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DIRECCIO DE SERVEIS 4623_ Activitats Econòmiques 

SERVEI Servei d’Activitats Econòmiques 

PROGRAMA  CONSUM 

 

 

CODI PROGRAMA  49301 ANY 2018 
 

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

creació de feina estable i de qualitat. 
Compromís  12. Incrementarem els serveis que s’ofereixen de manera descentralitzada des 

de l’Oficina de Consum, per tal de facilitar als ciutadans i ciutadanes la 
defensa dels seus drets, incloent-hi també una especial atenció a la mediació 
en matèria d'execució hipotecària. 

 
 
Descripció del programa  
 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  
La ciutat de Terrassa La ciutadania en general 
 
Objectius anuals  
 

• Fomentar un consum responsable i defensar els drets de les persones consumidores  
 

• Oferir una atenció personalitzada a tota la ciutadania mitjançant diversos canals de 
comunicació  

 
• Aconseguir que els ciutadans i les ciutadanes tinguin consciència que hi ha algú que vetlla 

pels seus interessos com a persones consumidores. 
 

• Actuació immediata davant conflictes nous (despeses hipoteques, ... etc.) 
 
 
Actuacions realitzades  
 

• Informar sobre els drets i deures com a persones consumidores.  
 

• Informar sobre la seguretat i els riscos dels diferents productes i serveis que es troben en 
el mercat. 

 
• Donar assessorament tècnic-jurídic a les consultes que les persones consumidores poden 

fer sobre qualsevol tema relacionat amb el consum. 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

x   
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• Ajudar a exercir els drets i deures de les persones consumidores, responent les consultes, 
facilitant la gestió de les reclamacions a través dels canals de resolució de conflictes (la 
mediació i l’arbitratge de consum). 

 
• Fer el seguiment de les denúncies que es fan arribar. Tramitar denúncies, queixes, 

reclamacions i sol·licituds d’arbitratge: anàlisi i curs adequat a les problemàtiques de 
consum. 

 
• Facilitar documentació i material complementari a disposició de totes les persones que ho 

sol·licitin. 
 

• Oferir formació: Educació per al consum a les escoles i Formació per a adults en temes de 
consum, amb xerrades, col·loquis i campanyes, cursets i jornades. Edició i distribució 
d’opuscles informatius. 

 
Resultats Assolits  
 

• Durant l’any 2018 s’han realitzat un total de 7.489 consultes, de les quals 3.633 han estat 
fetes per homes i 3.856 per dones. Enguany s’han atès 1088 persones més que l’any 
anterior suposant un increment en l’atenció del 17%.  

 
 Els homes han preferit fer les consultes de forma presencial (1.997 homes i 1.882 dones)  i 

les dones de forma telefònica o telemàtica (1.636 homes i 1.974 dones). 
 
• Nombre de consultes rebudes durant el 2018: 7.489 

 
Consultes en directe: 3.879 
Consultes per telèfon: 3.254 
Consultes telemàtiques: 356 
 

 Rànquing de consultes per temàtiques:  
 

> 1er El sector serveis amb 3.977. Les més usuals: telecomunicacions i 
subministrament  elèctric. 

> 2on El sector del comerç amb 689 consultes: 539 en establiment comercials i 
fora d’establiments comercials i 150 del comerç electrònic. 

> 3er El sector de serveis professionals amb 424 consultes: 133 de serveis a la 
llar i 291 d’altres serveis (autoescoles, dentistes, veterinaris, perruqueries...). 

> 4t. El sector d’assegurances amb 403 consultes (destaquen el ram d’automòbils 
i de la llar) 

> 5è. El sector habitatge amb 324 consultes (predomina l’habitatge de lloguer)  
 
Els serveis financers, que l’any anterior van quedar en segon lloc, amb 838 consultes, han 

  passat a 6è lloc amb 236 consultes.  
 
• Durant l'any 2018, s’han obert 118 expedients de Consum dels quals 31 han estat 

denúncies i 87 queixes. 
 

• Al llarg de l’any 2018, les persones usuàries van presentar 1.448 sol·licituds d’arbitratge, 
dels quals 1.004 s’han arxivat per mediació i s’han celebrat 63 arbitratges. S’han tancat 
1.067 expedients. 
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Durant aquest any, les persones consumidores han presentat 1.448 sol·licituds d’arbitratge, un 
44 % més  que l’any anterior. 

 
• A desembre de 2018, 915 empreses estan adherides a la Junta Arbitral de Consum de  

Terrassa.  
 

• Durant l'any 2018 s’han realitzat  16 tallers a escoles de la ciutat: 5 tallers de Consum 
Responsable; 3 de Publicitat i 8 de «Oh, la joguina no juga». Hi han assistit 398 persones 
(166 nenes i 232 nens). 

 
• S’ha fet una obra de teatre «La botigueta» a la que han assistit 332 persones, de 7 escoles 

(162 nenes i 170 nens). 
 

• Amb motiu de la celebració del 15 de març (Dia Mundial dels Drets de les persones 
consumidores) s’ha fet una Gimcana de consum responsable i una festa de cloenda amb 
un espectacle infantil a la Plaça Vella. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
 
Enguany s’han atès 1088 persones més que l’any anterior, el que significa que hem incrementat 
un 17% l’atenció. 
 
 
També destaquem que durant el 2018 hem atès més dones, 3.856, que homes, 3.633 i que les 
vies d’atenció personalitzada han augmentat a través d’internet, passant de 252 a 356. 
 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 215.086,00 €                  212.147,76 €                       98,63%
Béns corrents i serveis 21.247,00 19.080,24 €                         89,80%
Transfrències corrents -  €                               -  €                                     
Inversions -  €                               -  €                                     
Transferències de capital -  €                               -  €                                     
TOTAL...................... 236.333,00 €                  231.228,00 €                       97,84%

 
 
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                               -  €                                     
Transferències corrents 49.473,00 €                    86.215,35 €                         174,27%
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                     
Transferències de capital -  €                               -  €                                     
 -  €                               -  €                                     
TOTAL...................... 49.473,00 €                    86.215,35 €                         174,27%

 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS 4623-Activitats Econòmiques 

SERVEI Servei d’Activitats Econòmiques 

PROGRAMA EMPRENEDORIA I ECONOMIA SOCIAL 

 

CODI PROGRAMA 43303 ANY 2018 
 

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

creació de feina estable i de qualitat 
Compromís 6. Facilitarem encara més a través de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa  la 

creació, la consolidació i el creixement de les activitats econòmiques, posant 
especial atenció a l’autocupació i a les empreses d’economia social. 
7. Incorporarem al pacte de concertació econòmica i social més entitats i 
institucions de diferents sectors, per tal de potenciar la seva representativitat i 
eficàcia. 
13. Concretarem de manera accelerada un pla local per a la promoció i el 
suport de l’economia social a Terrassa. 
14. Crearem el Consell Municipal de l’Economia Social. 
16. Establir la marca “Terrassa Responsable” 

 
 
Descripció del programa 
 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Assessorament, suport i foment de 
l’emprenedoria  a la ciutat i la promoció i 
suport de projectes, programes i serveis en 
l’àmbit de l’economia social. 

 
Persones emprenedores i ciutadania en 
general. 

 
Objectius anuals 

 
• Foment de l’emprenedoria en els àmbits educatiu i social. 
• Suport a persones emprenedores. 
• Formació dins l’àmbit de l’emprenedoria i l’economia social.  
• Suport financer a projectes emprenedors. 
• Creació el Consell Municipal d’Economia Social. 
• Finalitzar el Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària. 
• Realització del programa “Terrassa Cooperativa / Fira d'economia social”. 
• Ajuts a associacions i entitats sense ànim de lucre. 
• Suport a la creació, consolidació i creixement de projectes d’economia social. 
• Potenciar l’economia social a través de xarxes i programes supramunicipals 

 
Actuacions realitzades 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

X   
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� Foment de l’emprenedoria i l’economia social: 

o Premis dels Nous Professionals. 
o Guia d’Activitats i Serveis Educatius. 
o Cultura Emprenedora a l’Escola. 
o Altres accions de foment de l’emprenedoria. 
 

� Suport a persones emprenedores: 
o Informació a persones emprenedores. 
o Orientació i assessorament sobre idees de negoci. 
o Acompanyament i avaluació final del pla d’empresa. 
 

� Formació: 
o  Accions formatives 
 

� Suport financer a projectes emprenedors. 
o ASCA 
o Altres contactes 

 
� Programes: 

o Suport financer a projectes emprenedors. 
o Projectes d’Economia Social i Solidària. 

� Consell Municipal d’Economia Social Solidària de Terrassa. 
� Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària. 
� Terrassa Cooperativa.   
� Subvencions donades a les entitats. 
� Suport a Xarxes i programes supramunicipals. 
� Col·laboracions: Quinzena del comerç just.  

 
 
Resultats Assolits 
 
 
- Resum dels resultats de Foment de l’emprenedoria i l’economia social 

 
Foment de l'emprenedoria i l'economia social

Assistents
Tipologia Nom de l'acció Centres Accions Projectes dones homes Total

Emprenedoria Premis dels nous professionals 26 - 91 102 126 228
Emprenedoria Guia d'Activitats i Serveis Educatius 6 12 - 140 106 246
Emprenedoria Altres: "Vull emprendre, per on començo?" 1 1 - 35 40 75
Economia Social Cultura Emprenedora a l'Escola 3 7 8 - - 201
Economia Social Guia d'Activitats i Serveis Educatius 5 5 - 37 48 85
Economia Social Altres: Si ets dona, ets emprenedora - 1 - 16 0 16
Economia Social Altres: Emprenedoria social, medi ambient i sostenibilitat 1 1 - 3 3 6
Economia Social Altres: Joves en trajecte 1 2 - 4 8 12
Total 43 29 99 337 331 869

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.  
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- Resum Suport a persones emprenedores  

 

Informació a persones emprenedores 

Assistents

Tipus Nom N.d'accions Total hores dones homes Total

Emprenedoria Visites individualitzades informatives emprenedoria 72 144 34 38 72

Emprenedoria Tallers informatius d'emprenedoria 50 100 147 151 298

Online/telèfon Persones informades 130 195 70 33 103

Total persones informades 252 439 219 208 427

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.  
 

Orientació i assessorament sobre idees de negoci

Assistents

Tipus Nom N.d'accions Total hores dones homes Total

Emprenedoria Persones assessorades 280 420 120 92 212

Economia Social Persones assessorades 57 85,5 38 16 54

Total* Persones assessorades 346 519 155 107 262

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

*Cal tenir en compte que hi ha 4 persones que s'han assessorat dins els dos àmbits (l'emprenedoria i l'economia social).  
 
Acompanyament i avaluació final del pla d'empresa

Promotors

Tipus Nom Núm. dones homes Total

Emprenedoria Projectes finalitzats: 30 15 17 32

   Pla d'emrpesa 17 8 11 19

   Canvas 4 2 2 4

   Estudi econòmic-financer/memòria capitalització 9 5 4 9

Total projectes treballats 60 29 35 64

Emprenedoria Empreses creades amb el suport del servei 109 - - -

Economia Social* Empreses creades amb el suport del servei 4 - - -

Total Empreses creades amb el suport del servei 109 - - -

Total Llocs de treball generats per les empreses creades - 60 70 130

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.  
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- Resum Formació d’Emprenedoria i Economia Social 

Formació Emprenedoria i Economia Social

Assistents

Tipus Format Nom N.d'accions Total hores dones homes Total

Emprenedoria Càpsula Aspectes legals i fiscals de les persones empresàries autònomes 2 8 17 6 23

Emprenedoria Càpsula Eines per treballar una idea de negoci: Pla d'Empresa i Canvas 2 8 14 20 34

Emprenedoria Càpsula Pla d'Empresa. Com fer un bon pla econòmic-financer 1 4 11 6 17

Emprenedoria Càpsula Recursos útils i consells per tenir presència a internet 1 4 6 2 8

Emprenedoria Curs La teva web amb WordPress 1 20 9 6 15

Emprenedoria Curs Com crear una botiga virtual 1 20 10 4 14

Emprenedoria Taller pràctic Posa a prova la teva idea. Taller pràctic per madurar la idea de negoci 1 4 6 4 10

Emprenedoria Taller Potencia la teva idea de negoci introduint la Gamificació 1 4 12 4 16

Emprenedoria Taller Twitter i Facebook per a persones emprenedores 1 8 10 1 11

Emprenedoria Taller SEO: 30 formes d'enamorar Google 1 4 9 5 14

Economia Social Taller Mostrem el valor de les cooperatives. Comercialització, estratègia de vendes i comunicació 1 3 3 6 9

Economia Social Taller Metodologies per treballar una idea de negoci amb impacte social i/o ambiental positiu 1 6 12 3 15

Total assistència 14 93 119 67 186

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.  

- Resum Terrassa Cooperativa  

Terrassa Cooperativa

Assistents

Tipus Entitats participants N.d'accions dones homes no binari infants Total

Activitats per emprenedors/es i projectes col·lectius 5 17 13 30

Activitats per a ciutadania en general 24 374 234 5 613

Activitats àmbit educatiu 6 79 64 143

Activitats per a Tècnics municipals 1 9 4 13

Activitats per a persones o entitats sòcies 2 25 28 53

Programa 49 38 504 343 5 852

Fira 43 1 806 418 271 1495

Total 72 39 1310 761 15 269 2347

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.  
 
 
- Resum Subvencions a entitats  

Subvencions a entitats

Entitat Projecte Quantitat

Caritas Diocesana de Terrassa El Racó dels Firaires 1.483,00 €

Caritas Diocesana de Terrassa Hort Comunitari Ca N'Amat 1.572,00 €

Grup d'Esplai La Fàbrica de Can Tussell Ni un local buit 911,00 €

Associació Ateneu Candela C.S. Ateneu Candela 2018 1.090,00 €

A. Consum Responsable i Sostenibilitat Difusió del cooperativisme de consum 1.080,00 €

Xarxa Emprenedora Terrassa Work Out 2018 2.091,00 €

Total 8.227,00 €

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.  
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Durant el 2018 hem estat desenvolupant accions marcades pel Pla de mandat 2016-2019  i els 
compromisos establerts amb els plans de treball del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat 
de Catalunya, un Pla d’Ocupació, subvenció de la Diputació de Barcelona per realitzar un pla 
estratègic, el CLSE de la Diputació de Barcelona i el Recull d’activitats de suport al teixit 
empresarial de la Diputació de Barcelona. Aquests programes, amb excepció del CLSE, juntament 
amb el pressupost propi de l’Ajuntament són les fonts de finançament del servei. 
Tots els objectius marcats s’han assolit i superats en alguns casos.  
 
 
 
 
 
 
*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació 
 
 
1. Foment de l’emprenedoria i l’economia social 
 Foment de l'emprenedoria i l'economia social

Assistents
Tipologia Nom de l'acció Centres Accions Projectes dones homes Total

Emprenedoria Premis dels nous professionals 26 - 91 102 126 228
Emprenedoria Guia d'Activitats i Serveis Educatius 6 12 - 140 106 246
Emprenedoria Altres: "Vull emprendre, per on començo?" 1 1 - 35 40 75
Economia Social Cultura Emprenedora a l'Escola 3 7 8 - - 201
Economia Social Guia d'Activitats i Serveis Educatius 5 5 - 37 48 85
Economia Social Altres: Si ets dona, ets emprenedora - 1 - 16 0 16
Economia Social Altres: Emprenedoria social, medi ambient i sostenibilitat 1 1 - 3 3 6
Economia Social Altres: Joves en trajecte 1 2 - 4 8 12
Total 43 29 99 337 331 869

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.  

Classificació del programa 6 

Objectius anuals 

• Realitzar tallers, formacions i accions de suport a les 
persones emprenedores i col·lectius que vulguin 
emprendre. 

• Realitzar el programa de foment de l’economia social 
“Terrassa Cooperativa”. 

• Posar en marxa el Consell Municipal d’Economia 
Social i Solidaria. 

• Participar en la fundació de l’Associació de Municipis 
per l’Economia Social i Solidària i altres xarxes de 
foment de l’economia social i de l’emprenedoria 

• Realitzar el Pla Estratègic d’Economia Social i 
Solidaria. 

• Continuar amb la coordinació amb el servei de 
politiques de gènere per tal de treballar el foment de 
l’emprenedoria i l’economia social amb actuacions 
específiques (taller adreçat a dones). 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 
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En total s’han atès 337 dones en accions de foment de l’emprenedoria, respecte 331 
homes atesos. En relació a les accions de foment de  l’emprenedoria, la participació 
ha estat molt equilibrada entre ambdós sexes. 

 
 
2. Suport a persones emprenedores 
 

2.1. Informació a persones emprenedores  
 Informació a persones emprenedores 

Assistents

Tipus Nom N.d'accions Total hores dones homes Total

Emprenedoria Visites individualitzades informatives emprenedoria 72 144 34 38 72

Emprenedoria Tallers informatius d'emprenedoria 50 100 147 151 298

Online/telèfon Persones informades 130 195 70 33 103

Total persones informades 252 439 219 208 427

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.  
 

En total s’han atès 219 dones respecte els 208 home s en relació a les accions 
d’informació a persones emprenedores. L’atenció en informació ha estat molt 
equilibrada entre ambdós sexes. 
 
 
2.2. Orientació i assessorament sobre idees de nego ci 

Orientació i assessorament sobre idees de negoci

Assistents

Tipus Nom N.d'accions Total hores dones homes Total

Emprenedoria Persones assessorades 280 420 120 92 212

Economia Social Persones assessorades 57 85,5 38 16 54

Total* Persones assessorades 346 519 155 107 262

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.

*Cal tenir en compte que hi ha 4 persones que s'han assessorat dins els dos àmbits (l'emprenedoria i l'economia social).  
 
En total s’han atès 155 dones, respecte el total d’ homes que és de 107 en relació a 
les accions d’assessorament. Un 30% més de dones at eses en assessorament que 
d’homes.  
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2.3. Acompanyament i avaluació final del pla d’empr esa 
Acompanyament i avaluació final del pla d'empresa

Promotors

Tipus Nom Núm. dones homes Total

Emprenedoria Projectes finalitzats: 30 15 17 32

   Pla d'emrpesa 17 8 11 19

   Canvas 4 2 2 4

   Estudi econòmic-financer/memòria capitalització 9 5 4 9

Total projectes treballats 60 29 35 64

Emprenedoria Empreses creades amb el suport del servei 109 - - -

Economia Social* Empreses creades amb el suport del servei 4 - - -

Total Empreses creades amb el suport del servei 109 - - -

Total Llocs de treball generats per les empreses creades - 60 70 130

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.  
 
 

En total s’han generat 60 llocs de treball per a do nes, respecte als 70 llocs de treball 
per a homes, un 14% més d’homes ocupats que de done s. 
 
 

3. Formació 

Formació Emprenedoria i Economia Social

Assistents

Tipus Format Nom N.d'accions Total hores dones homes Total

Emprenedoria Càpsula Aspectes legals i fiscals de les persones empresàries autònomes 2 8 17 6 23

Emprenedoria Càpsula Eines per treballar una idea de negoci: Pla d'Empresa i Canvas 2 8 14 20 34

Emprenedoria Càpsula Pla d'Empresa. Com fer un bon pla econòmic-financer 1 4 11 6 17

Emprenedoria Càpsula Recursos útils i consells per tenir presència a internet 1 4 6 2 8

Emprenedoria Curs La teva web amb WordPress 1 20 9 6 15

Emprenedoria Curs Com crear una botiga virtual 1 20 10 4 14

Emprenedoria Taller pràctic Posa a prova la teva idea. Taller pràctic per madurar la idea de negoci 1 4 6 4 10

Emprenedoria Taller Potencia la teva idea de negoci introduint la Gamificació 1 4 12 4 16

Emprenedoria Taller Twitter i Facebook per a persones emprenedores 1 8 10 1 11

Emprenedoria Taller SEO: 30 formes d'enamorar Google 1 4 9 5 14

Economia Social Taller Mostrem el valor de les cooperatives. Comercialització, estratègia de vendes i comunicació 1 3 3 6 9

Economia Social Taller Metodologies per treballar una idea de negoci amb impacte social i/o ambiental positiu 1 6 12 3 15

Total assistència 14 93 119 67 186

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.  

En total, l’assistència de les dones en la formació  del servei ha estat de 119 i en el cas del 
gènere masculí la xifra ha estat de 87. En aquest c as s’observa que el 63% de la participació 
a activitats formatives correspon a dones, mentre e l 46% restant correspon a homes.  
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3.2.4. Subvenció a entitats 

Subvencions a entitats

Entitat Projecte Quantitat

Caritas Diocesana de Terrassa El Racó dels Firaires 1.483,00 €

Caritas Diocesana de Terrassa Hort Comunitari Ca N'Amat 1.572,00 €

Grup d'Esplai La Fàbrica de Can Tussell Ni un local buit 911,00 €

Associació Ateneu Candela C.S. Ateneu Candela 2018 1.090,00 €

A. Consum Responsable i Sostenibilitat Difusió del cooperativisme de consum 1.080,00 €

Xarxa Emprenedora Terrassa Work Out 2018 2.091,00 €

Total 8.227,00 €

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.  

Pel que fa a les subvencions a entitats en perspect iva de gènere, cal recordar que les 
pròpies bases de les subvencions ja estan dissenyad es en perspectiva de gènere, i per 
tant, les entitats que es presenten han de presenta r indicadors segregats per sexe. 

 

4.3.5. Terrassa Cooperativa 

Terrassa Cooperativa

Assistents

Tipus Entitats participants N.d'accions dones homes no binari infants Total

Activitats per emprenedors/es i projectes col·lectius 5 17 13 30

Activitats per a ciutadania en general 24 374 234 5 613

Activitats àmbit educatiu 6 79 64 143

Activitats per a Tècnics municipals 1 9 4 13

Activitats per a persones o entitats sòcies 2 25 28 53

Programa 49 38 504 343 5 852

Fira 43 1 806 418 271 1495

Total 72 39 1310 761 15 269 2347

Font: Ajuntament de Terrassa. Servei d'Emprenedoria i Economia Social.  

La participació en el Programa Terrassa cooperativa  ha estat molt superior per les dones 
que pels homes, tant en relació al programa general  com a la Fira: 504 dones participants 
del programa respecte 343 homes i 806 dones partici pants de la fira respecte 418 homes. El 
total: 1310 dones respecte a 761 homes (un 42% més de dones que d’homes). 
 
 
Resultats Assolits 
 
El resultats assolits han arribat als objectius fixats i en alguns casos fins i tot s’han superat.  
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Tots els objectius marcats s’han assolit i superats en alguns casos.  
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Els indicadors de programa són el mateixos que qued en reflectits a les taules anteriors. 
 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 156.765,00 €                  254.075,40 €                       162,07%
Béns corrents i serveis 172.500,00 €                  55.637,90 €                         32,25%
Transfrències corrents 22.500,00 €                    21.175,89 €                         94,12%
Inversions 5.000,00 €                      2.000,00 €                           40,00%
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 356.765,00 €                  332.889,19 €                       93,31%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                               -  €                                    
Transferències corrents -  €                               41.432,75 €                         
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... -  €                               41.432,75 €                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  

INDICADORS DEL PROGRAMA 
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DIRECCIO DE SERVEIS Activitats Econòmiques 

SERVEI 4623_Servei d’Activitats Econòmiques 
PROGRAMA Legalització d’Activitats 

 

CODI PROGRAMA 43302 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Classificació del programa 
Incidència del programa des de la perspectiva de gè nere 
 
 
Nom del programa Rellevància gènere 1 
Verificació de condicions tècniques dels establiments on es 
desenvolupa activitat econòmica i compliment de normativa de 
procediment i sectorial de funcionament de les activitats 

No aplica 

 
 
 
 
 
 
Objectius anuals 
 
� 1. Aprovació del Pla i Programa de Verificació 2018 -2021 i execució del Programa per a 

l’any 2018.  
 

S’ha aprovat el document del Pla de Verificació i el Programa Anual per al 2018 d’aquelles 
activitats sotmeses al règim de llicència, comunicació i declaració responsable, en compliment 
de la normativa vigent  que estableix els diferents règims d’intervenció administrativa local a 
Catalunya i, amb la finalitat d’impulsar l’activitat econòmica des de les administracions 
municipals. Tant el Pla de Verificació, com el Programa per al 2018 s’han definit amb els 
recursos disponibles al Servei de Legalització per tal d’afrontar les tasques obligatòries de 
control ex post del funcionament de les activitats que la normativa estableix com a obligatori. 
 
L’execució del Programa de Verificació 2018 s’ha dut a terme realitzant les visites de 
verificació programades, i el seguiment del corresponent expedient d’esmena. El programa de 
verificació anual té com objectiu concretar les actuacions de verificació que es duran a terme 
en el transcurs de l’exercici. El programa determina les activitats que disposen d’expedient de 
legalització i han de ser verificades al llarg de l’any per l’equip tècnic i per l’equip inspector. La 
selecció dels expedients, que per la seva complexitat tècnica han de ser verificats per l’equip 
tècnic municipal, es realitza aplicant un índex de criticitat que determina la prioritat per a la 
inspecció municipal, en funció de paràmetres objectius de classificació normativa i superfície, 
que indiquen la seva complexitat tècnica, la major o menor incidència en el medi ambient, la 
seguretat de les persones i la tranquil·litat veïnal. 

                                                           
1 Valor resultat d’aplicar els criteris de ‘rellevància dels programes respecte el gènere’. Programa de rellevància alta (5 0 
6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2). 
 

Perspectiva 
gènere (PG) 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

- - - - 

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLI TS I VALORACIÓ  
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� 2. Adjudicació i seguiment dels contractes de serve is de verificació de control inicial i 

valoració dels expedients de telefonia mòbil execut ats per ECAS. 
 
Durant l’any 2018 s’ha adjudicat la prestació de serveis per part d’una entitat col·laboradora de 
l’administració per tal de realitzar segones inspeccions, és a dir, s’han efectuat segones visites 
a activitats ja inspeccionades per a verificar el compliment normatiu i, l’esmena de les 
deficiències tècniques detectades en les activitats que no complien la normativa sectorial 
d’aplicació en la primera visita d’inspecció.  
 
També s’han executat els serveis de revisió i valoració dels expedients de telefonia mòbil que 
estaven pendents. Ha estat valorada tota la documentació tècnica continguda en els 
expedients de legalització de telefonia mòbil per part de l’ECA adjudicatària (Bureauveritas). El 
servei tècnic municipal ha valorat els corresponents requeriments documentals que s’hauran 
de tramitar, fins l’obtenció de la justificació tècnica del compliment de les condicions 
normatives d’aplicació a cada instal•lació, i si s’escau iniciarà els corresponents expedients 
disciplinaris. A tals efectes s’han preparat graelles de control i plantilles de documents per dur 
a terme els requeriments durant l’any 2019. 

 
� 3. Instrucció tècnica sobre la franja de seguretat per risc químic d’accidents greus al 

polígon de Can Parellada.  
 
La presència al terme municipal d’una indústria especialitzada en el tractament i manipulació 
de productes químics, ha situat a Terrassa en el marc orgànic i funcional del Pla 
d'Emergències Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat), dissenyat per prevenir o 
mitigar les conseqüències d’accidents greus de caràcter químic. Al polígon industrial de Can 
Parellada existeix un establiment industrial que està sotmès a la normativa Seveso d’accidents 
greus per risc químic. La legislació vigent preveu una sèrie d’obligacions específiques per a les 
administracions competents en matèria de seguretat industrial i de protecció civil, així com per 
als titulars dels establiments afectats per aquesta normativa. 
 
Els serveis municipals van valorar tècnicament la necessitat de disposar d’un document per a 
clarificar les qüestions tècniques derivades d’aquesta afectació de risc químic en el municipi. 
L’objectiu d’aquest document tècnic ha estat establir uns criteris que permetin prendre 
decisions harmonitzades i adequar les actuacions municipals, tant de protecció civil, com 
urbanístiques i d’usos en la franja de protecció afectada pel risc químic provinent de 
l’establiment causant de risc.  
 
És en aquest sentit, que s’ha treballat en una instrucció tècnica per donar resposta a la 
necessitat d’informar a la població de les mesures de prevenció de riscos i de minimització de 
l’impacte del risc per possibles accidents, així com d’aclarir la classificació segons la 
vulnerabilitat de les activitats en l’àmbit de l’execució de noves obres i la implantació de noves 
activitats. Aquesta instrucció ha estat validada per part d’un expert en la normativa d’accidents 
greus per risc químic i competent en acreditació de plans d’autoprotecció. L’equip tècnic de 
legalització amb les directrius de l’expert contractat ha preparat la base tècnica del document i, 
durant el 2018 s’ha treballat de forma intensa en la seva redacció juntament amb el tècnic que 
es va contractar com a especialista en l’aplicació dels criteris tècnics de la Subdirecció General 
de Programes de Protecció Civil i de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. 
L’equip de juristes ha redactat l’informe i el decret en el marc de la normativa local d’aplicació i 
dels aspectes de perill, risc i vulnerabilitat que establerts a la Llei 9/2014 i de les instruccions 
associades a aquesta, considerant que manca el desenvolupament reglamentari del Títol II de 
la Llei 9/2014, per part de l’administració competent. 
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� 4. Actuació jurídica en processos de compliment nor matiu, expedients de denuncies 
relacionades amb expedients d’activitats, procedime nts sancionadors i procediments 
d’esmena .  

 

Des del Servei de Legalització s’han iniciat expedients per al control de les activitats 
implantades en el municipi que no disposen de regularització i també d’aquelles legalitzades 
que no compleixen la normativa que els és d’aplicació. En exercici de la competència atribuïda 
per la normativa s’emprenen actuacions derivades de la verificació i/o disciplinàries a les 
persones titulars de les activitats en funcionament que no disposen de legalització o amb 
condicions tècniques esmenables. Mitjançant la tramitació de procediments administratius 
reglats es formalitzen requeriments o expedients sancionadors, als efectes d'aconseguir que 
les activitats funcionin d'acord amb les condicions establertes per la normativa vigent i quedi 
garantit que el normal funcionament de les activitats no posa en perill les persones, els béns, 
l’entorn o el medi ambient. 

� 5. Manteniment i millora del servei d’atenció tècni ca a l’OAE. 
 
El Servei de Legalització posa a disposició de la ciutadania en general i, especialment, de 
col·lectius professionals tècnics, dos canals d’assessorament especialitzat, un presencial i una 
altre telemàtic, mitjançant els quals s’ofereix informació tècnica qualificada sobre règim de 
tramitació, condicions tècniques i de seguretat, cost econòmic d’implantació d’instal·lacions, 
taxes municipals vinculades a les obres d’adequació de l’activitat econòmica. S’atén de forma 
personalitzada a qui sol·licita aquest servei per implantar activitat al municipi. 
 
S’ha realitzat una tasca de millora de la informació tècnica continguda en les pàgines web 
municipals enfocada a la ciutadania i als col·lectius de professionals que legalitzen activitats. 
S’han actualitzat preguntes freqüents sobre la regulació d'activitats, recollint respostes a 
preguntes d'interès sobre aspectes relacionats amb la tramitació administrativa i la regulació 
tècnica d'activitats i/o instal·lacions. Mitjançant aquesta eina es pretén potenciar la informació 
tècnica que conté la web municipal, amb la incorporació d’aquells aspectes més consultats i 
que s’ha detectat que es pregunten habitualment, aspectes que poden ser dubtosos i són 
d’interès per a les persones emprenedores i per als col·lectius de professionals a l'hora de 
valorar l’inici i la implantació d’una activitat. 
  

Actuacions realitzades 
 
� 1. Aprovació del Pla i Programa de Verificació 2018 -2021 i execució del Programa per a 

l’any 2018.  
 

Pla de verificació 2018 – 2021 i Programa de verificació 2018 
 
Durant aquest any 2018 s’ha aprovat el pla de verificació i s’ha executat el primer programa 
(2018) realitzant les verificacions de les condicions amb les que es duen a terme les 
activitats amb inspecció programada. Les tasques realitzades han estat d’anàlisi al cens 
d’expedients d’activitats legalitzades, de revisió de processos i d’estudi de l’índex per a 
determinar la priorització necessària per a establir l’ordre de verificacions a efectuar per 
l’equip tècnic.  
 
De l’aprovació del Programa per l’any 2018 s’ha derivat l’execució de les inspeccions que en 
ell es relacionen. Per tant, les actuacions realitzades han estat el número de visites 
efectuades per l’equip d’inspecció i per l’equip tècnic (3 persones enginyeres) a les activitats 
del programa. Les verificacions de l’equip d’inspecció han estat supervisades a demanda de 
l’equip inspector, elaborant informes tècnics i amb reunions de coordinació. 
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Les verificacions realitzades per l’equip tècnic han comportat la necessitat del seu control, la 
revisió tècnica documental i la gestió posterior de l’expedient. Cal distingir, però, que els 
expedients verificats no coincideixen amb el número d’inspeccions, atès que algunes 
activitats han requerit més d’una inspecció.  
 
Coordinació dels aspectes tècnics amb l’equip inspector 
 
L’equip inspector ha verificat 201 activitats sotmeses al règim de declaració responsable. 
Dels expedients derivats 104 han resultat amb acta favorable, 62 amb acta condicionada i 33 
resten pendents de verificació. L’equip tècnic ha realitzat un total de 45 informes tècnics 
d’assistència de les actuacions inspectores que s’han incorporat a la resolució dels 
expedients. El cap d’inspecció ha rebut regularment instruccions tècniques, aclariment de 
dubtes i establiment de criteris, el que ha suposat per a l’equip tècnic una reunió mensual 
per a la coordinació de les actuacions verificadores de l’equip d’inspecció. 
 
Verificació tècnica de legalitzacions, controls de funcionament i d’inici d’activitats legalitzades 
i preparació del Programa de Verificació 2019 
 
Paral·lelament a les inspeccions recollides en el Programa 2018, l’equip tècnic  ha valorat, 
controlat, revisat i/o realitzat segones inspeccions a les activitats que han estat 
inspeccionades en anys anteriors i estan aportant documentació o resolent les seves 
deficiències. Aquesta tasca, assimilable al que es fa en el programa, també ha estat 
valorada. 

 

El Pla de Verificació (2018-2021) defineix els objectius, organitza, planifica i estableix la 
metodologia de les accions de verificació i determina que anualment s’aprovi un Programa 
específic per a comprovar el compliment de la normativa en les activitats amb expedient de 
legalització. L’equip tècnic ha dut a terme la revisió de la documentació tècnica requerida 
legalment d’aquells expedients que consten al cens de Terrassa i que hauran d’esser 
verificats al 2019 per estar subjectes al règim d’intervenció de declaració responsable, 
comunicació prèvia, comunicació de canvi de titularitat i llicència. 

 
� 2. Adjudicació i seguiment dels contractes de serve is de verificació de control inicial i 

valoració dels expedients de telefonia mòbil execut ats per ECAs. 
 

Verificació d’activitats legalitzades pendents de finalització  
  
Durant el 2018 s’ha efectuat per l’equip tècnic el seguiment de les actuacions de l’entitat 
col·laboradora de l’Administració adjudicatària i responsable de les inspeccions 
encarregades. Les tasques han consistit en la preparació de les condicions tècniques 
requerides a l’ECA adjudicatària, revisió dels expedients a verificar, les corresponents 
reunions i control posterior dels expedients. 

 
Verificació dels expedients de Telecomunicacions  
 
Preparació del contracte i plec de condicions tècniques per a la contractació dels serveis 
d’una entitat col·laboradora amb l’administració especialitzada en serveis de 
telecomunicacions. S’ha adjudicat la realització de les valoracions de la documentació tècnica 
que legalitzava estacions. Concretament 16 expedients de legalització, tant de declaracions 
responsables, com de comunicacions prèvies, presentades per finalitzar llicències ambientals 
d’antenes de telefonia mòbil. Durant l’últim trimestre ha estat valorada tota la documentació 
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tècnica continguda en els expedients de legalització de telefonia mòbil per part de l’ECA 
adjudicatària, Bureau Veritas.  

D’aquests expedients valorats, l’entitat col·laboradora de l’Administració ha realitzat inspecció 
en tres emplaçaments on estan situades antenes de telefonia. El servei tècnic municipal amb 
els informes resultants de la revisió documental de l’ECA efectuarà la valoració per a realitzar 
els corresponents requeriments documentals, fins a l’obtenció de la justificació tècnica del 
compliment de les condicions normatives d’aplicació a cada instal·lació i, si s’escau, s’iniciarà 
els corresponents expedients disciplinaris. A tals efectes, s’ha preparat graelles de control i 
plantilles de documents per dur a terme els requeriments durant l’any 2019. 

 
� 3. Instrucció tècnica sobre la franja de seguretat per risc químic d’accidents greus al 

polígon de Can Parellada.  
 
S’han dut a terme reunions de coordinació amb el servei de protecció civil municipal per fer 
efectives les proves de funcionament dels dispositius d’avís d’emergència (sirenes, detectors, 
etc), un cop instal·lades per comprovar el correcte funcionament. Reunions amb la Direcció 
General de Protecció Civil de la Generalitat per determinar les actuacions de col·laboració 
mitjançant conveni i establiment de criteris a seguir en la gestió de les noves implantacions 
d’activitats i les ja existents en la franja de seguretat afectada per l’empresa classificada 
d’accidents greus. 

 
S’ha col·laborat intensivament amb el revisor especialista en la redacció del document 
d’instrucció tècnica interpretativa de la comptabilitat dels elements vulnerables afectats per la 
normativa d’accidents greus. S’han elaborat quadres de vulnerabilitat, revisions del text tècnic, 
s’ha organitzat una formació tècnica per a transmetre coneixements del contingut de la 
instrucció. Aquest treball s’ha efectuat en coordinació amb l’empres afectada per la normativa 
Seveso i els serveis municipals de l’Àrea de Territori (Protecció Civil local i Urbanisme). 

 
� 4. Actuació jurídica en processos de compliment nor matiu, expedients de denuncies 

relacionades amb expedients d’activitats, procedime nts sancionadors i procediments 
d’esmena.  
 
El servei jurídic està funcionant amb una lletrada especialista en l’àmbit d’activitats. L’actuació 
jurídica desenvolupada ha estat reflectida en dos àmbits:  
 
a) Disciplina: s’ha iniciat 157 expedients de disciplina durant l'any 2018. S’han arxivat 131 i 

s’han realitzat gestions de control i requeriment dels 489 expedients de disciplina que estan 
en tramitació. 

 
b) Esmena: s’ha gestionat la intervenció jurídica en expedients de legalització d'activitats, 

iniciant 80 expedients d’esmena d’activitats innòcues, 66 expedients d’activitats de risc baix 
i mig. En expedients de canvi de titularitat s’han fet 125 requeriments i 17 en expedients de 
llicències.  

L’assessorament jurídic en visites presencials ha suposat la valoració jurídica de 80 expedients 
 
� 5. Manteniment i millora del servei d’atenció tècni ca a l’OAE. 
 

S’ha consolidat la fitxa informativa que es proporciona a l’emprenedor que sol·licita informació 
bàsica per l’obertura de l’activitat, informació sobre règim de tramitació, condicions bàsiques 
més importants, cost econòmic de les taxes municipals, tant d’obres com de l’activitat. S’ha 
atès de forma personalitzada a ciutadans i tècnics per diferents consultes encaminades a la 
implantació d’activitats al municipi. Les consultes presencials de contingut tècnic o jurídic que 
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s’adrecen al servei de legalització  d’activitats, han estat ateses de forma presencial a les 
oficines de l’OAE, ja sigui amb hora concertada o sense.  
 
S’ha consolidat el servei d’assessorament i transmissió de coneixements mitjançant consultes 
telemàtiques a la bústia de consulta adreçada al personal tècnic, de les empreses i de les 
persones emprenedores. S’ha aconseguit respondre en el termini compromès del servei i amb 
la satisfacció per part dels receptors de l’assessorament de caire tècnic o de tramitació 
destinades a la legalització d'una activitat, la seva modificació, ampliació o canvi de titularitat 
considerant el procediment establert normativament, segons el règim de tramitació en cada 
supòsit concret. 

 
La bústia de tècnics pretén l’ordenació dels canals d’entrada de consultes per correu electrònic 
que, anteriorment, rebia cada tècnic particularment al seu correu electrònic personal, en un sol 
canal comú. Permet també socialitzar la resposta de l’equip tècnic i el contingut té caràcter 
únic, solidari i corporatiu. L’adreça habilitada és la de tecnics-activitats@terrassa.cat 
 
L’accés a la bústia és per persones emprenedores com tècnics, i el fet d’arribar directament al 
col·lectiu d’emprenedors a través d’un canal de fàcil accés, gratuït i sense horaris ajuda a 
rebre un assessorament sobre la qüestió principal que els preocupa abans d’iniciar la seva 
activitat emprenedora i, alhora, reben la resposta en un termini màxim de 2 dies. 
 
S’han dut a terme tasques d’actualització d’informació tècnica a les pàgines web corporatives 
incorporant catorze noves preguntes freqüents, actualitzant guies informatives de tràmits 
electrònics. 

 
Resultats assolits 
 
� 1. Aprovació del Pla i Programa de Verificació 2018 -2021 i execució del Programa per a 

l’any 2018.  
 
Es reflecteixen els resultats de les inspeccions realitzades per l’equip tècnic municipal del servei 
de legalització d’activitats. S’exposen per separat els resultats assolits en les inspeccions de les 
activitats que formen part del Programa 2018 (ja sigui com a programades o no programades) i les 
inspeccions d’activitats d’anys anteriors que han continuat la seva tramitació dins del 2018. 
 
Programa de verificació 2018 
 
Les inspeccions realitzades són les enumerades en el Programa de verificació 2018. A 
continuació, es presenten els expedients valorats i les inspeccions fetes distingint els expedients 
que formen part del pla i del programa de verificació i els expedients que no han estat programats i 
la seva inspecció ha estat sobrevinguda per una necessitat o denúncia de la ciutadania, 
requeriment municipal o d’ofici. 
 
Per a la preparació del programa 2018 s’ha realitzat la revisió de la documentació tècnica dels 
expedients de les activitats presentades en règim de llicència i comunicació que formaven part del 
primer del pla de verificació d’activitats municipal. 

En total l’equip tècnic-jurídic a efectuat tasques de revisió, recerca d’expedients, verificació 
informàtica i documental tècnica i per a l’aplicació de l’índex de criticitat que ha definit la 
prioritzacióde preparació per a la programació de l’activitat verificadora del 2019: 

• s’han revisat 1006 expedients en els diferents règim d’intervenció pendents de valorar 
tècnicament, 
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• s’ha aplicat a cadascun dels expedients l’índex de priorització d’acord amb els criteris 
tècnics de criticitat que han definit el Programa de verificació que serà d’aplicació en 
l’exercici 2018. 

Programa de Verificació 2018 
 

80 Verificacions Programades gen-des 2018 
Nombre de d’activitats verificades del 
programa 

79 

Percentatge d’activitats verificades 
respecte de les planificades del 
programa 

99% 

Indicadors per l’avaluació dels expedients de legal ització d’activitats verificades dins el 
Programa 2018 

Indicadors Nombre d’Activitats 
Verificades 

Programades 

gen-des 2018 
Sense discrepàncies entre allò comunicat 
i la realitat / Percentatge en relació al total 
verificades 

20 (22%) 

Amb discrepàncies esmenables entre allò 
comunicat i la realitat / Percentatge en 
relació al total verificades 

54 (61%) 

Amb discrepàncies molt greus entre allò 
comunicat i la realitat / Percentatge en 
relació al total verificades 

5 (6%) 

 

 Indicadors per l’avaluació de les inspeccions real itzades derivades del Programa 2018 

 

Indicadors Nombre Total d’Inspeccions 
realitzades derivades del Programa 2018 gen-des 2018 

Nombre d’inspeccions realitzades 104 

Que han donat compliment a la normativa en la 
primera inspecció 

14 (14%) 

Que han donat compliment a la normativa en la 
segona a inspecció 

15 (14%) 

No han donat compliment a la normativa amb resultat 
condicionada 

69 (66%) 

No han donat compliment a la normativa amb resultat 
desfavorable 

6 (6%) 

 
 
Verificació tècnica de legalitzacions, controls de funcionament i d’inici d’activitats 
legalitzades 
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A les tasques anteriors corresponents als expedients inclosos exclusivament en el programa de 
verificació de l’any 2018, cal afegir les intervencions corresponents als expedients de legalització 
que no es van incloure en el programa d’inspecció. Les actuacions efectuades en l’àmbit de la 
verificació d’activitats no programada són principalment les següents tasques: 

1.- Finalització d’expedients d’anys anteriors amb resultat FAVO / DESF (revisió de 
documentació o segona visita). 

2.- Redacció d’informes d’activitats que no resolen els requeriments (INTE) 

3.- Informes tècnics de llicències ambientals per a redacció de propostes de resolució (INTE) 

4.- Redacció d’informes d’expedients de recolzament tècnic en les declaracions responsables 
(CS) verificades per l’equip d’inspector (ANSI-ISCO) 

Es presenten els expedients valorats i les inspeccions totals efectuades dins el programa 2018 i 
d’altres verificacions corresponents a expedients pendents d’altres anys. Per tant, les taules a 
continuació representen la totalitat de les tasques verificadores realitzades l’equip tècnic . 

 

Global 2018. Indicadors per l’avaluació de l’execuc ió 

 

Indicadors gen-des 2018 
Nombre d’activitats verificades / 
expedients valorats 140 

Activitats verificades i no programades 72 

 

Global 2018. Indicadors per l’avaluació dels expedi ents de legalització d’activitats 
verificades 

 

Indicadors Nombre d’Activitats Verificades Dept Activitats 
Sense discrepàncies entre allò comunicat i la realitat / 
Percentatge en relació al total verificades 

69 (49%) 

Amb discrepàncies esmenables entre allò comunicat i 
la realitat / Percentatge en relació al total verificades 

63 (45%) 

Amb discrepàncies molt greus entre allò comunicat i la 
realitat / Percentatge en relació al total verificades 

8 (6%) 

 

Global 2018. Indicadors per l’avaluació de les insp eccions realitzades 

 

Indicadors Nombre d’Inspeccions realitzades gen-des 2018 
Nombre d’inspeccions totals realitzades 176 

Que han donat compliment a la normativa  69 (39%) 

No han donat compliment a la normativa en la primera 85 (49%) 
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Indicadors Nombre d’Inspeccions realitzades gen-des 2018 
inspecció 

Que han donat compliment a la normativa en la 
segona a inspecció dintre del mateix any 11 (7%) 

Que no han donat compliment a la normativa en la 
segona inspecció amb resultat desfavorable dintre del 
mateix any 

2 (1%) 

No han donat compliment a la normativa en la primera 
inspecció amb resultat desfavorable 9 (4%) 

 
Gràficament, les inspeccions realitzades per l’equip de tècnics es distribueixen 
de la següent forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la següent taula es representen les tasques de redacció d’informes per a expedients. Es 
corresponen a informes tècnics emesos per l’equip tècnic: 
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• A petició de l’equip d’inspectors (valoració de documentació de Declaracions responsables. 
(ANSI-ISCO) 

• A sol·licitud d’interessat (denuncies, consultes grups municipals, infraccions... (INTE) 
• Per preparació de resolució de llicència ambiental (INTE) 
• D’expedients desfavorables (INTE) 

 

Indicadors Nombre d’informes realitzats gen-des 2018 
Informes a petició del pool inspector (ANSI-ISCO) 45 

Informes (INTE) 57 

TOTAL INFORMES TÈCNICS incorporats a 
expedients 

102 

 

Programa de verificació 2018 
 
Durant l’any 2018 s’ha realitzat la revisió de la documentació tècnica dels expedients de les 
activitats presentades en règim de comunicació que formen part del pla de verificació. 

En total l’equip tècnic a efectuat tasques de verificació documental tècnica i de preparació per a la 
programació de l’activitat verificadora del 2019: 

• s’han revisat 322 expedients en règim de comunicació, 

• s’ha aplicat l’index de priorització d’acord amb els criteris tècnics de criticitat que han definit 
el Programa de verificació que serà d’aplicació en l’exercici 2019. 

Actuació Inspectora 
 
 

Regim de tramitació 
Tècnics Inspectors 

Activitats sotmeses a règim 
de Declaració responsable 

  
Verificació del compliment dels requisits tècnics. O

B
E

R
T

U
R

A
 

Activitats sotmeses a règim 
de Comunicacions prèvies, 
ambientals o normativa 
específica. 
 
 
Activitats sotmeses a règim 
de Llicència. 

Primera visita de 
verificació de 
condicions tècniques 
(identificació de 
deficiències i 
proposta de mesures 
tècniques 
correctores) 

Seguiment del 
compliments de les 
accions tècniques 
correctores proposades en 
la primera visita de 
verificació del tècnic 
municipal. 

Activitats Sotmeses al règim 
de comunicació 

Verificació canvis no substancials 
  

T
R

A
S

P
À

S
 

Activitats Sotmeses al règim 
de llicència  

Verificació no canvis 
substancials  

 

 
� 2. Adjudicació i seguiment dels contractes de serve is de verificació de control inicial i 

valoració dels expedients de telefonia mòbil execut ats per ECAS. 
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Verificació d’activitats 
 
S’ha dut a terme el control i seguiment dels serveis de verificació que es va adjudicar a l’ECA 
Bureau Veritas. Concretament de les 8 activitats pendents de fer la segona inspecció. 
 
El resultat d’aquests inspeccions ha estat: 
 

- 1 Acta amb resultat favorable 
- 7 actes amb resultat desfavorable 

 
S’ha revisat la realització de segones i terceres visites de control inicials, d’aquelles activitats que 
l’han sol·licitat i no disposen del control inicial finalitzat, el que ha suposat el control de 11 activitats 
amb expedients condicionats al compliment de la normativa  
 
 
Verificació d’activitats/instal.lacions de telecomu nicacions 
 
Del total dels 32 expedients de legalització d’antenes de telefonia mòbil, s’han examinat i valorat 
tots els expedients de totes les instal·lacions i s’han emès: 

� 1 informe amb resultat favorable 

� 31 informes amb resultat condicionat per deficiències documentals tècniques 
detectades.  

 
En la següent taula es quantifiquen els expedients que tenen mancances i els expedients que sí 
han aportat documentació per  a 4 conceptes rellevants:  
 

 Número d’expedients 
amb documentació 
aportada 

Número d’expedients 
amb documentació NO 
aportada 

Certificat de mesurament 
Nivells exposició 

30 2 

Informe de solidesa 11 21 
Legalització BT 2 30 
Certificat final del tècnic 18 14 

 
 
En 3 casos, s’ha realitzat la mesura d’immissió radioelèctrica en antenes que s’han considerat 
importants atès el seu entorn més vulnerable. El resultat d’aquestes mesures ha revelat que es 
mantenen dins dels límits d’immissió radioelèctrica permesos per la normativa i que tampoc no 
s’han incrementat notablement respecte la situació originalment legalitzada. Resten pendents de 
rebre els informes dels 16 expedients de legalització de telecomunicacions elaborats per l’entitat 
col·laboradora de l’administració que seran valorats durant el primer trimestres 2019. 
 
� 3. Instrucció tècnica sobre la franja de seguretat per risc químic d’accidents greus al 

polígon de Can Parellada.  
 

La instrucció s’ha finalitzat, s’ha redactat el Ban d’Alcaldia per la seva aprovació pel consistori i 
s’ha publicat al BOPB (finalment el primer mes del 2019).  
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Els resultats de divulgació i publicitat de la instrucció tècnica han estat assolits i seran efectius 
sobre la població, les activitats i les obres en el primer trimestre 2019, en aquest punt, l’objectiu 
assolit és la seva redacció, aprovació, publicació i difusió, resultant un document tècnic constituït 
per un text i uns plànols que determinen les zones afectades pel risc químic. 
 

 
 
S’ha realitzat la instal·lació de sirenes gestionada conjuntament amb el servei de protecció civil 
municipal i s’ha realitzat per primer cop al municipi un prova de sirenes amb el simulacre coordinat 
a tota Catalunya pel Departament d’interior dut a terme el 8 de novembre de 2018:  
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/ris
cos_tecnologics/risc_quimic/prova-sirenes/ 
 
Aquestes accions han incorporat Terrassa entre els municipis de risc químic que disposen de 
sistemes per a l’avís de la població en cas d’accident, podent així estar inclosos en les proves de 
funcionament de les sirenes d’avís químic en l’àmbit de Catalunya i posicionant la nostra ciutat 
com a municipi autoprotegit en front del risc químic. 
 
� 4. Actuació jurídica en processos de compliment nor matiu, expedients de denuncies 

relacionades amb expedients d’activitats, procedime nts sancionadors i procediments 
d’esmena. 

 
 
 
Disciplina d’activitats any 2018: 
 

• Expedients de disciplina oberts: 157 
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• Expedients de disciplina en tramitació: 489 
• Expedients de disciplina arxivats:131 

 
Legalització d’activitats, intervenció jurídica en els expedients de Declaracions Responsable, 
Comunicacions, Canvis de Titularitat i Llicències d'activitats: 

  
• Activitats innòcues: 80 (Declaracions Responsables CS) 
• Activitats de risc baix i mig: 66 (Comunicacions CP,CM, PE, MO) 
• Llicències ambientals i recreatives: 17 (LB, LE) 
• Canvis de titularitat: 125 (CT) 

  
Visites d’assessorament per a valoració jurídica d’expedients: 80 persones ateses per a 
valoracions jurídiques d’expedient o consultes d’implantació o canvi de titularitat. 

 
� 5. Manteniment i millora del servei d’atenció tècni ca a l’OAE. 
 
Durant el 2018 l’ús de la bústia telemàtica de consultes tècniques s’ha reforçat respecte les visites 
presencials. En aquest any les consultes realitzades per la bústia han doblat a les visites 
presencials. Aquesta tendència ja estava de manifest en el 2017 on la relació entre les consultes 
presencials i la bústia era 1.5 cops més de bústia.  
 
 

ATENCIÓ TÈCNICA A LA CIUTADANIA (emprenedor/es i tècnic/ques) 

Format de la consulta Número 
d’assessoraments  

Temps 
dedicat 
(hores) 

Atenció presencial de personal 
tècnic/jurídic. 292  340,5 

Atenció via bústia tècnics       586  325,8 

Atenció telefònica/correu personal 120  83,7 
Altres (servei a altres 
departaments) 74  105,6 

Absències (i s’ha preparat la 
consulta) 24  10,3 

TOTALS 1096 866 hores 
 
Gràfics:  Atenció tècnica a la ciutadania (Expedients ATAC de l’any 2018). 
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
 
� 1. Aprovació del Pla i Programa de Verificació 2018 -2021 i execució del Programa per a 

l’any 2018.  
 
Programa de verificació 2018 
 
Durant l’any 2018 s’han verificat el 99% de les activitats previstes al Programa 2018 i s’han 
verificat activitats no programades s’ha realitzat tota la tasca de verificació tècnica documental i 
d’inspecció a l’establiment.  
Aquest 99 % representa haver inspeccionat totes les activitats previstes excepte una. En concret, 
l’activitat no inspeccionada es tracta d’una activitat en règim de llicència que no va presentar 
certificat tècnic final, i per tant, la persona tècnica assignada per la verificació no disposava de la 
documentació legalment requerida per a efectuar la verificació de control inicial, dins del l’any 
2018. Inicialment es va incloure considerant que es presentaria aquest certificat tècnic final, per 
tant, la verificació s’efectuarà dins del programa 2019. 
 
El recolzament tècnic a l’equip d’inspecció s’ha dut a terme en tot el que han demandat i s’han 
establert criteris d’actuació i directrius per a les valoracions de verificació, que es valoren molt 
positivament per a la correcta execució del programa. Considerant també que s’han redactat 45 
informes tècnics per a resoldre expedients de declaració responsable.  
 
Verificació tècnica de legalitzacions, controls de funcionament i d’inici d’activitats 
legalitzades 
 
A destacar en aquest punt que la intervenció de l’equip tècnic en el global d’activitats és de 176 
expedients valorats tècnicament/inspeccionats, 79 d’ells del Programa de verificació 2018 i 97 
verificacions tècniques no programades. La feina fora del programa d’inspecció representa, per 
tant, un augment que pràcticament duplica la tasca de l’equip tècnic respecte a la tasca 
verificadora programada. Aquest sobreesforç de valoració tècnica i jurídica comporta un estrès 
afegit per a l’equip tècnic-jurídic que no permet un control racional i proporcionat de les funcions 
atribuïdes. 
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� 2. Adjudicació i seguiment dels contractes de serve is de verificació de control inicial i 

valoració dels expedients de telefonia mòbil execut ats per ECAS. 
 
Verificació d’activitats 
 
Els resultats obtinguts per les inspeccions de l’entitat col·laboradora de l’Administració són idèntics 
als resultats que s’obté de la inspecció per part de l’equip tècnic d’activitats. Es manifesta una 
dificultat per part dels emprenedors que inicien activitats per iniciar el funcionament de l’activitat i 
presentar documentalment una legalització que compleixi les normatives a les que està subjecte el 
seu desenvolupament.  
 
Els serveis d’una entitat col·laboradora de l’Administració únicament substitueix la tasca de 
verificació documental i d’inspecció de l’establiment, el que implica que el control posterior de 
compliment normatiu que generen les inspeccions d’activitats amb legalitzacions condicionades 
recau en l’equip tècnic-jurídic municipal, que ha d’assumir el seguiment i control fins a la correcta 
finalització. La intervenció d’entitats col·laboradores no millora el resultat del compliment normatiu 
en les activitats, però manté els criteris i exigència de compliment normatiu municipal. En aquest 
sentit, la participació d’una entitat externa a l’ajuntament assoleix l’objectiu d’alleugerir part de la 
càrrega verificadora de l’equip tècnic d’activitats i s’aconsegueix abastar un número major 
d’establiments inspeccionats. 
 
Verificació d’activitats/instal·lacions de telecomu nicacions 
 
La participació d’una entitat col·laboradora de l’Administració per a la revisió documental tècnica 
i inspecció dels expedients de legalització de telecomunicacions és encara més positiva que el 
cas de les instal·lacions i activitats de telecomunicacions, atès que en l’equip tècnic municipal no 
es disposa de cap perfil especialitzat per a les telecomunicacions. Per tant, l’externalització 
d’aquest servei cobreix aquesta mancança amb la dedicació d’uns recursos específics. 
  
Cal valorar negativament la situació administrativa dels expedients de legalització presentats, ja 
que a excepció d’un, la resta tots tenien mancances de la documentació tècnica per a legalitzar-
les correctament; els valors d’immissió radioelèctrica detectats en els expedients és molt menor 
respecte del valors límits exigits per normativa i, alhora, s’ha inspeccionat en tres casos que la 
immissió radioelèctrica es manté amb els valors declarats en la seva legalització.  
  
Durant l’any 2018 resten pendents de reble 16 informes sobre els expedients de legalització de 
telecomunicacions que han estat preparats i tramitats per a la seva valoració.  
 
 
� 3. Instrucció tècnica sobre la franja de seguretat per risc químic d’accidents greus al 

polígon de Can Parellada.  
 
L’objectiu de finalització de la instrucció tècnica de seguretat s’ha assolit en el noranta nou per 
cent. La instrucció tècnica pel control dels elements vulnerables en l’àrea afectada per 
l’establiment sotmes a normativa Seveso ha suposat una dedicació molt considerable i intensiva 
de tots els recursos tècnics-jurídics del servei, que ha estat invertida en detriment d’altres tasques 
ordinàries. Tot i la contractació d’un expert extern per a la seva revisió i aval tècnic, l’equip de 
tècnics-jurídics d’activitats ha hagut de liderat la gestió del expedient de la instrucció tècnica 
(contractant l’expert, recolzant la redacció, el contingut, cooperant amb altres serveis municipals, 
programant formació específica, aportant el coneixement del territori, etc). 
 

508



 
Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Indústria i Ocupació  

 
  

Memòria objectius pressupostaris 2018  
 

  

 L’equip tècnic d’activitats ha analitzat i estudiat amb profunditat la distribució de competències i la 
normativa de seguretat industrial pels accidents greus i la normativa de protecció civil envers a 
l’autoprotecció per a definir el contingut de la instrucció el que ha suposat un considerable 
inclement de la qualitat tècnica de l’assessorament, tant intern dins l’organització, com a la difusió 
ciutadana. 
 
La tasca tècnica plasmada en el document de la Instrucció tècnica, aprovada per decret d’alcaldia, 
permetrà assolir els objectius d’interès públic: 
 
• Oferir informació qualitativa a la població de l’afectació,  
• Evitar un increment del risc en la zona,  
• Clarificar les implicacions tècniques sobre un tema de seguretat, en el qual el municipi no té 

competències atribuïdes, però que l’administració autonòmica no ha regulat, 
• Donar garantia jurídica a l’emprenedor que haurà de disposar d’un certificat de compatibilitat 

urbanística abans de la implantació en la zona, que li facilitarà l’anàlisi de la seva implantació, 
• Millora de l’assessorament tècnic sobre mesures de seguretat als emprenedors en el polígon 

industrial Can Parellada en aquesta condició sobrevinguda que té efectes sobre l’urbanisme.  
 
Manca per definir la difusió interna a d’altres serveis municipals per tal de fer extensiva la 
informació i les implicacions derivades de l’aplicació de la instrucció. 
 
� 4. Actuació jurídica en processos de compliment nor matiu, expedients de denuncies 

relacionades amb expedients d’activitats, procedime nts sancionadors i procediments 
d’esmena.  

 
Les actuacions del servei adreçades a exigir el compliment de la normativa a les activitats 
assoleixen amb escreix els objectius anuals, en tant que, una única tècnica jurídica no pot abastar 
la gestió de més expedients dels que tramita. La complexitat, diversitat de les matèries que implica 
la valoració jurídica i el gran nombre d’expedients, actes tècniques i de policia i diferents 
intervencions administratives, tant les noves que s’inicien anualment, com els expedients anteriors 
acumulats és impossible que s’incrementin amb una única tècnica jurídica que suporta un volum 
d’expedients totalment excessiu. 
 
� 5. Manteniment i millora del servei d’atenció tècni ca a l’OAE. 
 
Els objectius s’han assolit plenament en tant que l’equip tècnic-jurídic ha oferit assessorament 
qualificat en els terminis compromesos pel servei  i contribueix de forma molt eficient a la facilitació 
d’informació tècnica per a la implantació de les activitats.  
 
De la lectura dels gràfics es poden arribar a certes conclusions: 
 

- Optimització del temps mitjançant la disminució de les consultes presencials adreçades al 
personal tècnic que han estat substituïdes per les consultes a la bústia específica de correu 
electrònic. 

- Reforçament del coneixement de la bústia per part de públic, tècnics i personal relacionat 
(gestors, assessors...) 

- Compliment dels dies naturals de resposta a les consultes que entren per la bústia. Els dies 
indicats són dies naturals comptant caps de setmana, inhàbils i períodes de vacances. Per 
tant la mitja assolida és considerant la situació més desfavorable. 

- Els serveis interns amb altres departaments municipals desenvolupen les consultes més 
complexes, interdisciplinars, amb presència de més tècnics i amb convocatòries fora 
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d’oficina. Són per tant les que més temps reclamen i que haurien d’estar atribuïdes a altres 
equips tècnics municipals.  

- El temps destinat a resoldre consultes (866 h) representa la dedicació de mitja jornada 
anual d’un tècnic, el que afavoreix l’assessorament al qui consulta per a nou establiment, 
però impedeix una correcta assistència i control a aquelles activitats que estan en 
funcionament.  

L’equip de tècnic-jurídic està insuficientment dotat per assolir totes les tasques que els 
correspon en relació a la complexitat de la tasca verificadora i assessora que desenvolupen, el 
que suposa que han de suportar un estrès per acumulació de tasques de gran responsabilitat 
que no està justificada. 
 
 
 
 
 
 

Nom indicador 
 

Xifra indicador 

Manteniment i millora d’assessorament tècnic-jurídic  10 

Implicació en la tramitació d’expedients de requeriment normatiu 
(Actuació jurídica en processos sancionadors i d’esmena) 8 

Col·laboració de l’equip tècnic-jurídic en tasques de transmissió de 
coneixement (Instrucció tècnica sobre la franja de seguretat per risc 
químic d’accidents greus) 

9 

Seguiment i supervisió dels contractes de serveis de verificació (ECAS) 8 

Desenvolupament de tasques per a l’aprovació del Pla 2018-2021 i  
execució del Programa de Verificació 2018 9 

 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 576.619,00 €                  450.406,19 €                       78,11%
Béns corrents i serveis 64.567,00 €                    25.589,53 €                         39,63%
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 641.186,00 €                  475.995,72 €                       74,24%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés exe cutat % d'execució
Taxes i Preus públics 416.000,00 €               527.046,41 €                    126,69%
Béns corrents i serveis -  €                           -  €                               #¡DIV/0!
Transfrències corrents -  €                           -  €                               #¡DIV/0!
Inversions -  €                           -  €                               #¡DIV/0!
Transferències de capital -  €                           -  €                               #¡DIV/0!
TOTAL...................... 416.000,00 €               527.046,41 €                    126,69%

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Activitats Econòmiques 

SERVEI 4623-Serveis d’Activitats Econòmiques 
PROGRAMA Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) 

 

CODI PROGRAMA 43304 ANY 2018 
 

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

feina estable i de qualitat. 
Compromís 6.- Facilitarem encara més a través de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa la creació, 

la consolidació i el creixement de les activitats econòmiques, posant especial 
atenció en l’autoocupació i en les empreses d’economia social. 

 
 
 
Descripció del programa 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

 
Pròpia  

 
Persones emprenedores, professionals i 
empresàries que necessitin fer consultes i 
tràmits relacionats amb la seva actual o 
futura empresa. 

 
 
Classificació del programa 
Incidència del programa des de la perspectiva de gè nere 
 
Nom del programa Rellevància gènere 2 
Oficina d’Atenció a l’Empresa 1 
  
  
 
 
 
 
 
 
Objectius anuals 
 
 
� Facilitar  la tramitació en la creació  de noves empreses  
                                                           
2 Valor resultat d’aplicar els criteris de ‘rellevància dels programes respecte el gènere’. Programa de rellevància alta (5 0 
6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2). 
 

Perspectiva 
gènere (PG) 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

    

OBJECTIUS, ACTUACIONS REAL ITZADES, RESULTATS ASSOLITS I VALORACIÓ  
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� Simplificar la tramitació tant per les persones usuàries  com pels diferents serveis de 
l’Ajuntament i fomentar la resolució immediata. 

� Potenciar la tramitació electrònica.  
� Consolidar la reorganització de l’equip administratiu del servei d’Activitats Econòmiques.  
� Visualitzar i potenciar el sector de la fusta de la nostra ciutat. 
 
 
Actuacions realitzades 
 
 
� Atenció a l’Oficina d’atenció a l’empresa. L’ Oficina d’Atenció a l’Empresa, d’ara endavant 

OAE, actua com a finestreta única, i s’adreça a les persones emprenedores, empreses i 
professionals que necessitin informació, assessorament o fer un tràmit relacionat amb la seva 
actual o futura empresa d’una forma ràpida i senzilla. Dona  respostes a les seves necessitats 
de forma eficient a través dels diferents  canals: presencial, telefònic i digital.  

Amb l’objectiu de simplificar i apropar l'accés de la ciutadania i de les empreses a la informació 
i als tràmits amb l'Ajuntament,  el mes d’abril de 2018 s’implementa a l’OAE el servei de cita 
prèvia per a l’atenció a les persones i empreses  que vulguin desplaçar-se presencialment per 
fer alguna gestió relacionada amb la seva activitat o amb el seu projecte de negoci amb 
l’Ajuntament. A través de la cita prèvia s’ha pogut reservar, dia i hora per fer qualsevol tràmit 
municipal relacionat amb el seu negoci. Aquest nou recurs permet reduir els temps d’espera  a 
l’OAE.   

Durant el 2018 a l’OAE s’han pogut fer, presencialment, els següents tràmits: legalització 
d'activitats, informació i/o inscripcions, fires i mercats, altres tràmits i  es pot demanar: trucant 
per telèfon a l'OAE, per internet  (citaprevia.terrassa.cat) o al 010 o presencialment en 
qualsevol dels 23 punts d'atenció o presencialment en els casos que una persona vagi a fer un 
tràmit i vulgui aprofitar per reservar dia i hora pel següent tràmit. 

El mes de novembre 2018 el Ple va aprovar inicialment una modificació de l’Ordenança 
municipal per al govern i l’administració electrònica que determina quins agents s’hauran de 
relacionar amb el Consistori per via telemàtica de manera obligatòria. La modificació adapta 
l’ordenança al marc legal vigent i va més enllà, avançant així en la implantació de 
l’administració electrònica. Aquesta modificació afecte principalment als col·lectius que utilitzen 
el serveis de l’OAE:  Empreses, professionals, entitats. Amb aquesta modificació es pretén 
avançar cap a la implantació completa de l’expedient electrònic, reduint costos i, alhora, 
millorant les relacions amb aquests col·lectius, fent-les més transparents, eficaces i eficients.  

Durant l’últim trimestre de l’any i  amb la previsió de la modificació de l’ordenança, s’ha 
treballat en tres línies d’actuació: a) Adaptació dels formularis administratius segons normativa. 
B) Informació als ciutadans de les noves obligacions. c) Redisseny, actualització i ampliació 
dels continguts de la pàgina web de l’OAE.  

 
Dades estadístiques del 2018:              

 
• Total consultes ateses 

Núm.  
Consultes 

12.160 
 

• Evolució de les consultes 
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Evolució de les consultes 
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• Evolució consultes segons canals d’accés 
 

Evolució de les consultes segons el canal d'accés
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513



 
Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Indústria i Ocupació  

 
  

Memòria objectius pressupostaris 2018  
 

  

Consultes segons els canals d'accés

Presencial
30%

Telefònic
43%

Telemàtic
27%

 
 

• Expedients d’Activitats presentats  
 

Nº  Expedients 
860 

 
• Tipus d’expedients 
 
Des de l’OAE s’han tramitat un total de 860 expedients dels quals 817 son  d’activitats i 43 son 
expedients  de mercats i mercadal. 
 

 

Mes
Declaració 

responsable

Comunic. 
amb 

projecte

Comunic. 
ambiental

Comunic. 
recreativa

Llicència 
recreativa

Llicència 
ambiental

Comunic. 
canvi de 
titularitat

Comunic. 
obres en 

local

Llic. 
Obres 

menors

Sol.licitud 
informe 
bombers

Declaració 
salut 

alimentària

Comunic. 
modif. no 

subs.

Autorització 
ambiental

TOTAL

gener 21 8 5 2 0 1 22 2 0 2 5 0 0 68
febrer 15 8 1 4 0 0 26 3 0 3 4 2 0 66
març 20 3 4 5 0 1 23 2 0 7 7 1 0 73
abril 16 7 4 1 0 1 21 1 0 2 7 1 0 61
maig 24 10 5 6 1 5 24 1 0 7 4 1 0 88
juny 15 11 5 4 0 1 31 0 0 2 11 4 0 84
juliol 17 9 5 4 0 2 24 0 0 7 4 2 0 74
agost 19 5 8 3 0 2 19 2 0 4 5 0 0 67
setembre 22 6 3 3 0 1 17 0 0 2 3 2 0 59
octubre 19 11 5 8 0 0 15 0 0 2 7 3 0 70
novembre 19 9 6 6 0 0 20 0 0 6 7 4 0 77
desembre 23 11 3 6 1 1 17 0 0 7 3 1 0 73

TOTAL 230 98 54 52 2 15 259 11 0 51 67 21 0 860  
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Expedients d'Activitats presentats

0
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Comunic. modif. no subs.

Autorització ambiental

 
 

 
• Expedients de Mercats i Mercadal presentats 

 
Nº  Expedients 

43 
 
 
 
• Tipus d’expedients 

 
 
 

Expedients de Mercats i Mercadal presentats

2 (5%)

12 (28%)

29 (67%)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Traspàs mercats

Traspàs Mercadal

Adjuducació Mercats
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� Reorganització del Servei d’Activitats Econòmiques i Industria. A finals del  2017 és va iniciar 
la primera fase de la reorganització amb l’objectiu d’ optimitzar l’organització, els processos 
administratius i els recursos per incrementar l’eficiència del Servei i, durant el 2018 s’ha 
consolidat la implementació del “Pool Administratiu d’informació, assessorament i gestió”   
Integrant els perfils administratius de l’àmbit de legalització de les activitats i d’atenció  de 
l’OAE, en un sol equip, més tecnificat i amb dependència directa  del servei d’atenció a 
l’empresa. Amb aquesta actuació donem resposta a les necessitats d'atenció al ciutadà, 
atenció integral, i alhora es completa el circuit administratiu de la gestió administrativa d’una  
l’activitat, deslliurant als serveis tècnics de legalització de les activitats de la competència de 
gestió administrativa.  

 
� Punt d’atenció a l’emprenedor/a.  A finals del mes de juliol de 2014 va entrar en funcionament 

el  Punt d'Assessorament a l'Emprenedor d’ara en endavant PAE.  
Els PAE són punts en els què s'assessora i presta serveis als emprenedors/es , tant en la 
gestació, tramitació administrativa i posada en marxa de les iniciatives empresarials, com 
durant els primers anys de la seva activitat. 
Tenen una doble missió: 

> Prestar serveis d'informació i assessorament als emprenedors, en la definició de les 
seves iniciatives empresarials i durant els primers anys d'activitat de l'empresa  

> Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l'empresa, a través del Document 
Únic Electrònic (DUE). 

Aquest tipus de tramitació té com a principals avantatges evitar desplaçaments als 
emprenedors/es i sobretot un important estalvi de cost i de temps 
El 2018 ha funcionat plenament la nova plataforma electrònica del PAE, que permet la 
constitució  de forma telemàtica de les següents formes jurídiques: 

> Empresari Individual autònom 
> Societat Civil 
> Comunitat de bens 
> Societat de responsabilitat limitada 
> Societat limitada de formació successiva 
> Societat limitada nova empresa 

El nou PAE electrònic també permet realitzar el cessament de l’activitat per mitjans electrònics 
de les següents formes jurídiques: 
 

> Empresari individual autònom 
> Societat de responsabilitat limitada 
> Societat limitada de formació successiva 
> Societat limitada nova empresa 

 
Aquest any 2018 s’han realitzat un total de 224 atencions de les quals el 54% han estat a 
homes  i el 46% a dones.  
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ATENCIONS 2018
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PERSONES ASSESSORADES 2018

DONES
46%

HOMES
54%

 
 
 
S’han  realitzat un total de 106 tramitacions de les quals 95 han estat per constituir empreses (73 
Empresaris/es Individuals autònoms, 2 SCP i 20 societats limitades) i 11 per donar de baixa 
l’activitat de empresaris/es individuals autònoms (10) i SL (1). 
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TRAMITACIONS 2018
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TRAMITACIONS  2018
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De les tramitacions realitzades, el 54% ha estat a homes i el 46% a dones, coincidint els 
percentatges per gènere als de les atencions. Per sectors d’activitat,  serveis amb el 73% és el 
més representat seguit de comerç 16% i construcció amb un 8%. 
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SECTOR D'ACTIVITAT

Comerç
16%

Serveis
73%

Industria
2%

Construcció
8%

Transports 
1%

 
 
 
Al 2018 també s’ha  fet  el seguiment a 25 de les 67 empreses constituïdes a través del PAE 
durant el 2017, amb l’objectiu de verificar si segueixen actives, actualitzar dades, veure la seva 
evolució en quant a número de treballadors/es, noves Inversions, etc. i detectar les seves 
mancances i necessitats  per poder donar-los suport i eines que els permetin millorar la seva 
eficiència i competitivitat per tal de consolidar-se en el mercat. 
 
� Assessorament a la consolidació. L’objectiu d’aquests assessoraments és el seguiment a les 

empreses per valorar la seva situació actual, detectar les seves necessitats i proposar accions 
de millora que els permetin millorar la seva eficiència i competitivitat. 
S’han realitzat 16 assessoraments a empreses, 10 presencials i 6 per correu electrònic.  Els 
assessoraments presencials  han estat a empreses en fase de consolidació (de menys de 3 
anys de vida).  Es van tractar diferents temàtiques (econòmic i financer, recerca de 
finançament, fiscal, comercial, etc.) en funció de les necessitats empresarials. 

 
 
� Dispositiu suport a l’empresa. Per facilitar la relació  entre l’administració i les persones 

emprenedores, les empreses i els professionals el 2015 es va   implementar el dispositiu de 
suport a l’empresa: implementació del canal telemàtic en totes les relacions de l’administració i 
les seves empreses municipals amb els seus proveïdors/es   : factura electrònica i presentació 
d’ofertes  

 
El dispositiu ha permès a les empreses i professionals adquirir una visió de conjunt àmplia 
sobre la certificació digital i l'aplicació de factures i presentació de les ofertes que repercutirà 
positivament en  la seva activitat econòmica.  
Per accedir al dispositiu és pot fer presencialment, telefònicament o  a través de la SEU 
electrònica on es troba tota la informació i els formularis per tramitar la sol·licitud 
d’assessorament. 
 
Actuacions realitzades al 2018:  
-  14   assessoraments personalitzats sobre com realitzar i presentar una factura electrònica a 
l’Ajuntament 
-   92  assessoraments telefònics. 
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� Reempresa  és un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial que consisteix en la 
compra o lloguer dels actius i fons de comerç d’una empresa que està en funcionament per 
part de persones que desitgen fer-la créixer sense passar per l’esforç de crear-la. 
 
L’ any 2016 l’Ajuntament va signar un nou conveni Reempresa amb la Diputació de Barcelona 
per al període 2016-2019, amb la incorporació de noves actuacions per afrontar una nova 
etapa de consolidació i creixement del programa Reempresa, i amb l’ampliació de l’àmbit 
territorial d’atenció als municipis de Terrassa, Matadepera, Rellinars, Vacarisses, Viladecavalls 
i Ullastrell.  
 
L’any 2018 s’han incorporat els Mercats municipals de Terrassa al projecte. L’objectiu va dirigit 
tant a facilitar i millorar la transmissió de parades que estiguin en possible procés de 
transmissió com en l’ocupació de les parades disponibles buides en el moment d’iniciar el 
procés. Per altra banda, també es portaran a terme accions per visibilitzar els Mercats 
Municipals com un espai de bones oportunitats per a emprendre nous negocis.  
 
Dades activitat Reempresa Any 2018: 
 
- Atencions realitzades 

�  22 atencions presencials a persones reemprenedores o empreses cedents. 
- Projectes reemprenedors/es atesos 

� s’han atès a  6 projectes reemprenedors. 
- Projectes cedents atesos (empreses que es volen cedir) 

� s’han atès a 9 projectes cedents. 
- Processos iniciats 

� s’han iniciat 4 processos de negociació entre empreses cedents i reemprenedors/es 
interessats en aquestes empreses.  

- Reempreses d’èxit 
� s’han materialitzat 2 reempreses d’èxit. 

 
� Processos i comunicació. Seguint amb l’objectiu d’optimitzar l’organització, els processos 

administratius i els recursos del Servei d’Activitats Econòmiques per incrementar la seva 
eficiència, s’han dissenyat i procedimentat els següents tràmits, circuits  i/o processos :  

 
- S’han dissenyat els circuits de gestió administrativa pel nou equip de Administratiu 

d’informació, assessorament i gestió.  

- S’ha procedimentat  el procés de canvi de titularitat i el procés d’inspecció d’activitats. 

- En el procés de millora s’han actualitzat els processos existents i els formularis, de la SEU 
electrònica,  obligatoris per la legalització de les activitats amb l’objectiu de fer-los més 
eficients i/o per mantenir-los actualitzats segons les normatives aplicables, especialment  a 
la  modificació de l’Ordenança municipal per al govern i l’administració electrònica que 
entrarà en vigor el gener del 2019. 

- S’ha dissenyat i elaborat la nova estructura i el contingut de la pàgina web del Servei 
d’Activitats Econòmiques amb la previsió d’implementar-la a principis de febrer del 2019.   
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Visites /usuaris/es pàgina WEB – OAE :  
                                    

Visites-usuaris/es minisite OAE
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� Col· laboracions. L’Ajuntament, mitjançant el Servei d’Activitats Econòmiques, col· labora 

amb el Gremi de la Fusta en la quarta edició del concurs de Disseny en Fusta Jordi 
Amat amb una aportació de1.500 Euros per la dotació econòmica del primer premi.  
L’objecte d’aquesta col· laboració és el de potenciar la professió de fuster, promoure el 
disseny industrial en fusta i reconèixer la tasca dels/les  professionals del disseny.  

   
 

Resultats assolits 
 
 
• S’ha implementat i consolidat la reorganització del servei creant  l’equip Administratiu 

d’informació, assessorament i gestió.  
• S’ha millorat el servei d’atenció per la tramitació en la creació de noves empreses incorporant el 

servei de cita prèvia. 
• L’oficina d’atenció a l’empresa s’ha redissenyat per respondre a la  nova normativa aplicable, 

especialment a la  modificació de l’Ordenança municipal per al govern i l’administració 
electrònica que entrarà en vigor el gener del 2019.  

• S’ha dissenyat i elaborat la nova estructura i el contingut de la pàgina web del Servei 
d’Activitats Econòmiques amb la previsió d’implementar-la a principis de febrer del 2019.   

• S’han procedimentat dos processos: el canvi de titularitat i el d’inspecció d’activitats. 
• S’ha col·laborat amb el Gremi de la Fusta per la quarta edició del concurs de Disseny en Fusta 

Jordi Amat.  
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Objectiu  Valoració del grau d’assoliment  

Facilitar  la tramitació en la creació  de 
noves empreses 

- S’ha implementat el nou servei 
d’atenció per cita prèvia, millorant 
l’atenció al ciutadà i facilitant l’accés al 
servei  

- Hi ha hagut un increment de 1.004 
atencions respecte l’any anterior  

Simplificar la tramitació tant per les 
persones usuàries  com pels diferents 
serveis de l’Ajuntament i fomentar la 
resolució immediata 

- S’han procedimentat el procés de canvi 
de titularitat i el d’inspecció d’activitats. 

 

Potenciar la tramitació electrònica. - Aquest any 2018 s’han incrementat un 
8% les atencions telemàtiques.  

- La pagina web, ha rebut 1.623 visites 
més en relació al 2017.  

Consolidar el Punt d’atenció a 
l’Empresa (PAE) 

- En relació  a l’any 2017, hi ha hagut un 
increment de 65 atencions.  

- Mitjançant el PAE s’han constituït 28 
empreses més que l’any anterior.  

- Podem dir que el servei s’està 
consolidant.  

Reorganitzar l’equip administratiu del 
servei d’Activitats Econòmiques. 

- S’ha implementat al 100% l’equip 
Administratiu d’informació, 
assessorament i gestió amb la 
reorganització de tres llocs d’auxiliars 
tècniques d’atenció a l’empresa. 

- S’han dissenyat els circuits de gestió 
administrativa del nou equip.  
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Nom indicador 
 

Xifra indicador 

- S’han procedimentat 2 processos de legalització d’activitats: el 
procés de canvi de titularitat i el procés d’inspecció d’activitats. 

 
100% 

- S’ha implementat la reorganització de l’equip administratiu del 
servei d’Activitats Econòmiques.  

 
100% 

- Consolidar el Punt d’Atenció a l’Empresa (PAE). 
 100% 

- Potenciar la tramitació electrònica: increment de les consultes 
telemàtiques a l’OAE  respecte al 2017. 

 
8% 

 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 385.132,00 €                  477.767,43 €                       124,05%
Béns corrents i serveis 148.595,00 €                  124.301,44 €                       83,65%
Transfrències corrents 1.500,00 €                      2.000,00 €                           133,33%
Inversions 3.000,00 €                      1.000,17 €                           33,34%
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 538.227,00 €                  605.069,04 €                       112,42%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Personal -  €                               -  €                                    
Béns corrents i serveis -  €                               -  €                                    
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... -  €                               -  €                                    

 
 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Activitats Econòmiques  

SERVEI  4623 Activitats Econòmiques 

PROGRAMA  PROMOCIÓ INDUSTRIAL 

 

CODI PROGRAMA  43301 ANY 2018 
 

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

feina estable i de qualitat 
Compromís 7. Incorporarem als pactes de concertació econòmica i social més entitats i 

institucions de diferents  sectors, per tal de potenciar la seva representativitat i 
eficàcia 
8. Crearem un dispositiu per a la recerca d’empreses i inversions de l’exterior, 
que desenvolupi una estratègia de posicionament atractiu de la ciutat i les 
seves potencialitats de sòl industrial i de capacitació del treball, tant en l’àmbit 
nacional i estatal com en l’internacional. 
9. Posarem en valor el territori industrial del nostre terme municipal. Per això 
constituirem el “districte industrial”, que aplegui tots els polígons industrials de 
la ciutat i adquireixi així, la mateixa rellevància urbana que la resta d’espais de 
la ciutat. 
10. Emprendrem iniciatives per activar el màxim de sòl industrial possible i 
posar-lo a disposició del mercat, d’una manera més ràpid , atractiva i de 
qualitat, amb accions que facilitin la modernització del parc de naus i 
industrials locals. 
11. Establirem una pla plurianual de manteniment i senyalització de polígons 
industrials. 
 

 
 
 
Descripció del programa 
 
Gestió i implementació del Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa (PDIT) amb diagnosi, 
actuacions i accions de consolidació i desenvolupament del teixit empresarial de la ciutat. 
 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
- Implementar el Pla de 

Desenvolupament Industrial de 
Terrassa 

- Donar suport a la nova indústria  
- Oferir eines per a la millora de la 

competitivitat de les empreses, de la 

- Ecosistema industrial de producció i 
consum: Teixit industrial, administracions, 
universitat i formació, entitats, ciutadania,... 

Perspectiva 
gènere (PG) 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

- - - - 
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indústria i dels espais industrials 
existents a la ciutat, així com els de 
nova creació. 

- Promoure sinergies entre els diferents 
agents econòmics de la ciutat i 
l’Ajuntament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectius anuals 

 
• Implementar les accions del Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa a través de 

les següents actuacions: 
 
 

1. Actuacions derivades de la implantació del Pla de Comunicació del programa de 
promoció industrial seguint les directrius de Comunicació de l’Àrea. 

 
2. Realització de treballs per a la captació d’inversors d’acord amb les conclusions de Pla 

de Desenvolupament Industrial de Terrassa (en endavant PDIT). 
 

3. Projectes de millora  i manteniment dels Polígons Industrials. 
 
4. Realització de treballs especialitzats a través de la prestació de serveis per a la 

Consolidació empresarial d’acord amb les accions transversals i de millora de l’entorn 
competitiu recollides al Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa. 

 
5. Realització de treballs adreçats a la realització de projectes d’economia circular i de 

simbiosi industrial que dinamitzin la col·laboració empresarial i la seva relació amb 
l’ecosistema local. 

 
6. Realització de treballs especialitzats adreçats a la concreció de projectes de millora 

dels PAE de la ciutat, en la línia de millora de l’entorn competitiu del PDIT. 
 

7. Participació al Pacte Industrial de la regió Metropolitana, d’acord amb la coordinació 
dels agents públics i privats contemplada al PDIT. 

 
 
Actuacions realitzades 
 
OBJECTIU 1  Actuacions derivades de la implantació del Pla de Comunicació del programa de 
promoció industrial seguint les directrius de Comunicació de l’Àrea. 
 

• Millora de la minisite pàgina web institucional de Promoció Industrial 
• Suport en la creació de material divulgatiu i de papereria per a les empreses 
• Mailings adreçats a les empreses  
• Difusió de les accions del programa a través de les xarxes socials de l’Àrea. 

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLI TS I VALORACIÓ  
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OBJECTIU 2  Realització de treballs per a la captació d’inversors d’acord amb les conclusions de 
Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa. 
 

• Publi-reportatge sobre els Polígons Industrials publicat al mes de novembre al Diari de 
Terrassa 

• Gestions de peticions de recerca de naus i solars per a la instal·lació de noves 
indústries  

• Gestió de continguts de Terrassa dels portals de naus i solars, polígons i empreses del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental 

 
 
OBJECTIU 3  Projectes de millora  i manteniment dels Polígons Industrials. 
 

• Contractació a través de Plans d’Ocupació de dues Brigades de manteniment Polígons 
Industrials i projectes de millora. 

• Coordinació i execució del manteniment de voreres, escocells i vorades dels PAE’s 
• Pavimentació d’asfalts de carrers als polígons 
• Redacció de projectes de pavimentació d’asfalts als carrers dels Polígons 
• Redacció de projectes de millora als PAE’s 

 
OBJECTIU 4 Realització de treballs especialitzats a través de la prestació de serveis per a la 
consolidació empresarial d’acord amb les accions transversals i de millora de l’entorn competitiu 
recollides al Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa. 
 

• Desenvolupament del projecte supramunicipal ACTE III amb l’objectiu de millorar la 
competitivitat del sector moda i indústria auxiliar. 

- Prospecció empresarial del sector tèxtil i moda 
- Gestió i manteniment de la informació de la plataforma web “Cooperatèxtil” 
 

• Projecte supramunicipal TEXAL per a la millora de la competitivitat dels sectors 
tèxtil/moda i alimentació. 

- Jornades sectorials  
- Sessions de networking empresarial 
- Servei d’assessorament estratègic sectorial 

 
• Projecte Open Industry 

- Suport a la creació de la Fira Virtual indústria 4.0 
- Webinars tècnics i4.0 
- Visites informatives a empreses de Terrassa vinculades a i4.0 
- Participació amb estand propi a la fira Barcelona Industry Week  

 
• Projecte “Accelera el creixement”, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona 

 
• Implementació del Pla d’accions del PDIT 

- Comunicació del projecte web pròpia “terrassaXindustria” 
- Accions formatives per a les empreses 
- Plans sectorials 
- Visites informatives a empreses 
- Accions per negocis: Assessoraments personalitzades 
- Accions transversals: formacions a mida per les empreses 
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- Diagnosi necessitats de la nova indústria Terrassenca 
- Projectes de cooperació intersectorial 
- Millora de les estratègies de retail i d’e-comerce 
- Networking empresarial directiu 

 
 

OBJECTIU 5  Realització de treballs adreçats a la realització de projectes d’economia circular i de 
simbiosi industrial que dinamitzin la col·laboració empresarial i la seva relació amb l’ecosistema 
local. 

 
• Treballs tècnics per a la implantació d’accions d’Economia Circular i Simbiosi Industrial. 
• Contribució tècnica al cicle de tallers sobre economia circular i verda al món local i 

membre del Grup de treball d’Economia circular de la Xarxa (Diputació, municipis i 
consultories)  

• Treballs realitzats en el si de “Vallès Circular”(CCVO, ajuntaments i organitzacions)   
• Participació en jornades i fòrums de treball amb altres ajuntaments i en esdeveniments 

vitals per al desenvolupament de l’economia circular 
• Trobades i reunions de treball sobre temes d’economia circular, simbiosi industrial i 

altres,  específiques per a Terrassa amb organismes i empreses.  
 

OBJECTIU 6  Realització de treballs especialitzats adreçats a la concreció de projectes de millora 
dels PAE de la ciutat, en la línia de millora de l’entorn competitiu del PDIT. Disposar de documents 
que determinin possibles millors dels PAE 
 
 
OBJECTIU 7  Participació al Pacte Industrial de la regió Metropolitana, d’acord amb la coordinació 
dels agents públics i privats contemplada al PDIT 

 
 

 
Resultats assolits 
 
 
OBJECTIU 1 
 

• Disposem com a eines actualitzades en espais web: Mini Site de promoció industrial i 
Portal web cercador d’empreses i naus i solars en col·laboració amb el CCVO 

 
• Edició de papereria (Dossier corporatiu per a les empreses que inclou carpeta, bloc de 

notes  i opuscle presentació de l’Àrea) 
 

• Implementació d’accions de comunicació a les empreses, divulgació d’informació d’interès 
per a les empreses 
 

• Creació i divulgació de campanyes promocionals  
 

• Creació d’un canal de comunicació dinàmic amb l’empresariat 
 

 
OBJECTIU 2 

 
• Tenim obert un punt d’informació sobre espais i serveis per industries. 
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• Disposar d’un espai web informatiu de naus i solars disponibles a Terrassa. 
 

• Disposar de BBDD actualitzades d’informació complementària a l’oferta immobiliària. 
 

• Disposar d’un catàleg de serveis per industria. 
 

• Desenvolupem accions de modernització dels polígons. 
 

 
OBJECTIU 3 
 

• La contractació via plans d’ocupació per donar resposta a l’execució de tasques de 
manteniment dels nostres polígons i per tant de la millora de la seva imatge. Es tracta d’un 
projecte que es va iniciar el 2015, que ha continuat fins el 2018. L’extensió de les obres de 
manteniment depèn de la complexitat de les mateixes. S’han executat obres de millora en 
les voreres, escocells i vorades als PAE de Can Palet, Sta Margarida I i II, Can Parellada i 
Colom II. 
 

•  S’han redactat projectes de millora de paviments: 
· Camí de Can Farcan 
· c\ de la Cerdenya 
· c\ Colom (entre c\Mercuri i c\Gèminis) 
· Rotonda de l’Av Madrid i la Ctra de Montcada 

 
• S’han executat obres de pavimentació  

. Rotonda carrer Colom 

. Carrer Colom entre rotonda i Albert Einstein 

. Avda. Tèxtil 
 

 
OBJECTIU 4 
 
Contribució a la sensibilització, coneixement i col·laboració intersectorial entre empreses de la 
nova indústria Terrassenca a través de la prestació de serveis en la consolidació empresarial 
 

• Projectes executats TEXAL, ACTE III,  
• Projecte Pla d’Acció per la desenvolupament de la indústria 4.0 a Terrassa 
• Projecte Creació de Plataformes d’interrelació i col·laboració entre empreses locals 

 
- Implementació del Pla d’accions del PDIT 
- Comunicació del projecte web pròpia “terrassaXindustria” 
- Accions formatives per a les empreses 
- Plans sectorials 
- Visites informatives a empreses 
- Accions per negocis: Assessoraments personalitzades 
- Accions transversals: formacions a mida per les empreses 
- Diagnosi necessitats de la nova indústria Terrassenca 
- Projectes de cooperació intersectorial 
- Millora de les estratègies de retail i d’e-comerce 
- Networking empresarial directiu 
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OBJECTIU 5 
 

• Inici de la transformació de l'actual model econòmic lineal, en un model intel·ligent, 
innovador, respectuós, integrador i sostenible anomenat "l'Economia Circular" . 

• Inici de coneixement  i la sensibilització de l'Organització Municipal respecte a la 
importància i necessitat d'evolució cap a un model de societat i actuació sostenible i 
d'economia circular. 

• Anàlisis de la situació i de les potencialitats de l’Economia Circular en les actuacions de 
l’Organització Municipal  

• Jornades, tallers i informes d’Economia Circular per a la Organització Municipal  
• Reunions específiques sobre temes d’economia circular a Terrassa amb organismes i 

institucions 
• Jornada d’Economia Circular per a la l’Organització Municipal 
• Taller de detecció d’oportunitats d’economia circular a l’Organització Municipal 

 
OBJECTIU 6 
 

• Redacció de projectes de millora dels PAE 
- Seguretat intel·ligent i control d’accessos 
- Fotolineres 
- Centre de Serveis de Proximitat als PAE 
- Aplicació de la Marca “Terrassa Polígons Industrials” 
- Millora de la senyalització horitzontal 
- Projecte de retolació 
 

• Redacció de Pla d’Acció als PAE  en el marc programa del “Pla de modernització dels 
PAE´s” de Diputació de Barcelona 

 
 
OBJECTIU 7 
 

• Assistència a les reunions del Pacte tenint en compte els interessos de Terrassa en la seva 
relació amb l’AMB 

• Reunions del Consell del Pacte 
• Jornades  al Palau Macaya sobre Futur de la industria i sostenibilitat 
• Jornada al Col.legi d’Engyniers sobre Industria 4.0 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
 
 
 
 
 
Objectiu 1 

Nom indicador 
 

Xifra indicador 

Pag Web reformulada 1 

Espai Web de recerca immobiliària de naus i solars  1 

Catàleg de serveis específics per las industria i Edició de papereria i    5.000 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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informació de jornades i programes concrets 

Núm. d’accions de promoció realitzades. Implementació d’accions de 
comunicació a les empreses, divulgació d’informació d’interès per a les 
empreses  

40 

Nombre d’empreses que reben informació i/o fan ús de la informació                698 
 
 
Objectiu 2 
 
Núm. de demandes rebudes de recerca de naus i solars industrials       10 
Web operativa immobiliària, naus i solars 1 
 
 
Objectiu 3 
 
Núm. persones contractades 15 
m2d’espais tractats 1766 m2 
m2 de carrers projectats  
Superfície total àmbit d’actuació projectat:      10.251m2 
m2 pavimentats asfaltats 366m2 
Pressupost per les actuacions 651.119 euros 
 
 
Objectiu 4 
 
Prospecció empresarial del sector tèxtil i 
moda 123 

Empreses Terrassenques participants en la 
plataforma web “Cooperatèxtil” 45 

Jornades sectorials TEXAL 4 
Participants a les sessions de networking 
empresarial 89 

Servei d’assessorament estratègic sectorial 9 
Webinars tècnics i4.0 6 
Visites informatives a empreses de Terrassa 
vinculades a i4.0     27 

Empreses Terrassa participants Fira Virtual 7 
Participació amb estand propi a la fira 
Barcelona Industry Week     1 

Nº Accions formatives per a les empreses   10 
Nº participants en accions formatives per a 
les empreses 32 

Assessoraments derivats de la formació   14 
Nº Plans sectorials 8 
Nº Visites informatives a empreses         109 
Accions per negocis: Nº Assessoraments 
personalitzades 155 

Diagnosi necessitats de la nova indústria 
Terrassenca 1 

Nº Projectes de cooperació intersectorial 10 
Nº participants accions de millora de les 
estratègies de retail i d’e-comerce 32 

Nº Accions de networking empresarial 8 
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Nº empreses participants Networking 
empresarial directiu 30 

Nº empreses participants en estratègies de 
diferenciació 35 

 
 
Objectiu 5 
 
Num. Accions realitzades      37 
Num. Partcipants  137 
Num projectes  finalitzats         4 
 
 
Objectiu 6 
 
Projectes elaborats:  7         
 
 
Objectiu 7 
 
Núm. de reunions I actes.            8 
 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 238.377,00 €                  294.042,46 €                       123,35%
Béns corrents i serveis 210.000,00 €                  183.382,67 €                       87,33%
Transfrències corrents 9.675,00 €                      44.273,89 €                         457,61%
Inversions -  €                              -  €                                    #¡DIV/0!
Transferències de capital -  €                              -  €                                    #¡DIV/0!
TOTAL...................... 458.052,00 €                  521.699,02 €                       113,90%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    #¡DIV/0!
Béns corrents i serveis -  €                              -  €                                    #¡DIV/0!
Transfrències corrents -  €                              113.406,25 €                       #¡DIV/0!
Inversions -  €                              -  €                                    #¡DIV/0!
Transferències de capital -  €                              -  €                                    #¡DIV/0!
TOTAL...................... -  €                              113.406,25 €                       #¡DIV/0!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIÓ DE SERVEIS Ocupació i Formació 

SERVEI 4322-Ocupació i Formació 

PROGRAMA  Terrassa Aposta per l’Ocupació 
 

CODI PROGRAMA  24102 ANY 2018 
 

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

feina estable i de qualitat. 
Compromís  1.Millorarem la capacitació de les persones aturades a partir de la cooperació 

amb les empreses, fent-ne prospecció i intermediació per tal de detectar les 
seves necessitats de contractació, tot facilitant-los alhora la seva 
materialització i l’accés a ajuts específics. 
 
2.Realitzarem programes especials per als col·lectius en risc d’exclusió social.  
 
3.Desenvoluparem programes de “formació a mida”, tant per a les persones 
aturades com per a les empreses que ho requereixin, per tal de fer més àgil i 
immediata l’ocupabilitat i la capacitació de les persones, tot ajudant-les a 
dissenyar el seu Pla Personal per a la Inserció Laboral. 
 
5.Col·laborarem amb les empreses locals o que s’instal·lin a la ciutat, per tal 
que busquin prioritàriament a Terrassa el personal que necessitin. 
 
7.Incorporarem als pactes de concertació econòmica i social més entitats i 
institucions de diferents sectors, per tal de potenciar la seva representativitat i 
eficàcia. 

 
 
Descripció del programa  
 
El Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa forma part del Pacte per a l'Ocupació de 
Terrassa i, és en aquest marc que, després d'una anàlisi del territori i la seva realitat, es planteja 
un  programa específic de lluita contra l'atur a la nostra població. Aquest programa s'anomena 
Terrassa Aposta per l'Ocupació i serà finançant per l'Ajuntament de Terrassa. Terrassa Aposta 
per l'Ocupació és un programa que canvia la metodologia de treball de les diferents entitats que 
hi participen. En aquest marc s'han definit, per tant, actuacions adaptades a les noves 
circumstàncies de les persones a l'atur. Es pretén impulsar actuacions complementàries de 
suport psicològic, així com d'assessorament ocupacional i formació per a la requalificació per 
afavorir la inserció laboral d'aquests nous col·lectius, ja sigui per compte d’altri o per compte 
propi. 
 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  
 
 

Persones aturades demandants d'ocupació 
que pertanyen a col·lectius vulnerables. 

Perspectiva 
gènere (PG) 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

X    
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Preferentment, persones aturades de llarga 
durada, persones majors de 40 anys, 
immigrants, famílies monoparentals, víctimes 
de violència de gènere i altres persones en 
situació de vulnerabilitat acreditat per un 
informe dels serveis socials. Persones que 
pateixen un desajust entre les competències 
demandades pel mercat de treball i les 
ofertes per les persones que busquen feina.   
 
 

 
Classificació del programa  
Incidència del programa des de la perspectiva de gè nere  
 
Nom del programa  Rellevància gènere 3 
Terrassa Aposta per l’Ocupació   
La distribució segons sexe ens indica que les dones són, tal com 
passava en els anys  el col·lectiu majoritari, representant un 61% 5 

  
 
 
 
 
 
PG: Referit a l’acció en Perspectiva de Gènere 
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM 
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució 
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus 
 
Objectius anuals  
 
• Aconseguir la major ocupabilitat d’aquestes persones en llocs de treball del nostre entorn. 
• Impulsar el treball en xarxa per atendre les noves necessitats creixents al municipi. 
• Oferir un servei integral personalitzat en base a la situació econòmica, psicològica i laboral de 

les persones. 
• Proporcionar eines per a millorar l apoderament psicosocial i la capacitat de resiliència de les 

persones ateses. 
• Oferir eines d'orientació laboral adaptades a nous entorns laborals. 
• Impartir formació en sectors emergents o generadors d’ocupació. 
• Assessorar per emprendre o reemprendre un projecte empresarial, o qualsevol altre forma 

d'autoocupació. 
 
 
Actuacions realitzades  
 
• Actuacions d’assessorament individual. 
• Tallers de recerca de feina per al treball de competències d’accés a l’ocupació. 
• Accions d’intermediació i borsa de treball. 
• Participació en l’espai obert de recerca de feina 
• Accions de formació qualificadora.  
                                                           
3  Valor resultat d’aplicar els criteris de ‘rellevància dels programes respecte el gènere’. Programa de rellevància 
alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2). 
 

OBJECTIUS, ACTUACIONS REALITZADES, RESULTATS ASSOLI TS I VALORACIÓ  
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• Accions d’informació emprenedoria 
• Formació Professionalitzadora:  
 

- Curs d’introducció al SAP Business One (30h). 
- Curs d’introducció al SAP Business One (30h) edició novembre. 
- Curs SAP d’especialització en finances i comptabilitat (45h), mòdul específic per 

a professionals del sector de les finances.  
- Si la crisi et dóna llimones, fes llimonada. (10,5h). Resiliència motivadora, troba 

les teves oportunitats, curs per al treball dels recursos per fer front a les 
dificultats i ser resilient a partir d’una actitud positiva, d’obertura. al canvi, 
d’ampliar perspectives, d’enfocar solucions i sobretot de ser conscient de la 
responsabilitat individual i compromís necessaris per passar a l’acció i 
aconseguir-ho. 

- Linkedin per a la recerca de feina (2h) 
- Derivacions a formació professionalitzadora ocupacional o sectorial. 

 
Resultats assolits  
 
• 328 persones ateses en assessorament individual: 140 homes (43%) i 188 dones (57%) 
• Accions formatives en les que han participat 124 persones 38 homes (27%) i 86 dones (69%) 
• Al llarg del 2018, de les 328 persones ateses en el marc del projecte Terrassa Aposta per 

l’Ocupació, han trobat feina un 31%, per tant, estem parlant de 101 persones que s’han vinculat 
al mercat de treball. 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
Considerem el 31% d’inserció laboral aconseguida en el projecte tot un èxit ja que els col·lectius 
que participen al projecte Terrassa Aposta per l’Ocupació  són col·lectius de difícil inserció. Cal 
tenir en compte que de les persones participants, el 89% es troben en la franja d’edat d’entre 50 
i 65 anys.  
 
Alhora, 124 persones han pogut accedir a una millora de la seva qualificació professional 
mitjançant la formació a mida que els ha permès afegir al seu historial professional i 
competencial, coneixements valuosos de cara a la recerca de feina. 
 
Les dones, han estat el col·lectiu majoritari en el projecte i són el col·lectiu al que més afecta 
l’atur de llarga durada, per això l’atenció integral rebuda i l’accés a l’ocupació ha estat molt 
favorable per a l’impuls cap a la igualtat vers el mercat de treball. 
 
 
 
 
 
 

Nom indicador 
 

Xifra indicador 

Nombre de persones ateses 328 

Nombre de persones formades 124 

Inserció laboral de les persones un cop finalitzat el projecte 101 

Cursos de formació Impartits 5 

Hores de formació impartides 117,5h 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Despesa associada Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Personal -  €                               -  €                                    
Béns corrents i serveis -  €                               -  €                                    
Transferències corrents 88.500,00 €                    88.500,00 €                         100,00%
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 88.500,00 €                    88.500,00 €                         100,00%
 
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Personal -  €                              -  €                                   
Béns corrents i serveis -  €                              -  €                                   
Transfrències corrents -  €                              -  €                                   
Inversions -  €                              -  €                                   
Transferències de capital -  €                              -  €                                   
TOTAL...................... -  €                              -  €                                   
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIÓ DE SERVEIS Ocupació i Formació  

SERVEI Ocupació i Formació  

PROGRAMA  Jove Decideix  

 

CODI PROGRAMA   ANY 2018 
 

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

feina estable i de qualitat. 
Compromís  1.Millorarem la capacitació de les persones aturades a partir de la cooperació 

amb les empreses, fent-ne prospecció i intermediació per tal de detectar les 
seves necessitats de contractació, tot facilitant-los alhora la seva 
materialització i l’accés a ajuts específics. 
 
2.Realitzarem programes especials per als col·lectius en risc d’exclusió social.  
 
3.Desenvoluparem programes de “formació a mida”, tant per a les persones 
aturades com per a les empreses que ho requereixin, per tal de fer més àgil i 
immediata l’ocupabilitat i la capacitació de les persones, tot ajudant-les a 
dissenyar el seu Pla Personal per a la Inserció Laboral. 
 
5.Col·laborarem amb les empreses locals o que s’instal·lin a la ciutat, per tal 
que busquin prioritàriament a Terrassa el personal que necessitin. 
 
7.Incorporarem als pactes de concertació econòmica i social més entitats i 
institucions de diferents sectors, per tal de potenciar la seva representativitat i 
eficàcia. 

 
Descripció del programa  
 
Programa pilot personalitzat d’inserció sociolaboral per a joves. Actuacions integrals d’orientació 
per al desenvolupament professional de la persona jove. 
 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  

Voluntària  
 

Persones joves que han abandonat 
prematurament el sistema educatiu i que 
reuneixen factors personals de vulnerabilitat 
social. Ni estudien ni treballen i/o amb poca 
experiència laboral o qualificació 
professional. 
 
Persones joves que, malgrat tenir una 
qualificació (CFGM, batxillerat..) no tenen un 
projecte laboral definit i manifesten necessitat 
d’assessorament per redefinir el seu objectiu 

Perspectiva 
gènere (PG) 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord junta 
portaveus 

(AJP) 

X    
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formatiu o laboral. 
 
 

 
Classificació del programa  
Incidència del programa des de la perspectiva de gè nere  
 
Nom del programa  Rellevància gènere 4 
Jove Decideix!  4 
  
  
 
 
 
 
 
Objectius anuals  
 

> Aconseguir la major ocupabilitat d’aquestes persones en llocs de treball del nostre 
entorn. 

> Promoure la contractació de persones en situació d'atur per oferir-los-hi noves 
oportunitats laborals. 

> Facilitar que els joves construeixin un projecte professional i de vida, acompanyant-los 
en el procés.  

> Proporcionar experiències d'èxit. Reforçar la seva autoestima, apoderar la persona 
jove. 

> Estimular la seva implicació, impulsar la presa  de decisions, ajudar-los a conèixer les 
pròpies competències, interessos i motivacions. 

> Aconseguir que la persona jove triï el camí de la qualificació professional,  ja sigui 
retornant al sistema educatiu formal, o altres vies (formació per l’ocupació...) o de la 
inserció laboral. 

> Apropar a la persona jove al mercat laboral, tot facilitant conèixer sectors, perfils 
professionals i les competències necessàries per desenvolupar una ocupació. 

> Recuperar al col·lectiu de persones joves que no han pogut desenvolupar el seu 
projecte en l’entorn de formació reglada i proporcionar-los una oportunitat. 

 
 

 
Actuacions realitzades  
 

> Accions d’orientació 
> Accions d’apropament al mercat de treball 
> Accions de cohesió grupal  
> Accions de formació en entorns digitals 
> Accions d’intermediació amb les empreses 
 
 

Resultats assolits  
 

                                                           
4  Valor resultat d’aplicar els criteris de ‘rellevància dels programes respecte el gènere’. Programa de rellevància 
alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2). 
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> 75 joves han participat en el projectes des del mes d’octubre de 2018 fins al mes de 
març en accions grupals d’orientació. Els nois han estat el col·lectiu majoritari (69,33%). 

> S’han realitzat quatre accions d’orientació grupal on s’han treballat la cohesió de grup i 
el crear un espai per compartir i aprendre conjuntament. Poder descobrir interessos, 
motivacions a partir de dinàmiques grupals i apropament al mercat laboral. (6 sessions 
grupals) 

> S’han realitzat 4 Tastets d’Oficis, on han pogut triar de manera oberta fer un 
aproximació en context real en aquelles professions que més interessin a l’alumnat. 

> S’han realitzat dos tallers d’aproximació a l’entorn digital (Arduino i Videocreació) amb 
l’objectiu de que l’alumnat valori un context formatiu a experiències positives. 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
Valorem molt positivament que les persones joves hagin pogut seguir un itinerari molt 
personalitzat per a l’assoliment de l’objectiu professional establert mitjançant les actuacions 
d’orientació i apropament al teixit productiu. El grup ha estat un element reforçador i motivador 
dels compromisos envers les accions proposades, per la qual cosa, trobem que  ha estat un dels 
factors claus del manteniment de la participació. Valorem també com a èxit, la predisposició 
general al retorn al sistema educatiu reglat. 
 
 
 
 
 
 

Nom indicador 
 

Xifra indicador 

Nombre de participants 75 

Accions grupals d’orientació 4 

Tastet d’Ofici 11 

Participants Tastet d’Oficis 75 

Tallers de formació digital  2 

Participants en accions formatives professionalitzadores 25 

Participants en accions grupals d’orientació 29 

Retons al sistema educatiu reglat 15 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 49.639,22 €                    44.639,22 €                         89,93%
Béns corrents i serveis 4.200,00 €                      4.200,00 €                           100,00%
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 53.839,22 €                    48.839,22 €                         90,71%
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Personal -  €                              -  €                                   
Béns corrents i serveis -  €                              -  €                                   
Transfrències corrents -  €                              -  €                                   
Inversions -  €                              -  €                                   
Transferències de capital -  €                              -  €                                   
TOTAL...................... -  €                              -  €                                   

 
El diferencial ha estat retingut per la regla de la despesa (5.000€) 
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DIRECCIÓ DE SERVEIS Ocupació i Formació  

SERVEI Ocupació i Formació  

PROGRAMA  Impuls a la igualtat de gènere en els cossos de seg uretat 
2018. 

 

CODI PROGRAMA   ANY 2018 
 

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

feina estable i de qualitat. 
Compromís  1.Millorarem la capacitació de les persones aturades a partir de la cooperació 

amb les empreses, fent-ne prospecció i intermediació per tal de detectar les 
seves necessitats de contractació, tot facilitant-los alhora la seva 
materialització i l’accés a ajuts específics. 
 
3.Desenvoluparem programes de “formació a mida”, tant per a les persones 
aturades com per a les empreses que ho requereixin, per tal de fer més àgil i 
immediata l’ocupabilitat i la capacitació de les persones, tot ajudant-les a 
dissenyar el seu Pla Personal per a la Inserció Laboral. 
 
7.Incorporarem als pactes de concertació econòmica i social més entitats i 
institucions de diferents sectors, per tal de potenciar la seva representativitat i 
eficàcia. 

 
 
Descripció del programa  
 
El servei d’ocupació de l’Ajuntament de Terrassa rep l’encàrrec de l’àrea de Via Pública 
Seguretat i Protecció Civil, de nou, de dissenyar i desenvolupar un projecte dirigit a dones amb 
l’objectiu d’afavorir l’augment del nombre de professionals dones, per tal de facilitar la paritat de 
gènere en el cos de seguretat local. El projecte també dona resposta a un dels criteris 
transversals del Pla de Mandat 2015-2019 en avançar en igualtat efectiva entre dones i homes. 
El projecte es dissenya amb un plantejament transversal, comptant amb la participació i 
col·laboració de la mateixa àrea de Via Pública Seguretat i Protecció Civil, i l’àrea de Polítiques 
de gènere de l’Ajuntament de Terrassa 
 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  

Voluntària 
 

 
Dones que volen accedir al cos local de 
policia i que compleixen els requisits 
d’incorporació a la professió. 
 

 
 
 
 

Perspectiva 
gènere (PG) 

Procés 
participatiu 

(PP) 

Proposta 
resolució 

(PR) 

Acord 
junta 

portaveus 
(AJP) 

X    
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Classificació del programa  
Incidència del programa des de la perspectiva de gè nere  
 
Nom del programa  Rellevància gènere 5 
Impuls a la Igualtat en els Cossos de Seguretat Loc al 2018 6 
  
  
 
 
 
 
 
PG: Referit a l’acció en Perspectiva de Gènere 
PP: Actuacions que es deriven de processos participatius del PAM 
PR: Actuacions que es deriven de les Propostes de Resolució 
AJP: Actuacions que es deriven dels Acords de Junta de Portaveus 
 
Objectius anuals  
 
• Aconseguir la major ocupabilitat d’aquestes persones en llocs de treball del nostre entorn. 
• Impulsar el treball en xarxa per atendre les noves necessitats creixents al municipi. 
• Apropar, informar i orientar, a les dones, sobre la professió de policia. 
• Capacitar a les dones, que volen accedir al cos de policia municipal, en aquelles  aptituds i 

destreses indispensables per superar les proves d’accés al cos. 
• Afavorir d’aquesta forma la incorporació de dones en una professió subrepresentada. 
 
Actuacions realitzades  
 
• Sessió informativa projecte 
• Selecció d’accés a la formació 
• Acció formativa de preparació 
• Preparació física 
• Tallers d’entrevista  
• Assessorament Individual i acompanyament durant el procés. 

 
Resultats assolits  
 
• La convocatòria de l’edició del curs d’aquest any 2018, es va realitzar sobre el mes d’abril i va 

coincidir, en el temps, amb la publicació oficial de l’oposició a places d’agent de policia 
municipal de Terrassa, que enguany oferia 4 places. 

• A la Sessió informativa del 10 d’abril assisteixen un total de 31 dones de les quals 22 van 
respondre al qüestionari. D’aquestes 22 dones n’hi ha tres que per diferents motius no poden 
realitzar el curs, i iniciem la formació amb 19 dones. D'aquestes 19 alumnes, 8 causen baixa, 
per motius personals, i tenim 11 que finalitzen el curs. 

• De les 11 dones n’hi ha tres que no es presenten a la convocatòria d’examen, dues per motius 
d’intervenció quirúrgica i una altra perquè no es presenta a Terrassa. De les 7 dones que fan la 
primera prova  de coneixement, 6 en resulten aptes però només en passen 4 a la prova física 
pel tall en la nota. 

                                                           
5  Valor resultat d’aplicar els criteris de ‘rellevància dels programes respecte el gènere’. Programa de rellevància 
alta (5 0 6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2). 
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• Aquí hem d’afegir la candidata que va quedar pendent de la prova física  per la seva condició 
de gestant. Així de les 5 candidates que passen a la fase física, 2 en resulten aptes, essent una 
d’elles la candidata del 2017. 

• A la fase d’entrevista  hi arriba una candidata que resulta no apta. 
• Així doncs, en aquesta convocatòria, tenim una candidata finalista  de tot el procés; 2 que han 

quedat finalistes a altres policies locals (Badalona i Barcelona); i 3 del curs 2017 que ha estat 
seleccionades a Mossos d’Esquadra. 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
Valorem molt positivament l’interès mostrat per les dones per aquesta professió i a les iniciatives 
que des de el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa, es fan al respecte. La sessió va 
aglutinar una trentena de dones que varen rebre, de primera ma, una informació sobre la 
professió, el cos policial i les proves d’oposició. Aquest apropament és ja, per ell mateix, una 
mesura valuosa i de profit per fer estimulant, propera i possible la professió, a la població 
femenina. 
 
 
 
 
 
 
 

Nom indicador 
 

Xifra indicador 

Participants Sessió informativa 31 

Alumnes preseleccionades 22 

Alumnes que realitzen la formació de preparació 18 

Alumnes que finalitzen el curs 11 

No Presentades a la convocatòria d’oposició 3 

Presentades a la convocatòria d’oposició 7 

No apta prova coneixements 1 

Aptes prova coneixements 6 

Aptes a les proves físiques 2 

Aptes a tot el procés  1 

Aptes a altres cossos policials 6 

Dones a l’acadèmia de policia que han realitzat la formació 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Personal 5.671,80 €                      5.671,80 €                           100,00%
Béns corrents i serveis 1.988,98 €                      1.988,98 €                           100,00%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                   
Inversions -  €                              -  €                                   
Transferències de capital -  €                              -  €                                   
TOTAL...................... 7.660,78 €                      7.660,78 €                           100,00%
 
Personal -  €                              -  €                                   
Béns corrents i serveis -  €                              -  €                                   
Transfrències corrents -  €                              -  €                                   
Inversions -  €                              -  €                                   
Transferències de capital -  €                              -  €                                   
TOTAL...................... -  €                              -  €                                   
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DIRECCIO DE SERVEIS Direcció d’àrea i Gestió Econòmica, planificació i projecte  

SERVEI Gestió Econòmica, Planificació i Programes 
PROGRAMA 4000  
CODI PROGRAMA 92011 ANY 2018 

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

facilitarem la creació de feina estable i de qualitat. 
Compromís 16. Establirem la marca “TerrassaResponsable” per a totes aquelles empreses 

que demostrin la seva aposta decidida per la responsabilitat social corporativa 
i incentivarem l’extensió d’aquesta actitud empresarial entre tot el teixit 
productiu de la nostra ciutat. 

 
 
Descripció del programa 
 
Àmbit competencial Persones destinatàries 

Voluntària Teixit empresarial de Terrassa i Conveni de 
supramunicipalitat. 

 
El servei d’àrea de Desenvolupament econòmic, indústria i ocupació té com a missió la 
correcta execució dels recursos econòmics, humans i materials dels diferents serveis que 
conformen l’àrea així com la centralització de la comunicació de tots ells. 

Els recursos normalment corresponen a la tramitació, gestió, control, coordinació i planificació i 
seguiment de l’estratègia establerta per la Direcció de l’àrea aquí també inclosa. 

Aquesta any 2018 a banda de les accions descrites, em dut a terme un projecte transversal 
d’àrea per tal de donar compliment al Pla de Mandat en el seu compromís número 16. És per 
això que descriurem més aquesta darrera acció que és novedosa per aquest any.  

El projecte realitzat i cofinançat per la Diputació de Barcelona ha estat l’anomenat “RSC: El 
Repte”. 

Aquest és un projecte de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) que té com a objectiu 
incentivar la RSC en les empreses del territori. Amb aquest objectiu s’ha elaborat un projecte  
pilot amb vuit empreses de diferents sectors d'activitat, que han cedit el seu talent i el seu 
temps, mitjançant una metodologia de participació transversal, per donar resposta a un repte 
social de la ciutat de Terrassa. 

El tema escollit en aquesta primera edició ha estat un dels temes estratègics de la ciutat: "Com 
podem des de les empreses contribuir, aportant el nostre coneixement i capacitats, a millorar 
la qualitat de vida de la gent gran de més de 80 anys que viu sola a Terrassa?". 

Perspectiva 
gènere (PG) 

Procés 
participatiu 
(PP) 

Proposta 
resolució 
(PR) 

Acord 
junta 
portaveus 
(AJP) 

NO NO NO NO 
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Les solucions aportades per les empreses s'han fet arribar als diferents Serveis Municipals que 
en poden fer ús, perquè es tinguin en compte en el desenvolupament dels seus plans 
estratègics a curt, mig i llarg termini, en funció de la tipologia de solució i de les aliances que 
requereixi.  

Classificació del programa 
Incidència del programa des de la perspectiva de gè nere 
 
Nom del programa Rellevància gènere 6 
Responsabilitat Social Corporativa – El Repte 2018 (2) 
 
 
 
 
 
 
Objectius anuals 
 
� Aconseguir una mostra de 8 empreses del territori supramunicipal disposades a cedir el seu 

temps i talent envers un repte de ciutat, i aportant solucions que potser no estan relacionades 
amb la seva activitat de negoci. 

� Fomentar l’esperit “RSC” en totes les empreses del territori, tant si participen directament en 
aquest repte con si no. 

 
 
Actuacions realitzades 
 
 
Presentació del projecte: 
 
� El 24 de maig de 2018 va tenir lloc la jornada a l’Ateneu Terrassenc on es va presentar “El 

Repte” en RSC de l’Ajuntament de Terrassa, per part de Manuel Giménez Guardia, Tinent 
d’Alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació. Va tenir lloc la 
conferència “Les capacitats de les empreses al servei de la ciutadania” per part de Xavier 
Marcet, President de Lead to Change. I, i finalment, es va muntar una sessió adreçada a les 
empreses participants i algunes convidades on es va explicar la metodologia de treball de “El 
Repte”, per part de Ricard Valls, soci-director de la consultora del projecte Zohar Consultoria & 
Marketing Social.  

 
En aquesta jornada es van convidar empreses del territori que practiquen RSC, empreses que 
podien estar interessades a participar en nous reptes de futur, Patronal Cecot, Cambra de 
Terrassa, Sindicats, Grups Polítics, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Ajuntaments 
del Conveni de Supramunicipalitat i personal de l’Ajuntament. Es va demanar a Cecot i 
Cambra de Terrassa des de l’inici del projecte la seva col·laboració. 
 

Procés de treball: 
 
� La metodologia de treball va consistir en la realització d’uns tallers de dues hores i mitja amb 

els grups de treball escollits per les empreses, en un ordre establert prèviament. En primer lloc 
es presentava el projecte per part de l’equip tècnic de l’Ajuntament de Terrassa. En segon lloc, 

                                                           
6 Valor resultat d’aplicar els criteris de ‘rellevància dels programes respecte el gènere’. Programa de rellevància alta (5 0 
6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2). 
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la consultora presentava dades sobre el repte escollit i algunes solucions que en altres àmbits 
ja s’han implantat. En tercer lloc es feia una sessió de pluja d’idees. En el següent taller amb la 
següent empresa, es presentava el projecte i les solucions aportades per l’empresa anterior, 
de manera que la nova empresa podria triar entre millorar les solucions aportades prèviament, 
generar-ne de noves, o un mix.  

 
Presentació de les conclusions del projecte: 
 
� La consultora va elaborar document que recull totes les idees presentades per les empreses i 

que va presentar en una jornada de cloenda del projecte el 30 de novembre de 2018, a la 
cúpula del Teatre Principal de Terrassa, conduïda per Manuel Giménez Guardia, Tinent 
d’Alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació. Va ser en aquest 
acte totes les primeres empreses participants van poder conèixer la totalitat de les idees. Va 
tenir lloc un reconeixement a les empreses mitjançant la projecció d’un vídeo sobre “El Repte” i 
el lliurament d’un diploma. En aquesta jornada va haver-hi un networking entre les empreses 
participants i diferents Serveis de l’Ajuntament de Terrassa que estan directament implicats en 
les idees que van proposar les empreses, sobretot Planificació Estratègica, Ciutadania i 
Qualitat Democràtica, Promoció de la Gent Gran, Projectes SmartCity i Recursos d’Atenció 
Primària. L’acte també va ser obert per a la ciutadania.  

 
Resultats assolits 
 
 
Com a resultat del projecte en Responsabilitat Social Corporativa – “El Repte” s’ha aconseguit: 
 
� Fomentar les accions d’RSC entre les empreses participants, perquè s’han motivat a compartir 

el seu talent en reptes de ciutat i perquè després dels tallers algunes d’elles ja s’han 
compromès a implantar mesures que podien ser immediates i pràcticament sense cost. 

� En totes les empreses que han vingut als actes o han rebut la difusió del projecte per algun 
mitjà: motivar-les per implicar-se més en accions d’RSC, un cop coneguts el projecte, la 
metodologia i els resultats, i motivar-les també a participar en noves edicions de “El Repte”. 

� Sense ser la prioritat del projecte, s’han aconseguit 26 idees (3,25 de mitjana per empresa), 
que s’han pogut agrupar en quatre àmbits: Serveis i relacions veïnals, Tecnologia, 
Geolocalització i Big Data, Urbanisme i Mobilitat. Aquestes solucions s’han fet arribar als 
Serveis de l’Ajuntament que en poden fer ús. En concret: Planificació Estratègica, Ciutadania i 
Qualitat Democràtica, Promoció de la Gent Gran, Projectes SmartCity i Recursos d’Atenció 
Primària, Biblioteques, Mobilitat, Habitatge, Educació, Comerç, Innovació i Universitats, 
Polítiques de Gènere, Medi Ambient, Open Data, Protecció de dades, Centres Cívics i  
Voluntariat.  

� Contribuir a la imatge de territori que aposta per una “Terrassa Responsable”. En aquest cas, 
a través del teixit empresarial supramunicipal. 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
 
En una primera edició del Repte, teníem bàsicament objectius qualitatius pel que fa al foment de 
la RSC a través de la prova pilot amb 8 empreses. I hem de dir que, tal i com es recull en alguns 
indicadors, el resultat ha estat molt bo, tant en assistència a les jornades de presentació, com 
pel que fa a empreses que s’han interessat per futurs reptes, com en la part de comunicació, 
especialment en la difusió del vídeo del projecte. Això ens motiva a plantejar futures edicions 
amb un nombre més gran d’empreses participants. 
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Podem concloure que el projecte de “El Repte” ha tingut més de 7.000 impactes directes en total, 
tal i com es pot observar en l’apartat d’Indicadors. Això inclou els e-mails per convidar a les 
jornades inicial i final, els propis participants de les empreses, el personal de l’Ajuntament directa o 
indirectament relacionat amb les idees proposades, les visualitzacions a través del compte de 
Twitter @trsempresa i les visualitzacions a través del Canal de YouTube de l’Ajuntament de 
Terrassa. 
 
 
Comentar com a dada molt significativa, que el vídeo de El Repte ha estat la notícia més vista de 
l’any, de llarg, al nostre compte de Twitter (@trsempresa) quant a impressions, amb 5.641 
impressions i 792 visualitzacions. 
 
 
 
 
 
 
Empreses participants: 
 

Empreses participants TOTAL
Nombre d'empreses participants 8  
 

Solucions aportades: 
 

Solucions de les empreses TOTAL
Nombre de solucions 26  
 

Invitacions per e-mail:i assistències: 
 

Invitació e-mail jornada inicial TOTAL HOMES % DONES %
Adreces enviades 750 - - - -
Persones asssitents 27 12 44% 15 56%  
 

Invitació e-mail jornada final TOTAL HOMES % DONES %
Adreces enviades 750 - - - -
Persones asssitents 70 36 51% 34 49%  
 
 

Participació empreses: 
 

Empreses participants en "El Repte" TOTAL HOMES % DONES %
KERN PHARMA 5 3 60% 2 40%
CONSORCI SANITARI DE TERRASSA 7 2 29% 5 71%
IDNEO 3 3 100% 0 0%
TELSTAR 6 5 83% 1 17%
CIRCUTOR 6 6 100% 0 0%
TMESA 3 3 100% 0 0%
MÚTUA DE TERRASSA 14 8 57% 6 43%
PARC VALLES 3 1 33% 2 67%
TOTAL 47 31 66% 16 34%  

 
 
 
 
Difusió jornades per Twitter (@trsempresa): 
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Tema Impressions Interacció Taxa d'interacció

Difusió prèvia jornada inicial 2.618 58 2,2%
Jornada inicial 1.994 59 3,0%
Tallers amb les empreses 11.837 455 4,0%
Jornada interna Ajuntament 946 24 2,5%
Difusió prèvia jornada final 4.793 108 2,6%
Jornada final 4.230 222 4,8%
Difusió vídeo sensibilització 5.641 117 2,1%

TOTAL 32.059 1.886 3,3%  
 
 
Difusió vídeo per Twitter (@trsempresa): 
 

Vídeo Twitter TOTAL
Nombre de visualitzacions: 792  

 
 
Difusió vídeo per YouTube: 

 
Vídeo Youtube 31/01/2019

Nombre de subscriptors: 914
Nombre de visualitzacions: 32  

 
 
Exposició itinerant sobre el projecte i les solucions: 

 
S’han fet uns roll-up’s amb les principals idees presentades per les empreses, que es van 
presentar durant l’acte de cloenda i que es podran fer servir com una exposició itinerant pels 
diferents edificis de l’Ajuntament. 
 

Exposició itinerant TOTAL
Assistents jornada final 70  

 
RESUM COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ: 
 

 
RESUM D'IMPACTES TOTAL
Invitació jornades inicial 750
Invitació jornada final 750
Persones participants en "El Repte" 47
Reunió interna Ajuntament 30
Twitter 32.059
YouTube 32
Exposició 70
TOTAL 33.738  
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Classificació del programa 
Incidència del programa des de la perspectiva de gè nere 
 
Nom del programa Rellevància gènere 7 
Gestió Econòmica, Planificació i Projectes (2) 
 
 
 
 
 
Objectius anuals 
 
� Realitzar les accions de comunicació necessàries en funció de les activitats realitzades pels 

serveis i empresa de l’àrea, així com la realització d’un pla de comunicació per servei. 
� Assolir un millor nivell d’eficiència en la gestió dels expedients dels diferents àmbits, econòmic, 

RRHH, planificació i gestió d’equipaments. 
� Integrar-se i treballar en tots els grups transversals de treball creats a l’Ajuntament, així com la 

realització de les tasques de gestió d’altres entitats que ens siguin encarregades des de la 
Direcció. 

 
 
Actuacions realitzades 
 
 
Des de comunicació s’han realitzat plans de comunicació per els diferents serveis que conformen 
l’àrea. D’aquests plans s’han executat materialitzan-se en 7 campanyes de comunicació entre 
elles la campanya de consum responsable que sorgueix de la transacció d’una proposta de 
resolució. 
 
Al llarg de l’any s’han organitzat i preparat, conjuntament amb els serveis 27 actes ( jornades, 
presentacions, premis...) tant de l’àrea com d’altres serveis municipals amb els que s’han 
col·laborat. La totalitat dels actes han estat seguits, de forma presencial, per més de 
1.000persones. 
 
De les accions dutes a terme pels serveis s’ha donat cobertura en diferents mitjans de 
comunicació, que ha fet necessari elaborar 40 notes de premsa amb el seu corresponent recull 
gràfic. 
 
Una de les funcions també seria la divulgació mitjançant la realització de dossiers executius per 
l’atracció d’inversions, subvencions i/o empreses. S’ha dissenyat 3 dossiers tipus per a tal funció. 
 
En gestió econòmica, dins de les activitats amb major marcació de temps i requeriments cal 
destacar la tramitació de 38 subvencions per a projectes valorats en més de 11.000.000€ en 
temps i forma, el que ha suposat la realització de més de 111 expedients i l’obtenció de més de 5 
milions d’euros de forma directa a la ciutat, provinents d’altres organitzacions, Ministeris, 
Generalitat de Catalunya i fins Fons europeus. 
 
S’han treballat, acompanyat i tramitat un total d’11 convenis de col·laboració amb diferents entitats 
tant públiques com privades. 
                                                           
7 Valor resultat d’aplicar els criteris de ‘rellevància dels programes respecte el gènere’. Programa de rellevància alta (5 0 
6), Programa de rellevància mitja (3 o 4) i Programa de rellevància baixa (1 o 2). 
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S’han realitzat 34 expedients de contractació de personal per tal de dur a terme els projectes 
encarregats als diferents serveis, així com les accions pròpies de prevenció de riscos del personal 
de l’àrea i participant en l’implementació dels protocols establerts per a tot l’Ajuntament ( protocol 
de calor entre d’altres).  
 
Des del servei  s’ha treballat de forma transversalment en un total de 10 grups de treball, per a 
temes com subvencions atorgades, grups de psicosocials, societats entre d’altres. 
 
S’ha dut a terme, des del servei, la gestió de facturació dels 41 espais corresponents als vivers de 
serveis, industrials i d’acceleració, així com la gestió comptable i de tresoreria de la Xarxa de 
Turisme industrial de Catalunya. 
 
Dins les atribucions que ens són conferides, s’ha realitzat la millora dels espais de treball del 
Vapor Gran, així com el control i supervisió del mateix i del mateix i del Viver Industrial 
 
Resultats assolits 
 
 
� Tots els actes en que s’ha participat s’ha obtingut un alt nivell de satisfacció per part dels 

diferents participants.  
� S’ha incrementa la presencia a les xarxes socials, s’han elaborat diferents vídeos comunicatius 

i divulgatius que han millorat la presencia i la difusió de les accions que es duen a terme des 
dels serveis de l’àrea, assolint un nivell de seguidors en xarxes de gairebé un miler, fita molt 
rellevant per una àrea municipal. 

� S’ha tramitat la totalitat dels expedients en temps i forma essent la mitjana de tramitació de 3,5 
dies hàbils des de l’inici de l’expedient.  

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
L’any 2018 s’ha realitzat un major nombre d’esdeveniments i de tramitacions degut al 
creixement que estan experimentant els diferents serveis de l’àrea, serveis molts d’ells nous en 
aquest mandat com pot ser el de Promoció Industrial i la part d’Economia Social. Aquest 
creixement en activitats i nombre d’efectius dels serveis ha fet incrementar el nombre d’accions 
dutes a terme des dels serveis de l’àrea, que han intentat adaptar-se, tot millorant procediments 
i processos que ha permès poder continuar donant els nostres serveis de forma diligent, tant 
amb temps com en forma. 
 
 
 
 
  
Comunicació i actes: 
 
Nombre de actes realitzats al 2018: S’han dut a terme tots els actes programats (27 actes ) 
Nombre de notes de premsa: S’ha realitzat un mínim d’una nota de premsa per acte realitzat des 
dels serveis (40 notes de premsa) (inclosos fotos amb peu de text ) 
Nombre de campanyes realitzades: S’han realitzat dues campanyes més que al 2017(7 
campanyes al 2018 ) 
Nombre de dossiers realitzats: S’ha realitzat el nombre de dossiers previstos per l’any(3 dossiers ) 
 
Gestió expedients: 
 
S’han tramitat tot tipus d’expedients amb un promig de 3,5 dies per sota dels 5 dies hàbils 
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estimats. 
 
No s’ha perdut ni revocat cap subvenció per la seva, no tramitació, en temps i forma. 
 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 423.257,00 €                  384.509,08 €                       90,85%
Béns corrents i serveis 11.317,00 €                    6.567,22 €                           58,03%
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 434.574,00 €                  391.076,30 €                       89,99%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Personal -  €                               -  €                                    
Béns corrents i serveis -  €                               -  €                                    
Transfrències corrents -  €                               33.246,00 €                         
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... -  €                               33.246,00 €                         
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