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QUADRE RESUM PROGRAMES PRESSUPOSTARIS 
 
Coordinació i Serveis Centrals Àrea 
Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

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

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

2121 33211 ARXIU ADMINISTRATIU 
2121 92005 MANTENIMENT SSII, INFRAESTRUCTURA I PROGRAMARI 
2121 92006 INNOVACIÓ, ACTUALITZACIÓ, TECNOLOGIA I A. ELECTR. (2) 

 

Organització i Recursos Humans 
Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

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

 

Gestió Tributària i Recaptació 
Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

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

 

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

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

 

Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 
Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

2464 92401 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (2) 
2464 92403 DINAMITZACIÓ TERRITORIAL 
2464 92404 ESTRUCTURA TERRITORIAL 
2464 92501 ATENCIÓ CIUTADANA 

 

Sindicatura de Greuges 
Codi Orgànic Codi Programa Nom Programa 

2468 92503 SUPORT A LA SINDICATURA DE GREUGES (3) 

 
 
(1) Programes associats a funcions de control, fiscalització i fe pública. 
(2) Programes de suport a les actuacions de la resta de programes i serveis de l’àrea. 
(3) Programa de suport a la institució de la Sindicatura municipal de Greuges. 

 
  
 

92008_gestió_RRHH_P19.docx


Programa 92003 Coordinació i serveis centrals àrea 

 

3 

1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI       
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa COORDINACIÓ I SERVEIS CENTRALS ÀREA 

Codi Orgànic  2000 

Codi Programa 92003 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei Direcció d’àrea 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció  

Missió  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

Compromís 

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

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

 Pla de Transparència  Pla d’actuació en matèria de transparència per als anys 2018 i 2019. 

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 
 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 

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

 
0 
 

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

0 

Diagnosi  

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

Objectius  
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019   
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
TRANSPARÈNCIA: Continuar desenvolupant el model d’organització transparent i oberta, d’acord 
amb el Pla d’actuació en matèria de transparència 2018-2019. 

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

Compromís PM 97 

Pla sectorial Pla d’actuació en matèria de transparència 2018-2019 

Procés participatiu ---   

Prioritat PAM19 ---   

Pr. Resolució /Acord  Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Desenvolupar un nou Portal de 
Transparència, integrant els 
continguts de l’actual portal amb els 
de la Seu Electrònica que són 
coincidents i aplicant les 
recomanacions de l’informe sobre 
continguts elaborat pel laboratori de 
Periodisme de la UAB. 

Millorar les prestacions 
tecnològiques del Portal tant 
en relació amb les persones 
usuàries com també la gestió 
interna dels continguts. 

 

2 

Posar en funcionament un nou espai 
de participació ciutadana per a la 
presentació de propostes que 
puguin ser incorporades als plans 
d’acció municipal i coordinar dins 
l’organització la seva plena 
integració amb l’activitat dels serveis 
municipals. Procés participatiu PAM 
2019.  

Disposar d’un nou instrument 
i d’un procediment específic 
per facilitar la interrelació 
entre ciutadania i Ajuntament 
i la seva participació en la 
definició de les polítiques 
públiques i prestació dels 
serveis municipals. 

Indicadors de seguiment 
del procés d’acord amb 
les funcionalitats que 
permeti la plataforma 
Decicim Terrassa.  
- propostes presentades 

- Persones actives al 
procés 

- ..... 

3 
Implementar les actuacions previstes 
al Pla d’actuació en matèria de 
transparència. 

Assolir el màxim compliment 
de les obligacions de 
publicitat activa. 

Indicadors de seguiment 
propis del Pla d’actuació. 

    

 Impacte gènere NO 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 
INTEGRITAT INSTITUCIONAL: Impulsar i coordinar el desenvolupament del sistema d’integritat 
institucional de l’Ajuntament 

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

Compromís PM --- 

Pla sectorial --- 

Procés participatiu ---   

Prioritat PAM19 ---   

Pr. Resolució /Acord PR 187 Data / òrgan Ple 18/07/2018 

ACTUACIONS ASSOCIADES 



Programa 92003 Coordinació i serveis centrals àrea 

 5 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Integrar el nou Codi Ètic i de 
conducta en l’estructura normativa 
municipal i fer-ne la difussió 
necessària. Definir i implementar 
accions formatives i informatives. 

  

2  
Disposar d’una Bústia ètica i de Bon 
Govern. 

Dispsoar d’un instrument per 
presentar queixes i denúncies 
de manera anonimitzada de 
forma integrada amb el Codi 
ètic. 

 

3 
Publicació de les agendes dels 
càrrecs electes en relació als grups 
d’interès. (Agenda integrada) 

Definir i dissenyar els 
mecanismes i instruments per 
al compliment de les 
obligacions de transparència 
en relació amb els grups 
d’interès. 

 

 Impacte gènere  NO 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     SI 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions Els indicadors no es poden desagregar 

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 
QUALITAT, DADES I ESTRATÈGIA: Continuar avançant en el desenvolupament d’un model de 
gestió de qualitat en l’actuació municipal. 

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

Compromís PM --- 

Pla sectorial --- 

Procés participatiu ---   

Prioritat PAM19 ---   

Pr. Resolució /Acord PR Data / òrgan Ple 21/12/2018 

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 Cartes de Serveis 

Consolidar les cartes com a 
instruments d’avaluació i de 
millora de la prestació dels 
serveis municipals. 

 

2 

Catàleg de Serveis Interns: Elaborar 
un catàleg de serveis Interns que 
reculli l’oferta de que disposa 
l’Ajuntament per al conjunt del seu 
personal. 

  

3 

Impulsar un procés per definir una 
metodologia i l’estructura 
organitzativa necessària per facilitar 
l’explotació i l’anàlisi de les dades i 
indicadors municipals de forma 
integrada i transversal de manera 
que faciliti el procés de coneixement 
i reflexió sobre els aspectes clau de 
la nostra ciutat que sigui útil com a 
visió estratègica per al futur de la 

  



Programa 92003 Coordinació i serveis centrals àrea 

 6 

ciutat i per desenvolupar un quadre 
de comandament municipal. Oficina 
municipal de Dades: estudi 
preliminar a la seva creació. 

4 

Dissenyar i projectar una experiència 
pilot, a partir del treball de la 
Comissió Estratègica, que permeti 
donar continuitat i projecció als 
treballs d’anàlisi estratègic realitzat 
per la Comissió. 

  

 Impacte gènere  ---- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     SI 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions Els indicadors no es poden desagregar 

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

4 Avançar en la millora dels instruments per a la comunicació interna 

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

Compromís PM --- 

Pla sectorial --- 

Procés participatiu ---   

Prioritat PAM19 ---   

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

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Avançar en la renovació de la 
Intranet Municipal: disseny i 
continguts. 

Millorar els  instruments de 
comunicació interna 

Número d’actuacions de 
millora realitzades 

2    

 Impacte gènere  ---- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     SÍ 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions Els indicadors no es poden desagregar 

 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA   

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 

2018 649.323 €  444.804 €    

2019 1.023.503 €  314.624 €     

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

     

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA  

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa SERVEIS JURÍDICS 

Codi Orgànic  2000 

Codi Programa 92004 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei Serveis Jurídics 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

El programa es centra en tres línies d’activitat:  

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

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

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

Missió 

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

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat   

Compromís  

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

    

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 

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

 
0 
 

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

0 

Diagnosi  

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

Objectius  
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019   
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Reorganització del servei un cop aprovada la modificació de la RLT. 

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

Compromís PM --- 

Pla sectorial --- 

Procés participatiu ---   

Prioritat PAM19 ---   

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

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Posta en marxa del servei específic 
d’assessoria jurídica. 

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

Selecció i nomenament 
del/la cap del servei i 
adscripcions de personal. 

 2 

Posta en marxa del servei específic 
d’assegurances i responsabilitat 
patrimonial. 

 Millora en l’eficiència i 
celeritat en la tramitació dels 
expedients. Actualment 
s’acumulen retards 
importants. 

 Selecció i nomenament 
del/la cap del servei i 
adscripcions de personal. 

 3 

Aprovació d’instrucció de prestació 
dels diferents serveis que integren 
els serveis jurídics. 

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

Aprovació de la Instrucció 
de servei. 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      SI 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     NO 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 
Preparació i implementació d’actuacions per atendre els  requeriments derivats de l’entrada en 
vigor del nou text del Reglament Orgànic Municipal. 

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

Compromís PM --- 

Pla sectorial --- 

Procés participatiu ---   

Prioritat PAM19 ---   

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

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Identificació del nous requeriments 
reglamentaris i de la seva incidència 
en els diferents serveis municipals. 

Compliment de les previsions 
reglamentàries. 

Validació requeriments. 

 2 Adequació models actualment en ús. 

Facilitar les actuacions dels 
càrrecs electes i ciutadans i 
ciutadanes previstes 
reglamentàriament. 

Nombre de 
models/requerits 

 3 
Propostes d’actuacions informatives 
a la ciutadania i serveis afectats. 

Facilitar el coneixement de les 
previsions del reglament. 

Nombre 
actuaciors/tequerides 
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 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     NO 

Observacions  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA   

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 

2018 718.899 € 264.555 €   

2019 611.480 € 374.842 €    

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA  

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa GESTIO DELS PROCESSOS ELECTORALS  

Codi Orgànic  2000 

Codi Programa 92312 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei SERVEI DE CARTOGRAFIA I POBLACIÓ 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
Coordinar el dispositiu electoral en els diferents processos electorals que es 
convoquin. 

Missió  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat   

Compromís  

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

0 
 

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

Objectius --- 

 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Coordinar el dispositiu electoral. Gestionar recursos materials i humans amb motiu de les 
convocatòries previstes pel 26 de Maig. 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      
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Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Coordinar el conjunt dels dispositu 
electoral: 
Exposició llistes Cens / Gestió locals i 
material electoral / Sorteig i 
notificacions membres meses / 
Selecció i formació personal / 
Coordinació INE i JEZ / Sortida de 
dades. 

Dipositar el material electoral 
al magatzem definitiu. 

Sí / No 

2 

Coordinar la gestió econòmica del 
dispositiu: adjudicar, intercanvi amb 
la Delegació del Govern, gestió 
pagaments. 

Preparació menors. 
Realització pagaments 
Tancament econòmic, Juny 
2019 

Sí / No 

 3 
Situar el material electoral de que 
disposa l’Ajt. al  magatzem definitiu 
situat al soterrani de la Fira. 

Organitzat Magatzem 
electoral. Juny 2019 

Sí / No 

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions  

 
 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         

 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA 

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018    130.000 €   
2019  130.000 €     

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

  90.000 €    

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA 

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa POBLACIÓ, ESTADÍSTICA I CARTOGRAFIA 

Codi Orgànic  2000 

Codi Programa 92313 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei SERVEI DE CARTOGRAFIA I POBLACIÓ 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció  

Missió   

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

Compromís 

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

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

0 
 

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

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

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

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

Compromís PM 84, 85 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

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

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

 Increment > 10% 

3 Actualització GeoServeis 
Posada en marxa / 
actualització i difusió. 

% de realització 

4 
Manteniment de la numeració de la 
ciutat 

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

% incidències resoltes 
 
2 accions de millora/any 

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

% de repercussió dels 
acords a l’entorn 
corporatiu 

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

Publicar el nou visor. Sí/No 

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

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

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

Compromís PM 84, 85 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

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

Realitzar l’estudi. Setembre 
2019. 

 Sí/No 

2 Estudi habitatges buits 2019. Realitzar l’estudi. Juny 2019. Sí/No 

3 
Suport, des de l’àmbit del territori, a 
les aplicacions de gestió que es 
posen en marxa (GMAO). 

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

Sí/No 
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4 
Gestió procediment electoral i 
publicació de resultats electorals. 

Publicació de resultat 
eleccions. Maig 2019. 

Sí/No 

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions  

 
OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

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

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

Compromís PM 84, 85 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Tancament de l’expedient TM 
d’Ullastrell. 

Signatura acta afitament. 
Gener 2019. 

Sí/No 

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

Iniciar els expedients. % d’expedients iniciats 

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions  

 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA 

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 292.429 €     
2019 310.501 €      

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA 

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

      

      

 
 



Programa 92311 Padró municipal d’habitants 

 

 15 

1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS  

Codi Orgànic  2000 

Codi Programa 92311 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei SERVEI DE CARTOGRAFIA I POBLACIÓ 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
S’encarrega del manteniment del Padró municipal, la seva formació, 
manteniment, revisió i custodia. 

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

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

Compromís 

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

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 
 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

0 
 

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

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

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

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

Compromís PM 84, 85 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Intercanvi de comunicacions de 
dades amb l’INE 

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

% comunicacions 

 2 

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

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

Nº Moviments gestionats 

3 
Resolució d’expedients de sol·licituds 
o reclamacions 

Resoldre les instàncies 
presentades pels ciutadans. 

Nº d’expedients tramitats 
i resolts 

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

 Xifra Població a 01/01/2019: 
- Local (Abril 2019) 
- INE (Desembre 2019 

Sí/No 

5 

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

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

Sí / No 

6 

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

Publicar Notes de població (3 
a l’any) 

n/3 Notes publicades 

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

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

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

Compromís PM 84, 85 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

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

Que tots els expedients del 
PMH siguin electrònics. 

Posada en marxa fase 2 
Sí / No 



Programa 92311 Padró municipal d’habitants 

 

 17 

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

Que la documentació de 
gestió del PMH sigui tota 
digital. 

Sí / No 

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

Realitzar sessions de 
formació/coordinació (4) 

n/4 Sessions realitzades 

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions  

 
 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         

 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA 

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 151.238 €      
2019 162.150 €      

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2018 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA 

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

DADES IDENTIFICATIVES  
Nom del programa LOGÍSTICA I COMPRES 
Codi Orgànic  2000 
Codi Programa 93302 
Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
Servei DIRECCIÓ D’ÀREA 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 
Optimitzar els processos d’intermediació entre el client extern i l’intern, amb 
diferents processos com el subministrament de material i la prestació de 
diferents serveis. 

Missió  Té com a missió garantir els millors recursos per tota l’organització. 
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

Compromís 
69. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a l l’abast 
de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i 
ben conservats  

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 
Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 
 

 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 
Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

0 
 

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

Objectius --- 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019 
 

OBJECTIU OPERATIU 
Núm. Descripció 

1  Renovació Parc Mòbil 
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 69. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a l l’abast 
de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i 
ben conservats  

Pla sectorial  

Procés participatiu      
Prioritat PAM19     
Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 
Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Classificar i inventariar els vehicles 

Completar l’inventari actual i 
classificar  el parc mòbil per 
que sigui operativa per tota 
l’organització 

 % vehicles classificats 

2 Estudi de l’estat del parc mòbil 
Estudi de les necessitats del 
parc mòbil per establir 
prioritats d’actuacions 

% vehicles inclosos a 
l’estudi 

3 
Establir un calendari d’actuacions pel 
correcte manteniment del parc de 
vehicles 

Sistematitzar les operacions 
ordinàries de manteniment, 
neteges i inspeccions 
normatives 

% compliment del 
calendari establert  

 Impacte gènere No 
Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions No hi ha possibilitat de disgregació per gènere  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 
Núm. Descripció 

2  Millorar els estàndards de neteja dels edificis municipals 
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 69. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a l l’abast 
de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i 
ben conservats  

Pla sectorial  

Procés participatiu      
Prioritat PAM19     
Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 
Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  Anàlisis de les incidències de neteja 
Classificar les incidències de 
neteja per poder aportar 
solucions 

 % incidències 
classificades 

2 Qualitat del servei de neteja 

Establir uns criteris de qualitat 
en la neteja que serveixin per 
avaluar el servei, així com la 
seva implantació als edificis 

% edificis avaluats amb els 
criteris implantats  
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municipals 

3 
Inclusió de les incidències de neteja 
en el sistema GMAO  

Aconseguir la implantació del 
sistema GMAO pel servei de 
neteja 

% Incidències gestionades 
pel GMAO  

 Impacte gènere No 
Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions No hi ha possibilitat de disgregació per gènere 

 
OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 
3  Gestió del mobiliari d’oficina 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
Compromís PM 69. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a l l’abast 

de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i 
ben conservats  

Pla sectorial  

Procés participatiu      
Prioritat PAM19     
Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 
Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Relació d’un catàleg de mobiliari dels 
edificis municipals  

Iniciar la redacció d’un catàleg 
de mobiliari on es classifiqui 
per estat i necessitat de 
reposició  

% de mobiliari inventariat 

2 
Gestió de les incidències de 
reparació de mobiliari 

Classificar les incidències de 
mobiliari per poder aportar 
solucions 

% incidències 
solucionades 

3 
Inclusió de les incidències de 
mobiliari en el sistema GMAO  

Aconseguir la implantació del 
sistema GMAO pel servei de 
mobiliari 

% Incidències gestionades 
pel GMAO  

 Impacte gènere No 
Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions No hi ha possibilitat de disgregació per gènere 

 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA 
DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 445.184 €  1.253.000 €    

2019  479.523€ 1.171.078 €     

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 
Capítol 3 – Taxes i preus Capítol 4  - transferències Capítol 5 – Ingr. Patrim. 

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA 

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa MANTENIMENT DELS EDIFICIS MUNICIPALS 

Codi Orgànic  2000 

Codi Programa 93303 

Competència  Pròpia Si Delegada  Voluntària  

Àrea Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Servei de Patrimoni i manteniment 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

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

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

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

Compromís 
69. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a l 
l’abast de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients, accessibles, 
adequats i ben conservats  

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

0 
 

Diagnosi  

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

condicions de vida ni tampoc en les desigualtats que puguin existir entre dones i homes. 
Objectius  
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019 
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 GESTIÓ DEL MANTENIMENT DELS EDIFICIS MUNICIPALS 
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 69. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a l l’abast 
de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i ben 
conservats 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Continuar amb el procés de 
legalització d’instal·lacions 

Finalitzar la legalització 
d’instal·lacions elèctriques i de 
RITE dels edificis principals 

% edificis amb legalització 
d’instal·lacions 

 2 

Continuar amb el procés de 
priorització de les tasques de 
manteniment preventiu vers les de 
manteniment correctiu 

Continuar millorant el 
percentatge de manteniment 
preventiu fins situar-ho per 
sobre del 40% de les 
operacions en els edificis 
principals 

% manteniment preventiu 
vs correctiu per edifici 

 Impacte gènere  No 
Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe   No 

Observacions No hi ha possibilitat de disgregació per gènere 

 
 

OBJECTIU OPERATIU 
Núm. Descripció 

2 UNIFICACIÓ DE LES CONTRACTACIONS DELS MANTENIMENTS 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
Compromís PM 69. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a l l’abast 

de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i ben 
conservats 

Pla sectorial  

Procés participatiu      
Prioritat PAM19     
Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 
Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Configurar una contractació dels 
manteniments més completa i 
uniforme 

Establir en les principals àrees 
del manteniment 
contractacions amb 
procediments oberts i per lots 

%contractes de 
manteniment agrupats 

 Impacte gènere  No 
Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      Sí 
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Aquests indicadors estan desagregats per sexe   No 

Observacions No hi ha possibilitat de disgregació per gènere 

 
 

OBJECTIU OPERATIU 
Núm. Descripció 

3 IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DEL MANTENIMENT 

ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
Compromís PM 69. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a l l’abast 

de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i ben 
conservats 

Pla sectorial  

Procés participatiu      
Prioritat PAM19     
Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 
Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Continuar amb l’ampliació del 
sistema GMAO pel manteniment 
correctiu dels equipaments 
municipals 

Continuar amb la incorporació 
d’equipaments municipals al 
GMAO per la gestió 
d’incidències 

Nº Equipaments 
Incorporats 

2 
Ampliació de l’ús del GMAO per 
manteniments preventius 
d’instal·lacions 

Continuar la implementació 
de manteniments preventius 
en el sistema de Gestió 
assistida 

Nº Contractes preventius 
incorporats al sistema  

 Impacte gènere  No 
Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe   No 

Observacions No hi ha possibilitat de disgregació per gènere 

 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA 
DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 762.713 € 1.504.833 €   
2019 807.488 € 1.624.833 €    1.069.015 € 

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

    1.500 € 

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA  

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

     

      

 
Detall de les inversions 2019 
 

IDENT. DENOMINACIÓ PARTIDA IMPORT 

19003 Edificis Municipals 2000/93303/62300 400.000,00 

19004 Actuacions preventives (pla de riscos) 2000/93303/63200 100.000,00 

18003 Projectes Pla acció Municipal 2018 2000/93303/62300 569.015,00 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa GESTIÓ DEL PATRIMONI 

Codi Orgànic  2000 

Codi Programa 93306 

Competència  Pròpia Si Delegada  Voluntària  

Àrea Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Servei de Patrimoni i manteniment 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

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

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

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

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

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

Compromís 
69. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a l’abast 
de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i 
ben conservats  

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

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

Objectius --- 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 DESENVOLUPAMENT DE LA GESTIÓ PATRIMONIAL 
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 69. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a l l’abast de 
tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i ben 
conservats 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 Classificació de les propietats 

Completar la classificació 
iniciada al 2.018 i que aquesta 
sigui operativa per 
l’organització  

% edificis classificats 

 2 
Estudi de l’estat de les finques 
municipals 

Continuar amb la diagnosi de 
les finques municipals per 
establir prioritats en les 
actuacions 

% edificis diagnosticats 

 3 
Redacció de fitxes  d’espais 
municipals disponibles 

Disposar de documents clars i 
concisos que recullin la 
informació a considerar dels 
espais disponibles del 
patrimoni municipal  

Núm. fitxes disponibles 

 Impacte gènere No 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions No hi ha possibilitat de disgregació per gènere 

 
 

OBJECTIU OPERATIU 
Núm. Descripció 

2 PROJECTES I REFORMES 

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

Compromís PM 69. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a l l’abast de 
tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i ben 
conservats 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

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

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

% projectes o memòries 
esmenats respecte el 
total redactat 

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

Executar les obres en el 
termini  i cost previst 

% de desviació sobre el 
termini i l’import 
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propietat establert en el projecte  
 Impacte gènere No 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     Sí 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No 

Observacions No hi ha possibilitat de disgregació per gènere 

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA  

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 -- 52.000 €     
2019 -- 52.591 €     

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA   

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa ARXIU ADMINISTRATIU 

Codi Orgànic  2121 

Codi Programa 33221 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei SERVEI D’ARXIU ADMINISTRATIU 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

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

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

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

Missió 

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

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

Compromís 

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

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 
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Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

0 
 

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

Objectius --- 

 
 

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019 
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
 Implantació d’un sistema de tramitació i gestió d’expedients electrònics corporatiu (Projecte 
Ariadna) 
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Finalitzar la licitació i adjudicació del 
contracte.  

      

 2 
Instal·lació i posada en marxa de la 
plataforma tecnològica i definició del 
Pla d’implantació. 

      

 3 
Disseny i execució dels principals 
processos i tràmits. 

    

4 
Implementació de tot el sistema, pla 
de formació i informació als 
treballadors/es municipals. 

  

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 
Núm. Descripció 

2 Aprovació de la Política de Gestió Documental 

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

Compromís PM  
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Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Tràmits d’aprovació a la Junta de 
Govern Municipal 

  

 2       

 3       

4    

 Impacte gènere --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      

 
 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA 

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 388.717 €      
2019 456.765 € 751.798 €     

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA 

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Manteniment de Sistemes informàtics, infraestructura i programari 

Codi Orgànic  2121 

Codi Programa 92005 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Serveis de Tecnologia i Sistemes d’Informació 

DADES DESCRIPTIVES 

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

Missió 

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

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

Compromisos 

74. Implantarem tecnologies smart per dotar la ciutat d’una millor intel·ligència 
per a la gestió urbana i de recursos eficaç, especialment en la dimensió del medi 
ambient, la mobilitat i l’energia, com per exemple al voltant del projecte Terrassa 
Energia Intel·ligent. 
85 Prestarem serveis eficients i eficaços on l’administració electrònica i els 
processos de millora contínua hi tinguin un paper rellevant. 

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

--- --- 

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

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

 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

0 
 

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

Objectius --- 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019 
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

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

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

Compromís PM 85 

Pla sectorial --- 

Procés participatiu ---   

Prioritat PAM19 ---   

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

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 Diversos contractes programari Actualització de versions   % d’execució 

2 
Diversos contractes plataforma 
maquinari 

Resolució incidències 
maquinari  

 % d’execució 

 Impacte gènere NO 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 
Renovació tecnològica de les plataformes (500 ordinadors personals, nou sistema d’impressió 
centralitzat, etc) i de sistemes d’informació centralitzats (servidors, emmagatzemament, etc) de 
la corporació mitjançant lloguer (arrendament). 

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

Compromís PM 85 

Pla sectorial --- 

Procés participatiu ---   

Prioritat PAM19 ---   

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

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

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

 Impacte gènere  NO 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    NO 

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

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

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

Compromís PM 85 

Pla sectorial --- 

Procés participatiu ---   

Prioritat PAM19 ---   

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

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

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

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

 Impacte gènere  NO 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     NO 

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

4 
Subministrament i lloguer d’aplicacions informàtiques a l’objecte de actualitzar l’entorn de gestió 
de contractació pública (portal de licitació electrònica), gestió tributària i de recaptació així com 
la gestió d’expedients en format digital. 

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

Compromís PM 85 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

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

 Impacte gènere  NO 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     NO 

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

5 
Prestació de serveis de telecomunicacions mòbils i fixes de veu i dades. Actualització dels serveis 
d’infraestructura de xarxa sense fils (Wi-Fi). 

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

Compromís PM --- 

Pla sectorial --- 

Procés participatiu ---   

Prioritat PAM19 ---   

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

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 
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1  Serveis de telecomunicacions  Telefonia fixa  % execució  

2  Serveis de telecomunicacions  Telefonia mòbil % execució  

3  Serveis de telecomunicacions  Circuits de dades i Internet % execució  

4 Servei de xarxa WI_FI Cobertura en zones espec. % cobertura 

 Impacte gènere  NO 

Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 
Núm. Descripció 

6 Automatització de processos Smart 
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 74 
Pla sectorial --- 
Procés participatiu ---   
Prioritat PAM19 ---   
Pr. Resolució /Acord --- Data / òrgan --- 

ACTUACIONS ASSOCIADES 
Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 
Construcció Infraestructura 
LoRaWAN 

Cobertura casc urbà % Nivell de Cobertura 

2 
Nou mòdul processament 
esdeveniments complexos. 

Processament en funció de 
dades de sensors 

% execució 

 Impacte gènere  NO 
Indicadors associats al programa 

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

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

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 
Núm. Descripció 

7 Desenvolupament nous mòduls plataforma Sentilo 
ASSOCIACIÓ DE L’OBJECTIU OPERATIU AMB L’ESTRATÈGIA I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Compromís PM 74 
Pla sectorial --- 
Procés participatiu ---   
Prioritat PAM19 ---   
Pr. Resolució /Acord --- Data / òrgan --- 

ACTUACIONS ASSOCIADES 
Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 
Desenvolupament de nous mòduls 
funcionals de la Plataforma Sentilo 

Augmentar les funcionalitats 
associades a la plataforma 
Sentilo. 

% execució 

 Impacte gènere  NO 
Indicadors associats al programa 

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

Observacions  

 
 
4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA  

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 1.778.480 € 3.081.312 €  502.000 € 
2019 1.845.368 € 3.023.645 €     

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA  

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

         

 
 Detall de les inversions 2019 
 

IDENT. DENOMINACIÓ PARTIDA Import 

19002 Desenvolupament tecnològic i S. Informàtics 2121/92005/64100 450.000 

17010 Projecte Smart Cities 2121/46200/64100 100.000 
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1.- INFORMACIÓ GENERAL ASSOCIADA AL PROGRAMA PRESSUPOSTARI    
 

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

Codi Orgànic  2122 

Codi Programa 92007 

Competència  Pròpia Si Delegada  Voluntària  

Àrea Àrea 2 Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Servei d’Organització i Recursos HUmans 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

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

Missió 

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

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

Prioritat   

Compromís  

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

0 
 

Diagnosi  

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

Objectius 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019 
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Prevenció de riscos laborals  

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

Compromís PM --- 

Pla sectorial --- 

Procés participatiu ---   

Prioritat PAM19 ---   

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

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

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

  
Realització de 1000 Revisions 
Mèdiques 

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

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

Planificació aprovada al Comitè de 
Seguretat i Salut. 

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

 3 
Protocol de salut, revisió i 
actualització 

Actualització del protocol actual de 
salut 

 Protocol de salut revisat. 
Disseny de la campanya 
informativa 

4 
Elaboració del protocol de 
resolució de conflictes de 
l’Ajuntament 

 Protocol de gestió de conflictes de 
l’Ajuntament 

 Aprovació pel comitè de 
seguretat i salut del 
Protocol de gestió de 
conflictes 

5  
 Realització de l’activitat 
formativa 

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

 Cursos realitzats 
Nº participants 
Hores formació 
realitzades 

 Impacte gènere ---  

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      SI 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     SI 

Observacions  
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA             
 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA  

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 302.977 € 174.000 €   
2019 319.974 € 199.000 €    

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA  

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS 

Codi Orgànic  2122 

Codi Programa 92008 

Competència  Pròpia X Delegada - Voluntària - 

Àrea Àrea 2 Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Servei d’Organització i Recursos Humans 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

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

Missió 

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

de resultats i rendiments. 
PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

Compromís 

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

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

  Pla de reforma i transformació organitzativa 

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
3 
 

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

 
3 
 

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

6 
 

Diagnosi  

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

Objectius 

Les actuacions per al 2019, com en cada anualitat, s’hauran d’establir en el marc de la 
Comissió d’igualtat que és l’òrgan assignat per a determinar-les d’acord amb el Pla 
d’Igualtat -en aquesta Comissió s’hi troben representades la part social, el servei 
d’organització i el de polítiques de gènere-. Serà aquest mateix òrgan qui establirà, 

també, els indicadors de seguiment d’aquestes actuacions. 
 
 

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019     
 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

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

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

Compromís PM  83 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

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

Plena efectivitat del nou 
model en 2019. 
  

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

 2 
Finalització del nou mapa de llocs de 
treball. 

 3 Valoració dels nous llocs de treball. 

4 
Adequació de la nova estructura 
retributiva. 

5 
Avançar per implementar un sistema 
de reconeixement del talent. 

 Impacte gènere Si 

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

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     NO 

Observacions  

 
 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 2.577.129 € 210.910 € 8.000 €  
2019 3.083.350 € 185.915 € 8.000 €  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

 25.000 €      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA   

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa FORMACIÓ 

Codi Orgànic  2122 

Codi Programa 92009 

Competència  Pròpia Si Delegada  Voluntària  

Àrea Àrea 2 Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Servei d’Organització i Recursos Humans 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

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

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

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

Compromís 

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

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

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

 

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Desenvolupament del programa formatiu de l’Ajuntament 

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

Compromís PM    

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 Activitat formativa general  
Donar resposta a les 
necessitats tècniques generals 
de l’Ajuntament  

Nº cursos per tipologia 
Nº participants 
Nº hores  

2 
Formacions específiques vinculades 
a serveis  

Donar resposta a les 
necessitats tècniques dels 
serveis  

Nº cursos per tipologia 
Nº participants 
Nº hores 

3  

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

- Paquet ofimàtica Libre Office. 

Arribar al 50 % del personal 
implicat en la formació  

Nº cursos per tipologia 
Nº participants 
Nº hores 

4  
Formació específica comandaments 
Ajuntament de Terrassa  

Arribar al 50 % del personal 
implicat en la formació 

Nº cursos per tipologia 
Nº participants 
Nº hores 

    

 Impacte gènere  --- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      SI 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     SI 

Observacions  

 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA  

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 290.672 €    
2019 301.046 €     

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA  

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa GESTIÓ TRIBUTÀRIA MUNICIPAL 

Codi Orgànic  2611 

Codi Programa 93201 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

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

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

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

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

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

Diagnosi  

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

Objectius --- 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Dur a terme l’anàlisi i desplegament de la nova taxa de guals, i associada a aquesta taxa, anàlisi i 
proposta de modificació de les taxes per aprofitament especial del domini públic que hi tinguin 
relació. 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Actualitzar les bases de dades 
d’acord amb els nous criteris de 
càlcul.   

Implementar la nova taxa de 
guals adaptada a la nova 
ponència de valors cadastrals. 

 
 2 

Validar tota la informació existents 
per ajustar-la a la realitat física 
(conjuntament amb inspecció). 

 3 
Posar al cobrament el padró de 
guals. 

4 

Analitzar la resta de figures que 
graven el domini públic i que encara 
no han estat actualitzades per a una 
eventual proposta de modificació. 

Revisar i actualitzar de la resta 
de taxes per la utilització 
privativa o aprofitament 
especial del domini públic que 
comparteixen una base comú. 

Nº de figures impositives 
analitzades. 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     si 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    no 

Observacions 

El 2018 s’ha aconseguit articular tot un conjunt d’instruments fiscals que han permès 
completar un cicle d’actualització de les ordenances fiscals. Amb l’aprovació de la nova taxa 
de guals, s’obre pas a la revisió i actualització de la resta de taxes per la utilització privativa 
o aprofitament especial del domini públic que comparteixen una base comú. 

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 
Definir un nou model de taxa sobre la gestió de residus, que tingui en compte els paràmetres de 
càlcul més actuals, partint de la informació que disposen els serveis municipals 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Analitzar la informació disponible 
sobre gestió de residus i contrastar 

Posar en funcionament un 
nou model de taxa de gestió 
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altres models de taxa existents. de residus amb criteris de 
càlcul més adequats a l’actual 
model de gestió de residus 
que s’impulsa des de 
l’Ajuntament. 
  
  

 2 
Dur a terme un treball conjunt amb 
entitats i associacions en el marc de 
la Taula de Residus. 

 3 
Definir quins han de ser els nous 
paràmetres de càlcul de la taxa. 

4 
Aprovar el nou instrument per a la 
seva aplicació en exercicis futurs. 

 Impacte gènere   

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     si 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    no 

Observacions  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA   

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 1.064.908 € 252.345 € 32.121 €  
2019 1.115.324 € 197.325 € 32.121 €  

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

     

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA   

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa GESTIÓ CADASTRAL 

Codi Orgànic  2611 

Codi Programa 93202 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

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

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

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

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

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

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

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 
 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

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

Objectius --- 

 
 
3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Associar el Cadastre municipal (nova ponència) al Mapa de Gestió de la Direcció General del 
Cadastre com a instrument de planificació i previsió de les actuacions cadastrals que es vagin 
produint. 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Preparació de la informació per al 
seu bolcat al mapa de gestió. 

  
 Ampliar la capacitat 
d’organitzar la gestió de 
tributs associats al territori i 
de preveure la seva evolució 
futura. 

 

 2 

Supervisió de les alteracions 
registrades per les diverses fonts 
(Cadastre, notaris, registradors, 
tècnics, Ajuntament). 

 

 3 
Validació d’aquesta informació amb 
els diferents tributs municipal i 
previsions de futur. 

 

 Impacte gènere  no 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     si 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    no 

Observacions  

 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA  

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 299.249 € 2.900 €   
2019 321.468 € 2.900 €    

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

     

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA   

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 

Codi Orgànic  2611 

Codi Programa 93203 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

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

Missió 

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

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

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

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

Diagnosi  

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

Objectius --- 

 
3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Aprofundir en la inspecció tributària municipal en aquells tributs en que es requereix un grau 
d’especialització important, la qual serà possible en haver quedat articulat el nou servei 
d’inspecció dins l’exercici 2018. 

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

Compromís PM  

Pla sectorial   

Procés participatiu       

Prioritat PAM19      

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan   

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Dur a terme l’anàlisi dels tributs que 
seran objecte d’inspecció el 2019, a 
partir dels fets no declarats pels 
contribuents (taxes sobre empreses 
subministradores, 
telecomunicacions i xarxes, entre 
d’altres) 

Incrementar els ingressos 
obtinguts per inspecció, 
incidint sobre aquells tributs 
que atesa la litigiositat a la 
que s’han vist exposats i la 
seva gran complexitat, ha 
estat més difícil actuar-hi 

Nº d’expedients instruïts 
 
Nº de Liquidacions 
emeses 
 
% d’increment dels 
ingressos obtinguts per 
inspecció respecte de 
l’exercici anterior. 

 2 
Instruir els expedients de 
comprovació i inspecció que es 
derivin de l’anàlisi anterior. 

 3 
Emetre les liquidacions que 
corresponguin derivades dels 
expedients instruïts. 

 Impacte gènere  no 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     si 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    no 

Observacions  

 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA  

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 592.952 €    
2019 717.462 €      

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

     

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA  

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa RECAPTACIÓ MUNICIPAL 

Codi Orgànic  2612 

Codi Programa 93204 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

Servei GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ 

DADES DESCRIPTIVES 

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

Missió 

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

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

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

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 
 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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

Diagnosi  

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

Objectius 
 
--- 
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3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Desplegament dels convenis de col·laboració interadministratius, especial menció de l’ATC 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Formalitzar els instruments jurídics i 
tècnics per desplegar el conveni de 
col·laboració en l’àmbit de la 
recaptació i la gestió amb Agència de 
Tributària de Catalunya. 

Aconseguir a través dels 
convenis millorar l’efectivitat 
de la recaptació en deutors de 
fora del Municipi, sobre els 
quals l’acció de l’ajuntament 
és molt limitada 

 
 2 

Implementar els mecanismes de la 
fase inicial i desenvolupar noves vies 
de col·laboració . 

 3 

Assolir dins l’exercici l’establiment 
de mitjans de col·laboració en 
l’àmbit de la recaptació fins arribar a 
la subhasta electrònica conjunta. 

 Impacte gènere  no 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     

Observacions 
Objectiu provinent de l’exercici anterior que te continuitat en 2019. A final de 2018 ja han 
quedat les bases posades per dur a terme el desplegament efectiu. 

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA 

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 696.613 € 29.700 €   
2019 736.791 €  29.700 €    

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

     

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA   

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa Serveis Econòmics I Financers 

Codi Orgànic  2612 

Codi Programa 93101 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària  

Àrea Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Serveis Econòmics I Financers 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

El programa te per objecte desenvolupar la planificació i gestió econòmica 
financera de l’organització municipal, dotar als òrgans de govern de 
sistemes d’informació en l’àmbit, fer el retiment dels comptes municipals, 
oferir assessorament i suport tècnic als serveis municipals en l’àmbit, i el 
seguiment de l’evolució econòmica i financera del holding municipal,  

Missió 

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

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

- Vetllar per l’equilibri, la estabilitat i la sostenibilitat financera de la 
Corporació  

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

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

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

Compromís 

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

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 
 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Avaluació de la incidència del programa des de la perspectiva de gènere 
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Criteri A.1. El programa incideix,  directament o indirectament, en les condicions de vida 
de dones i homes? 

 
0 
 

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

 
0 
 

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

Diagnosi 

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

Objectius  

 
 

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

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 
Continuar aplicant i millorant l’actual model planificació econòmica, financera i de gestió 
econòmica. 

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

Compromís PM 94 

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19     

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1 

Elaborar, proposar i executar la 
planificació del retiment de  
comptes, avançant-lo respecte 
l’habitual un mínim d’un mes i mig. 

Que el treball de la Comissió 
de Comptes i la elaboració i 
aprovació inicial del seu 
informe es pugui fer abans de 
les eleccions municipals.   

Assoliment de l’aprovació 
de  l’informa a la data 
indicada 

2 
Elaborar, proposar i executar la 
planificació del procés d’elaboració 
del Pressupost 2020 a juliol de 2019. 

Que un cop constituït el nou 
consistori es pugui disposar 
de tota la informació de base 
per poder encarar la seva 
aprovació durant el darrer 
trimestre de l’any. 

Assoliment de la 
informació a la data 
indicada. 

3 

Realitzar l’actualització de les 
projeccions financeres plurianuals de 
base abarcant tot el proper mandat i 
proposar i executar la recollida 
d’informació complementària 
necessària per a la pressa de 
decisions. 

Disposar d’informació que 
pugui ser d’utilitat per situar 
les capacitats de despesa i 
inversió per a futurs exercicis. 

Disposar dels documents 
de projecció previstos. 

4 

Analitzar el vigent informe 
d’execució mensual i trimestral per 
detectar millores o informacions 
importants que puguin ser 
incorporades progressivament a 
l’informe. 

Millorar l’informe d’execució 
per tal de contribuir millorar 
el procés de coneixement i 
pressa de decisions en relació 
a l’execució pressupostària. 

Disposar dels documents 
previstos. 
 
Disposar d’una proposta 
de millora. 
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 Impacte gènere -- 

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     -- 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    -- 

Observacions  

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA   

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 607.187 €    
2019 741.094 €      

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA   

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa DINAMITZACIÓ TERRITORIAL 

Codi Orgànic  2464 

Codi Programa 92403 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària  

Àrea Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

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

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

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

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

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

  

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
1 
 

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

 
1 
 

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

Diagnosi  

L’avaluació de l’existència o no de desigualtats requereix d’un treball previ que és 
fonamental: conèixer i analitzar la composició dels diferents consells territorials. Aquesta 
informació permetria estudiar la realització d’actuacions tendents a aconseguir un major 
equilibri home/dona en la composició d’aquests Consells i, per tant, una millor implicació 
i integració en el teixit associatiu de la ciutat dels diferents col·lectius. Al 2018 es va fixar 
com a objectiu analitzar la composició dels diferents òrgans i consells territorials i avaluar 
la existència o no de desigualtats home/dona. 
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Objectius 
A partir dels resultats obtinguts al 2018, dels que es disposarà durant el primer trimestre 
de 2019, es realitzarà el corresponent informe d’anàlisi i conclusions i, si s’escau, es 
proposaran actuacions concretes a desenvolupar en exercicis posteriors. 

 
3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019    
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

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

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

Compromís PM 86-Dotar als consells de districte de recursos econòmics de gestió i decisió pròpia per 
a la priorització d’actuacions en els seus territoris acompanyats d’iniciatives de 
pressupostos participatius. 

Pla sectorial  

Procés participatiu  NO  

Prioritat PAM19 4   

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Col.laborar en l’execució de la 
proposta de priortizació dels 
10.000 euros, efectuada per cada 
consell, previstos per la 
dinamització a cada districte. 

    

 Impacte gènere  

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?  NO 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

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

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu NO   

Prioritat PAM19  4   

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Coordinació amb l’àrea 3 per la transformació del 
PDC (Pla de Dinamització Comunitària) al PLACI (Pla 
d’Acció Comunitària Inclusiva), com a nou 
instrument per treballar la inclusió social, amb una 
nova metodologia, a partir del 2020. 

    

 2 
Informació a les entitats del territori i preparació 
dels canvis per la formalització del PLACI, l’any 
2020. 

    

 Impacte gènere   

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

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     

Observacions 

Els Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) són una de les eines que permeten 
desenvolupar accions comunitàries i aprofundir en la millora per la implementació de 
polítiques socials actives en la millora de la cohesió social dels territoris. 
 
El seu objectiu és crear una estratègia d’intervenció territorial i social mitjançant un procés 
participatiu del conjunt dels agents que intervenen en el territori i liderat pel teixit 
associatiu, els col.lectius veïnals, els agents socials i econòmics, els serveis i les 
administracions públiques, tot creant polítiques de prevenció que afavoreixin la cohesió 
social. 
 
El desenvolupament d’aquest PDC es realitza a partir del contracte programa de la 
Generalitat de Catalunya. Però cal dir que la Generalitat té previst reconvertir els PDC 
fusionant-los amb els PLIS (Plans d’Inclusió Social), per obtenir-ne els PLACI (Plans d’Acció 
Comunitària Inclusiva),  implantant metodologies diferents per aconseguir una forta acció 
comunitària inclusiva. 
 
A Terrassa, s’iniciarà aquest replanteig, al llarg d’aquest 2019. 
 

 
 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 1.205.134 € 200.575 € 470.265 €   
2019 1.510.536 € 251.378 € 400.000 €    

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

  40.000 €   

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Codi Orgànic  2464 

Codi Programa 92404 

Competència  Pròpia X Delegada  Voluntària  

Àrea Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció 

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

Missió 

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

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

Compromís 

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

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
0 
 

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

 
0 
 

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



 
Programa 92404 Estructura Territorial 

 

 59 

0 
 

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

Objectius --- 

 

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Presentació del Projecte de desplegament al territori, de l’estructura organitzativa municipal. 

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

Compromís PM 79-Construirem una estructura municipal descentralitzada i propera a la 
ciutadania, que faciliti l’accés i la participació en el territori, ajudi a tractar les 
diferències i contribueixi al reequilibri de la ciutat. 

Pla sectorial  

Procés participatiu No   

Prioritat PAM19 4    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  
Presentació del document de bases a 
l’equip de govern, i aprovació 

   

 2 
Presentació del document de bases 
als diferents grups municipals. 

   

 Impacte gènere  

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     no 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?     

Observacions La redacció del projecte va finalitzar a finals del 2018. 

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 Avaluació dels equipaments cívics de la ciutat 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu NO  

Prioritat PAM19 4   

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Realització d’una enquesta 
d’avaluació dels equipaments a una 
mostra representativa de la 
ciutadania. 

   

 2 

Realització d’una enquesta 
d’avaluació dels equipaments a una 
mostra representativa de les entitats 
i associacions de la ciutat. 

    

3 Explotació dels resultats i   
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elaboraració dels informes 
corresponents. 

4 
Elaboració i redactaccíó del projecte 
final  d’avaluació dels equipaments 
cívics. 

  

 Impacte gènere  

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?      

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?      

Observacions  

 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 Desenvolupament i redacció del Pla d’Equipaments municipals de la ciutat 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu    

Prioritat PAM19    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Continuar amb el treball transversal 
de l’Equip de Coordinació del nou Pla 
d’Equipaments Municipals”, que 
aglutina tota la informació realtiva al 
seu desenvolupament.  

    

 2 
Iniciar la redacció del document de 
bases del Pla d’Equipaments 
Municipals. 

    

 Impacte gènere  

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?     no 

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

Observacions  

 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA   

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 121.925 € 12.000 €   
2019 170.209 €  1.000 €    

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

10.000 €    

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA   

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

DADES IDENTIFICATIVES  

Nom del programa ATENCIÓ CIUTADANA 

Codi Orgànic  2464 

Codi Programa 92501 

Competència  Pròpia  Delegada  Voluntària  

Àrea Serveis Generals i Govern Obert 

Servei Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 

DADES DESCRIPTIVES 

Descripció  

Missió  

PRIORITZACIÓ POLÍTICA I ESTRATÈGICA 

1.- ASSOCIACIÓ AMB EL PLA DE MANDAT 

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

Compromís 

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

2.- ASSOCIACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS 

Nom Descripció 

   

   

   

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT ASSOCIADA AL PROGRAMA 

 

 

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

INCIDÈNCIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

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

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

 
1 
 

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

 
1 
 

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

Diagnosi  

El programa no disposa de dades quantitatives desagregades per sexe sobre els 
col·lectius atesos i les seves necessitats específiques. Per això, la primera acció a 
desenvolupar ha de tenir com a objectiu conèixer el caràcter dels serveis demandats per 
la ciutadania i també els que s’ofereixen.  En 2018,  l'objectiu fixat va ser aconseguir 
dades desagregades per sexe per poder fer una bona diagnosi de la incidència d’aquest 
programa des de la perspectiva de gènere i avaluar de forma més adequada la influència 
dels programes i actuacions d’atenció ciutadana sobre les dones i homes de Terrassa. 

Objectius 

A partir dels resultats obtinguts en 2018, dels que es disposarà durant el primer trimestre 
de 2019, es realitzarà el corresponent anàlisi i conclusions. L’objectiu últim d’aquest 
anàlisi, més enllà de disposar de dades i indicadors desagregats, ha de ser mesurar quin 
és l’impacte de gènere que te l’activitat desenvolupada per aquest programa i, si s’escau, 



Programa 92501 Atenció Ciutadana 

 

 62 

proposar actuacions concretes a desenvolupar en exercicis posteriors. 

 
 

3.- INFORMACIÓ ASSOCIADA A LES ACTUACIONS GENERALS PREVISTES PER L’ANUALITAT 
2019   
  

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

1 Posada en marxa de l’APP per a demanar torn i Cita prèvia des del Mòbil/Tablet 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

Publicació a través del Play Store 
de l’aplicatiu que permet 
sol·licitar cita prèvia des del 
mòbil o bé veure quins són els 
temps d’espera en temps real de 
les oficines i demanar un torn 
per al mateix dia a l’oficina més 
propera, o la que estigui menys 
congestionada. 

Increment de les cites 
prèvies per fer tràmits 

Nombre de cites prèvies 
sol·licitades per canal (App, web, 
telefònic o presencial) segregat per 
oficines (Quenda) 

 
Reducció dels temps 
d’espera a les oficines 
 

Mitjana del temps d’espera per 
oficina (Quenda) 

 
Reducció de les trucades al 
010 per a sol·lictar cita 
prèvia 
 

Nombre de trucades de la categoria 
‟cita prèvia” (Bussines Connect) 

 2 

Difusió a través del gestor de 
continguts de les pantalles de TV 
instal·lades a totes les oficines 
que tenen Quenda (19 pantalles) 

Incrementar l’ús de l’App 

Comptabilitzar  l’evolució del 
nombre de cites prèvies demanades 
desde que es posa en funcionament 
l’App i a partir que es publiquen els 
continguts a les pantalles.  

 3     

4    

5    

 Impacte gènere  

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SI 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    

Les podem 
desagregar en el 
moment que la 
persona és atesa. 

Observacions  

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

2 Inici de la posada en marxa de la “cita prèvia amb professionals” 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      
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Prioritat PAM19    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

De la mateixa manera que s’ha implementat el 
sistema per a demanar cita prèvia per a fer 
tràmits en 23 oficines de l’Ajuntament, durant el 
2019 s’iniciarà la implementació perquè la 
ciutadania pugui demanar cita amb els 
professionals tècnics a través de l’App, internet . 
 
Aquesta implementació està prevista fer-la per 
fases: 
 
1ra Fase (2019) 
Serveis Socials, Glòries, Territori i OAE 
 
2

a
 Fase (2019) 

Educació, Joventut, Foment, Habitatge 
 
3

a
 Fase 2020 en endavant 

Anar-ho implementant en aquells serveis que 
potser no tenen un front office d’atenció 
ciutadana però sí que tècnicament, en moments 
puntuals poden atendre a la ciutadania o 
empreses. 
(Alcaldia, Gestió Tributària, Cultura, Polítiques 
de gènere...etc) 

Poder assolir en el 
2019, com a mínim, la 
primera Fase i posar les 
bases de la 2

a
 fase. 

Comparar la previsió de 
les fases amb el que 
realment s’acaba 
aconseguint 

 2    

 Impacte gènere  

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SI 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    No aplica 

Observacions 
Aquest projecte es treballarà amb Processos, i el servei d’Aplicacions específiques i Gestió de 
la Informació 

 
 

OBJECTIU OPERATIU 

Núm. Descripció 

3 Implementació de dispositius (Tauletes) per a recollir dades qualitatives del servei 

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

Compromís PM  

Pla sectorial  

Procés participatiu      

Prioritat PAM19    

Pr. Resolució /Acord   Data / òrgan  

ACTUACIONS ASSOCIADES 

Núm. Descripció Resultats esperats Indicadors 

1  

S’instal·larà una Tablet amb un 
qüestionari breu de satisfacció 
del servei a cada oficina o 
equipament en el cas que hi hagi 
més d’un servei  per edifici. 

 
Que com a mínim, en un 
inici (el primer any) un 25% 
de les persones ateses faci 
la valoració (resultat anual) 
 

Es compararan el nombre 
d’atencions de l’oficina amb el 
nombre de respostes rebudes per 
saber si s’aproxima al 25% desitjat   
 
Es segregarà per oficina 
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(Quenda) 

Que de les enquestes 
recollides, el 60% tinguin 
una valoració entre 
satisfactori i molt 
satisfactori 

Resultat de les enquestes (Quenda) 

 2    

 Impacte gènere  

Indicadors associats al programa 

El programa disposa d’indicadors o dades estadístiques?    SI 

Aquests indicadors estan desagregats per sexe ?    
Ho estaran  al llarg 
del 2019 

Observacions 
Si bé la implementació dels dispositius es fa des del Servei d’Atenció Ciutadana, la recollida  de 
dades anirà a càrrec de cada servei (Habitatge, OAE, Atenció Ciutadana, etc) 

 
 

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA         
 
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA    

DESPESA 

 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Capítol 6 
2018 2.007.270 €      
2019 2.205.194 €      

INGRESSOS DIRECTAMENT VINCULATS AL PROGRAMA 

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

      

PREVISIÓ DE NOUS INGRESSOS 2019 ASSOCIATS A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA     

Tipus d’ingrés Ens de procedència Import previst 

      

      

 

 


