per reduir impacte de brutícia provocat per l’activitat 
del mercadal 

� Control telemàtic de les parades i les seves incidències.  
  

Resultats Assolits 

• Un entorn més accessible. 

• Mes diversificació en l’oferta comercial.  

• No ha millorat suficientment la generació de residus i l’impacte ambiental.  

• Es mantenen les 308 unitats de venda. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

Pel que fa a les intervencions instrumentals i de control de l’activitat, s’ha millorat, però resta pendent de 
compliment la reducció de residus i la implementació de sistemes de venda i distribució més sostenibles. 

A finals d’any es fa una enquesta de valoració entre els clients/visitants del mercadal amb una valoració molt 
positiva, no solament com es espai comercial, sinó com un espai relacional i d’intercanvi. De fet, el 54% dels 
visitants visita el mercadal sense intenció de compra. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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Augmentar accions de  neteja respecte al 2016: 8 . 
S’han fet dos intervencions de neteja intensa a l’entorn urbà del mercadal) i instal·lació de retolació i 
senyalització exterior (Tres nous punts).

INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 46.547,00 €                    35.735,89 €                         76,77%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 46.547,00 €                   35.735,89 €                        76,77%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 245.990,00 €                  240.006,04 €                       97,57%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 245.990,00 €                 240.006,04 €                      97,57%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Comerç 

SERVEI Comerç 

PROGRAMA Promoció comercial 

CODI PROGRAMA 43903 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 101

Descripció del programa 

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

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència pròpia Persones venedores i clientela 

Objectius anuals 

� Reforçar el teixit associatiu dels eixos comercials de la ciutat. 

� Augmentar la competitivitat dels centres comercials urbans a cel obert. 

� Organitzar i col·laborar en les campanyes de dinamització i promoció comercial.

� Crear complicitat i col·laboracions a nivell supramunicipal, especialment en l’àmbit comarcal. 
  
� Organitzar i consolidar una fira en cadascú dels districtes de la ciutat. 

� Col·laborar en aquelles fires sectorials amb les entitats gestores dels eixos comercials. 

� Augmentar els visitants i la participació en cadascuna de les fires.

  

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 

� Tramitació i concessió d’ajuts a les entitats de comerç.; Subvencions municipals i tramitació del cataleg 
de serveis de la Diputació d’ajuts als eixos comercials. 

� Executar un programa d’ajuts en la millora de l’accessibilitat a comerços.  

� Col·laboracions amb recursos públics en l’organització de campanyes comercials : Fires i Fora Stocks, 
entre d’altres. 

� Execució d’una campanya de promoció comercial nadalenca, incloent la instal·lació d’ornamentació i 
llums a diferents carrers i places de la ciutat. 

� Accions de comunicació exterior ( fora de la ciutat) del comerç local. 

� Ajuts a la professionalització de les associacions de comerç.  

� Realització de diferents enquestes i estudis relacionades amb la situació del comerç. Hàbits de compra i 
consum, Multiculturalitat en el comerç de proximitat  (amb la Diputació de Barcelona) , enquesta i estudi 
sobre el perfil de clients als mercats municipals i guia per a nous emprenedors comercials.  

� Fira de l’Oliva. 

� Gastroart. 

� Fira del Bolet. 

� Fira d’Hivern. 

� Fira d’estiu. 

� Mostra de la cervesa artesana. 

� Tombacastanya. 

� Campanya Encatifa’t com acció de reduccio de residus i compra sostenible. 

� Redacció d’un Pla Comercial de Can Palet des d’una perspectiva urbanística. 

Resultats Assolits 

• S’han desenvolupat totes les fires programades a excepció de la Fira DENIM  que es va acordar 
juntament amb Terrassa Centre , repensar la fira amb un nou model a partir de l’any 2018. 

• Es va constituir la taula comarcal de Comerç amb la intenció de coordinar estratègies comarcals en 
l’àmbit del comerç i especialment en d’implementació de noves superfícies comercials. 

• S’han coordinat els programes i accions de comerç local en la Taula Local de Comerç . 

• Es van distribuir 4.000 taifes a traves del comerç local ( eixos comercials). 
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

El teixit associatiu comercial no creix. Es detecten incerteses pel que fa al model de comerç en referència 
sobretot als models de venda. El creixement del e-comerç, suposa un repte pel petit/mitja comerç de 
proximitat, que no acaben d’adequar-se a aquesta nova realitat. 

Es pot dir que els objectius marcats s’han assumit en gran part, però resten reptes respecte al model de 
comerç/model de ciutat que s’hauran de treballar amb una perspectiva més estratègica. 

Al llarg del 2017 s’ha efectuat diferents estudis/ enquestes com el cas d’hàbits de Compra i Consum, Perfil 
dels clients de mercats i mercadal, pla comercial de Can Palet i una guia per a nous emprenedors 
comercials, amb la intenció de disposar de dades i poder establir estratègies de comerç basades en dades i 
no en percepcions.
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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INDICADORS DEL PROGRAMA
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 169.988,00 €                  302.272,83 €                       177,82%
Béns corrents i serveis 313.352,95 €                  309.415,97 €                       98,74%
Transfrències corrents 112.895,00 €                  101.692,12 €                       90,08%
Inversions 9.039,65 €                      9.039,65 €                           100,00%
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 605.275,60 €                 722.420,57 €                      119,35%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 10.000,00 €                    3.439,59 €                           34,40%
Transferències corrents 21.500,00 €                    20.500,00 €                         95,35%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 31.500,00 €                   23.939,59 €                        76,00%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

SERVEI Turisme i Promoció Exterior 

PROGRAMA Promoció Turística 

CODI PROGRAMA 43201 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 104 i 105 

Descripció del programa 

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

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia 

- Visitants i turistes 
- Ciutadania en general 
- Agents del sector (públics i privats) 

Objectius anuals 

� Promoure la creació de paquets combinats, experiències i activitats que enriqueixin l’oferta turística de la 
ciutat posant en contacte i treballant sinèrgies amb les empreses i agents del sector turístic de la ciutat 
en el marc d’una taula de treball conjunta, i coordinant les accions de promoció pròpies del Servei per 
aconseguir una bona difusió i comercialització d’aquests productes. 

. 
� Treballar en la creació i la promoció del producte turístic a la ciutat en col·laboració amb els altres agents 

del sector (públics i privats) i amb la planificació i gestió de les accions i eines de difusió i comunicació 

� Desenvolupar el conveni de col·laboració que permet treballar conjuntament amb els Serveis de Turisme 
de la Diputació de Barcelona i Barcelona Turisme, i arribar a acords amb l’Agència Catalana de 
Turisme, per tal de fer arribar l’oferta turística de Terrassa a turistes i visitants de Barcelona i la seva 
província, i que formi part de les campanyes i accions promocionals de les marques “Costa Barcelona” i 
“Catalunya” que es desenvolupen arreu.

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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� Consolidar la temàtica pròpia de la Fira Modernista amb noves activitats i introduir els conceptes de 
ciutat convidada i empreses col·laboradores, per tal d’incrementar la singularitat de la Fira i la seva 
capacitat d’atracció de visitants i de dinamització social, comercial, econòmica i cultural de la ciutat.

� Elaborar i desenvolupar un pla anual d’acció de Terrassa Gastronòmica que impulsi la difusió i la 
comercialització dels productes de proximitat característics de la gastronomia terrassenca, i que 
consolidi aquesta oferta com un dels signes d’identitat i projecció de la ciutat i un component de la seva 
oferta turística.

� Gestió i desenvolupament de les xarxes socials i la reputació on-line, per potenciar una imatge positiva 
de la ciutat i assolir una bona presència de l’oferta turística de Terrassa a Internet, i una interacció 
positiva amb les webs i plataformes especialitzades.

� Treballar dins la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya tot exercint-ne el lideratge, per consolidar la 
marca del Turisme Industrial de Catalunya promocionant l’oferta turística dels municipis i equipaments 
que la componen i establint acords de col·laboració amb la Generalitat i les diputacions. 
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Actuacions realitzades 

� Suport en la creació i comercialització de productes turístics creats a l’entorn de la Taula de Treball de 
Turisme. 

� Convocatòria i assistència de reunions amb les empreses i entitats que formem part de la Taula de 
Treball de Turisme. 

� Col·laboració amb el sector públic i privat en programes vinculats a la promoció del turisme esportiu i de 
reunions.  

� Participació de Terrassa en les accions de promoció de l’Agència Catalana de Turisme, la Gerència de 
Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, sota les 
marques “Catalunya” i Costa Barcelona”: Fires, workshops, viatges  a Terrassa per part de professionals 
(Fam-trips, Press-trips i Blog-trips...). 

� Incorporació de Terrassa Turisme als nous programes de treball (segells i marques) de l’Agència 
Catalana de Turisme.  

� Participació en la reunió anual del Cercle de Turisme de la gerència de Turisme de la Diputació de 
Barcelona i en les  dues Jornades Tècniques i Programes de Treball de l’Agència Catalana de Turisme. 

� Realització d’accions de promoció turística i assistència a fires i esdeveniments. 

� Realització de diferents campanyes a través de les xarxes socials de Terrassa Turisme per donar a 
conèixer l’oferta turística i els esdeveniments, que inclou l’edició mensual d’una newsletter. 

� Manteniment de l’atenció personalitzada a visitants i turistes mitjançant l’Oficina de Turisme. 

� Seguiment de programes vinculats al compromís amb la millora continua de la sostenibilitat i qualitat 
turística. 

� Programació d’un ampli programa d’activitats a l’entorn de la temàtica de la Fira Modernista.  

� Realització d’una campanya de publicitat online i offline per donar a conèixer l’oferta turística i comercial 
de la Fira Modernista. 

� Programa de visites guiades als recursos del patrimoni modernista durant el cap de setmana de 
celebració de la Fira Modernista. 

� Lideratge i organització d’activitats del grup de treball de Terrassa Gastronòmica. 

� Convocatòria i seguiment de reunions amb els Gremis, Associacions i Entitats que formen part de la 
Comissió Terrassa Gastronòmica.

� Actualització de la web per a dispositius mòbils i tablets, així com la web de www.visitaterrassa.cat

� Creació de nous aplicatius per a mòbils i tablets amb l’objectiu de promocionar esdeveniments.

� Desenvolupament del Pla de xarxes socials de Terrassa Turisme. 

� Realització de les accions de promoció (assistència a fires, etc.), promoció genèrica del turisme 
industrial i relació amb xarxes i projectes d’abast espanyol i europeu, de la Xarxa de Turisme Industrial 
de Catalunya.  
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Resultats Assolits 

• S’han creat nous productes turístics amb motiu d’esdeveniments celebrats a la ciutat: Mitja Marató, 
Vallès Drac Race, Festival de Jazz, Fira Modernista, Tardor de caça i Bolets, Diades castelleres, 
Trobada d’Aficionats de Lego, entre d’altres. 

• Signatura del conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa amb Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, per a la promoció de l’oferta turística 
mitjançant els bitllets combinats (viatge d’anada i tornada FGC+entrada als museus). 

• Presència i/o col·laboració en l’organització de diferents esdeveniments esportius: Mitja Marató, Vallès 
Drac Race, European Mami's Hockey Festival, Torneig Europeu d’Escoles de Hockey (TEEH 2017), 
Seven Cup, Torneig 6 Nacions de hockey Sub16&Sub18 femení, Torneig 4 Nacions de Hockey Herba, 
Marxa Cicloturista Volta a Estenalles. 

• Atorgament a Terrassa del distintiu “Marca Ciutats amb caràcter”, per part de l’Agència Catalana de 
Turisme. Aquesta marca té com a objectiu posar en valor el patrimoni urbà de Catalunya –més enllà de 
Barcelona- i promocionar aquelles ciutats que combinen diferents aspectes (cultura, art, gastronomia, 
arquitectura, innovació, etc.) per oferir al visitant una experiència completa.

• Suport del Servei de Turisme de l’Ajuntament en l’organització de diferents esdeveniments de Turisme 
de Reunions celebrats a la ciutat, per part d’empreses, entitats o institucions. 

• Representació de Terrassa dins el programa Barcelona Convention Bureau (Turisme de Barcelona o 
Diputació de Barcelona), per tal de poder posicionar la ciutat dins el sector del Turisme de Reunions.

• Participació en Fires, workshops, viatges  a Terrassa per part de professionals (Fam-trips, Press-trips i 
Blog-trips...) 

• Atenció diària a visitants i turistes de l’Oficina de Turisme 

• Atenció i venda de productes a la botiga de l’Oficina de Turisme 
  
• Terrassa Turisme s’ha adherit al Programa Biosphere Destination, per la millora continua de la 

sostenibilitat turística.

• Programa de visites guiades als recursos del patrimoni modernista durant el cap de setmana de 
celebració de la Fira Modernista, adreçat a tot tipus de públic. 

• Inserció de publicitat en mitjans especialitzats per donar a conèixer l’oferta de visites guiades i 
l’esdeveniment Fira Modernista. 

• Campanya de publicitat a FacebookADS per donar a conèixer l’esdeveniment Fira Modernista  i les 
principals novetats de la Fira 201.7  

• S’ha treballat conjuntament amb els Gremis, associacions i entitats en l’organització de diferents 
esdeveniments, activitats i jornades gastronòmiques per promocionar els productes i establiments de la 
marca Terrassa Gastronòmica: Menjazz-Festival de Jazz, Fira Modernista, Tardor de caça i bolets, De 
tapa en Tapa Terrassa, degustació de productes als Mercats Municipals, entre d’altres. 

• S’han creat nous aplicatius per a mòbils i tablets amb motiu de la celebració de diferents esdeveniments: 
Fira Modernista, Festival de Jazz, Tardor de caça i bolets. 
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• S’han desenvolupat diferents campanyes de promoció a les xarxes socials de Terrassa Turisme amb 
motiu de la celebració d’esdeveniments com el Festival de Jazz o la Fira Modernista així de Jornades i 
activitats gastronòmiques, atorgament a Terrassa del segell Marca Ciutats amb Caràcter, programa de 
visites rutes turístiques, Tardor de Caça i Bolets, entre d’altres.  

• S’han convocat nous concurs d’Instagram des del perfil de Terrassa Turisme, conjuntament amb entitats 
i associacions de la ciutat: Millor foto de l’any, Vallès Drac Race, Fira Modernista, “Trinxat de Terrassa 
Gastronòmica”. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

S’han assolit els principals objectius del programa treballant al llarg de l’any en els diferents àmbits i 
destacant especialment la consolidació i el reconeixement de Terrassa com a destí de turisme cultural, i 
l’atorgament del segell oficial, la creació de nous productes, la participació en accions comercials i 
promocionals, en col·laboració amb els agents del sector i amb les entitats i institucions de referència del 
país. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*



Àrea de Cultura, Innovació i 
Projecció de la Ciutat 

  

Memòria objectius pressupostaris 2017  Programa 43201 

INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador Nombre/Quantitat
Productes turístics creats en el marc de la Taula de Treball 
de Turisme 

 9

Paquets turístics en què participem en col·laboració amb 
altres entitats o empreses de la ciutat (hotels de la ciutat) 

4

Reunions de la Taula de Treball de Producte Turístic, per 
establir línies conjuntes de promoció i comercialització de 
producte 

1

Accions promocionals de “Catalunya” o “Barcelona és molt 
més – Costa Barcelona” on s’ha presentat l’oferta turística 
de Terrassa 

26

Suport a viatges a Terrassa per part de professionals del 
Turisme (Fam trips, Press-trip, Blogg-trips) 

8

Consultes a l’Oficina de Turisme  14.733

Consultes a l’Oficina de visitants de fora de Terrassa 6.469

Articles venuts a la botiga de Terrassa Turisme 1.940
Suport en esdeveniments celebrats dins l’àmbit del turisme 
esportiu 

8

Suport en la celebració a Terrassa d’esdeveniments 
celebrats de l’àmbit del Turisme de Reunions 

50

Persones que van seguir visites guiades al patrimoni durant 
la Fira Modernista 

3.619

Persones van visitar l’edifici modernista Masia Freixa durant 
la Fira Modernista 

12.349

Persones van visitar els museus i edificis durant la Fira 
Modernista 

46.000

Pàgines vistes i usuaris a les pàgines web 
www.firamodernista.cat i  www.visitaterrassa.cat  

100.165 pàgines 
28.135 usuaris i 

usuàries
Establiments adherits a Terrassa Gastronòmica 90
Productes de la cistella de Terrassa Gastronòmica 33
Jornades gastronòmiques, rutes de tapes, presentacions i 
altres activitats organitzades pels gremis, Associacions i 
entitats amb la col·laboració de Terrassa Gastronòmica  

14

Accions i activitats de promoció dels productes i 
establiments adherits a la marca Terrassa Gastronòmica 

10

Establiments participants en Jornades Gastronòmiques i 
campanyes de promoció de producte 

258

Desenvolupament d’aplicatius per a mòbils i tablets amb 
l’objectiu de promocionar els esdeveniments: Tardor de caça 
i bolets, Fira Modernista i Festival de Jazz. 

3

Concursos d’Instagram organitzats en col·laboració amb 
entitats i empreses del sector públic i privat 

4
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 346.334,00 €                  359.592,63 €                       103,83%
Béns corrents i serveis 45.604,28 €                    44.792,55 €                         98,22%
Transfrències corrents 14.390,00 €                    14.390,00 €                         100,00%
Inversions 386.307,42 €                  385.981,94 €                       99,92%
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 792.635,70 €                 804.757,12 €                      101,53%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 24.400,00 €                    20.568,79 €                         84,30%
Transferències corrents 3.000,00 €                      6.000,00 €                           200,00%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 27.400,00 €                   26.568,79 €                        96,97%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA
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DIRECCIO DE SERVEIS Turisme 

SERVEI Turisme i promoció Exterior 

PROGRAMA Rutes turístiques 

CODI PROGRAMA 43202 ANY 2017 

Orientació estratègica (referència al Pla de mandat 2015-2019) 

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

Compromís 104 i 105 

Descripció del programa 

Creació de rutes i visites turístiques basades en el patrimoni de la ciutat combinades amb serveis 
complementaris i establint sinèrgies per aconseguir un increment del nombre de participants.

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Pròpia 

• Visitants i turistes atrets per l’oferta turística de 
la ciutat. 

• Visitants ocasionals que poden gaudir de l’oferta 
turística com a complement. 

• Pròpia ciutadania. 

Objectius anuals 

� Ampliar l’oferta de rutes i visites guiades al patrimoni que s’ofereixen com a recurs turístic de la ciutat, 
tant les realitzades pel propi Servei com les que puguin oferir altres empreses o entitats de la ciutat. 

� Augmentar el nombre de participants a les visites i rutes guiades i el de visitants i turistes de la ciutat. 

� Millorar la projecció exterior de la ciutat mitjançant una major difusió de la seva oferta turística. 

� Impulsar accions de promoció conjunta de l’oferta museística i cultural de la ciutat. 

Actuacions realitzades 

� Programa anual d’oferta de rutes i visites guiades.  

� Programa estable de visites guiades a la Masia Freixa. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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� Elaboració d’una enquesta de satisfacció a les persones participants en les rutes i visites guiades. 

� Treball conjunt amb entitats, museus i empreses per a l’elaboració de noves visites i rutes turístiques a 
la ciutat. 

� Actualització i creació de nous productes de Turisme Accessible. 

� Edició de publicacions i campanya de publicitat específica online i offline per donar a conèixer l’oferta de 
rutes i visites guiades. 

Resultats Assolits 

• S’ha ampliat l’oferta de rutes amb servei de guia per donar a conèixer els recursos del patrimoni 
modernista i industrial i medieval. 

• Es manté la visita guiada a la Masia Freixa, a les 12 hores, de dilluns a diumenge, en diferents idiomes 

• S’ha incrementat el nombre de participants en les rutes i visites guiades a la ciutat  (+11,86%), i a la visita 
a la Masia Freixa  (+11,14%). 

• Signatura del conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa amb Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, per a la promoció de l’oferta turística 
mitjançant els bitllets combinats (viatge d’anada i tornada FGC+entrada als museus). 

• S’ha desenvolupat una campanya de promoció específica de visites i rutes a les xarxes socials de 
Terrassa Turisme i  a través dels perfils de Catalunya Experience i de Barcelona és molt més (Diputació 
de Barcelona). 

• S’ha incorporat la visita guiada a la Masia Freixa com a activitat complementària coincidint amb la 
celebració d’esdeveniments: Festival de Jazz, Vallès Drac Race, Mitja Marató, Benvinguts a Pagès amb 
Terrassa Gastronòmica, Tardor de caça i Bolets, Diades Castelleres Trobada d’Aficionats de Lego, entre 
d’altres. 

• Col·laboració amb l’entitat en la ruta “Els secrets de Torrebonica”. Una iniciativa de la Fundació Privada 
Sant Llàtzer, i amb els museus de la ciutat programant visites guiades amb motiu de la celebració 
d’activitats com Benvinguts a Pagès. 

• Visites guiades en llengua de signes al patrimoni modernista el cap de setmana de la Fira Modernista. 

• Edició de publicacions de la visita a la Masia Freixa per a persones amb diferents discapacitats: Guia de 
Lectura Fàcil i en Braille. 

• Edició de la publicació  “Descobreix Terrassa-Rutes Turístiques”, amb tota l’oferta de visites guiades 
2017. 

• Inserció de diferents pàgines de publicitat a revistes especialitzades en turisme: “Viu una experiència 
única a Terrassa, regala’t una ruta turística”. 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

S’han assolit de forma satisfactòria els objectius anuals plantejats, incrementant i millorant l’oferta de rutes i 
activitats turístiques, i augmentant el nombre de participants i visitants, aconseguint també bones 
valoracions qualitatives segons les enquestes recollides i una bona imatge en la projecció exterior. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible el cost de cada actuació 

� .... 

� .... 

� .... 

Resultats Assolits 

• ..... 

• ... 

• ..... 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 

...... 

Classificació del programa 
Objectius anuals 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE*
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INDICADORS DEL PROGRAMA

Indicador Nombre/Quantitat
Participants en l’oferta de rutes i visites guiades 4.760 persones

(+11,86%),
Grups participants en l’oferta de visites i rutes guiades 365 grups

(+2,82%)
Percentatge de participants en les rutes i visites procedents 
de fora de la ciutat 

75,95%

Visitants a la visita guiada a la Masia Freixa 2.500 persones
(+11,14)

Nombre de rutes i visites guiades programades des del 
Servei de Turisme/Oferta permanent  (no inclou la Fira 
Modernista) 

5

Enquestes de satisfacció realitzades a les persones 
participants en les rutes i visites guiades 

532

Bitllets combinats venuts segons conveni amb FGC+museus 964 bitllets 
Anuncis en premsa especialitzada 7
Publicacions amb oferta de visites de turisme accessible: 
Guia de la visita a la Masia Freixa, en Braille i de Lectura 
Fàcil 

2
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 25.996,00 €                    23.674,85 €                         91,07%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 25.996,00 €                   23.674,85 €                        91,07%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 7.161,00 €                      7.799,16 €                           108,91%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    

-  €                             -  €                                   
TOTAL...................... 7.161,00 €                     7.799,16 €                          108,91%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA


