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PRESSUPOST 2016
És on es tradueixen les prioritats polítiques del govern municipal ja que
estableix:

com es finançia
la despesa

en què es gasta,
en quina quantitat
INGRESSOS

DESPESA

(*) Ordinari, sense inversions

És el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel
Govern.

PRESSUPOST 2016 - ingressos
El 87% dels ingressos municipals
tenen caràcter generalista.

149,3 milions d’€
D’aquests, un 57% correspon a
impostos (IBI, IAE, etc.) i un 27%
prové de transferències d’altres
administracions.

Els Ingressos associats a l’activitat
i programes de les àrees suposen
un 13 % del total del pressupost
municipal, principalment taxes i
subvencions
d’altres
administracions.

22,5 milions d’€

PRESSUPOST 2016 – Estructura despesa

El pressupost de despesa s’estructura d’acord amb l’organització
municipal i pretén donar resposta a tres preguntes:

ORIGEN DE LA
DESPESA

NATURALESA DE LA
DESPESA

QUI ?

EN QUÈ ?

FINALITAT DE LA DESPESA
PER A QUÈ ?

PRESSUPOST 2016 – Despesa per àrees
ORIGEN DE LA DESPESA QUI ?

(1)

Serveis Generals
i Govern Obert
35,1 m d’€

Territori i
Sostenibilitat
62,1m d’€
36,14 %

20,44 %

Drets socials i
serveis a les
persones
48,6 m d’€
28,32 %

Cultura,
Innovació i
projecció
de la ciutat
15,9m d’€
9,24 %

Desenvol.
econòmic,
indústria i
ocupació
5,9 m d’€
3,42 %

DNVAA (2)
4,2 m d’€
2,43 %

(1) Ordinari, sense inversions

(2) Despesa no vinculada a Àrees

MISSIÓ
Paper central en el funcionament de l’organització municipal

Cultura,
Innovació i
Projecció de
la ciutat
Territori i
sostenibilitat

Serveis
finalistes
adreçats a la
ciutadania

Serveis
Generals i
Govern
Obert
Drets socials
i Serveis a les
persones
Desenvolupa
ment
econòmic,
indústria i
ocupació

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Per al desenvolupament d’aquesta missió l’àrea te tres línies d’actuació:

Àrees de gestió

L1
Prestació de
serveis
centralitzats

Serveis
Generals
i Govern
Obert

Ciutadania
Àrees de gestió

Ciutadania

ORGANITZACIÓ

PRESSUPOST
Línies
actuació
28,26
milions d’€

Serveis Generals 35,1 m d’€

41,6 milions d’€
Deute
13,34
milions d’€

(P. Ordinari)

20,44 % del pressupost ordinari
Serveis Funeraris
6,47 m d’€

Inversions
0,93 m d’€

932.000 € (inversions)

L’àrea gestiona també un pressupost d’inversions
destinat principalment a innovació tecnològica i
manteniment i millora d’equipaments municipals.

DEUTE
El deute municipal ha permès finançar un conjunt d’inversions municipals que d’altra manera no haurien estat
possibles: habitatge social, grans obres d’infraestructura, etc.

EVOLUCIÓ INTERANUAL DEL DEUTE
2011 - 2016

Treballem per la reducció progressiva
de l’endeutament amb l’objectiu de
situar-lo per sota del 75% dels
ingressos.

En el període 2011-2015 hem reduït el deute municipal en
64,54 milions d’€ (un promig anual de 16 milions). En 2016
és previst deixar-lo en 165,56 milions.
Hem reduït el deute per habitant en un 29 %

L1 SERVEIS CENTRALITZATS
NATURALESA DE LA DESPESA

EN QUÈ ?

FINALITAT DE LA DESPESA

PER A QUÈ ?

(Dades maig)

L1 SERVEIS CENTRALITZATS
OBJECTIU: Política fiscal moderada i equitativa
• Garantir la suficiència d’ingressos preservant un model de fiscalitat moderada, justa i progressiva.

Consolidar el sistema de bonificacions i exempcions
basat en la equitat i la justícia social.

21,9 milions d’€ en 6 anys. 3,6 milions d’€
anuals.

Mantenir la pressió fiscal en la franja mitja-baixa

L1 SERVEIS CENTRALITZATS
OBJECTIU: Gestió econòmica eficient
• Garantir la solvència econòmica per preservar l’autonomia i la capacitat de decisió municipal que és
el que ens permet preservar la qualitat i la prestació dels serveis municipals.

(1)

Fruït d’aquest esforç, els darrers anys hem pogut:
 augmentar la despesa per sobre de l’evolució
dels ingressos
 Garantir el Pagament als proveïdors en els
terminis legals.

El Romanent de Tresoreria ens ha permès afrontar l’impacte de
la crisi minimitzant els efectes negatius en la qualitat de
prestació dels serveis municipals, augmenta la capacitat
d’inversió i alhora facilita continuar amb la progressiva reducció
de l’endeutament.

(1) Inclou la despesa associada als òrgans de control econòmic

L1 SERVEIS CENTRALITZATS

OBJECTIU: Austeritat i eficiència en la gestió de la despesa
• Millorar la eficiència en la gestió de la despesa.
• Garanties de transparència, eficiència i lliure concurrència en la contractació pública.

La utilització del contracte menor ha estat objecte
de limitació en les Bases d’execució del
Pressupost.

A partir de 3.100 euros:
• Contracte menor, només quan es tracti de
compres puntuals i/o treballs esporàdics.
• Procediment negociat sense publicitat, només
quan es prevegi negociar les condicions del
contracte o quan, per raons tècniques o
artístiques, el contracte només es pugui
encomanar a una empresa determinada.
En tots els altres casos, s’utilitza el procediment
obert.

ESTALVIAR EN RECURSOS CORRENTS, en alguns casos
estalvis superiors al 30% en relació als recursos que hi
destinàvem en 2011.
+ DE 650.000 d’€ D’ESTALVI ACUMULAT

L1 SERVEIS CENTRALITZATS
OBJECTIU: Eficiència i innovació en el funcionament municipal
• Potenciar l’Administració electrònica.
• Incorporar la innovació i la eficiència en els processos.

L’Administració electrònica és el model d’Administració pública basada en l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC), combinat amb els canvis organitzatius i jurídics necessaris, amb l’objectiu de millorar l’eficiència
interna, les relacions interadministratives i les relacions de l’Administració amb les persones, les empreses i les
organitzacions

Beneficis per a la ciutadania:

• Accessibilitat als serveis públics 24 hores x
7 dies
• Simplicitat en les tramitacions amb
l'Administració
• Rapidesa i agilitat en l'obtenció del servei
requerit
• Eliminació de la necessitat de desplaçar-se
físicament a l'Administració

L1 SERVEIS CENTRALITZATS
OBJECTIU: Eficiència i innovació en el funcionament municipal
• Potenciar l’Administració electrònica.
• Incorporar la innovació i la eficiència en els processos.

TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS 100% ELECTRÒNICS:
En funcionament: Contractació i Padró Municipal
d’Habitants. En construcció: Llicències d’obres;
Contractació de RRHH i Servei d’Atenció
domiciliària.
GESTIÓ
DELS
SISTEMES
D’INFORMACIÓ:
Solucions tecnològiques per a la millora dels
nostres SISTEMES D’INFORMACIÓ. Nous sistemes
de gestió; Gestió, manteniment i millora de les
INFRAESTRUCTURES TECNOLÒGIQUES:
INTEROPERATIVITAT
entre
administracions
públiques que permet que les relacions i
intercanvi d’informació es faci telemàticament,
deixant de demanar papers a la ciutadania.

(xifres anuals aproximades)

L1 SERVEIS CENTRALITZATS
OBJECTIU: Desenvolupament organitzatiu
• Desenvolupar una organització moderna, flexible i proactiva per tal que pugui servir millor el conjunt
de la ciutadania a partir del talent de les persones que hi treballent..

Potenciar el procés de tecnificació i flexibilització de la plantilla com a instrument de millora en la eficiència i la
qualitat, estimulant i potenciant el talent existent entre l'equip humà de treballadors i treballadores municipals, apostant pel
coneixement, per l'eficàcia i per la innovació.

Pla de formació 2016 89 accions
Prevenció de
riscos
laborals

Accions formatives 1r trimestre 2016

Competències
tècniques

• 30 cursos
• 42 cursos

Habilitats
professionals
• 9 cursos

Noves
tecnologies
• 8 cursos
736 hores

286 hores

142 hores

415 hores

L1 SERVEIS CENTRALITZATS
OBJECTIU: Manteniment i millora dels equipaments municipals
• Garantir la seguretat funcional dels equipaments
• Millora de la qualitat i el confort per a les persones usuàries dels equipaments

SEGURETAT
FUNCIONAL
PREVENCIÓ DE
RISCOS

• Reparacions i
manteniment

VOLUM ANUAL
D’ACTUACIONS

• Seguretat, etc.
1,300
INCIDÈNCIES

• Ascensors, rampes
ACCESSIBILITAT
d’accés,...
QUALITAT I
CONFORT

EQUIPAMENTS
GESTIONATS

• Automatismes, clima,
...

55
Equipaments
200 VISITES
D’INSPECCIÓ

L2 SERVEIS FINALISTES

NATURALESA DE LA DESPESA

EN QUÈ ?

L2
SERVEIS
FINALISTES

FINALITAT DE LA DESPESA

PER A QUÈ ?

(Dades maig)

L2 SERVEIS FINALISTES
Servei d’Atenció ciutadana

• Garantir i impulsar un model transversal d’atenció ciutadana multicanal de qualitat, eficient i accessible
que faciliti un nou model relacional entre administració i ciutadania i ens permeti adaptar les
estructures d’atenció tenint en compte les necessitats de la ciutadania.

Treballem per garantir una atenció integral i multicanal (presencial, telefònic, xarxes i telemàtic) a la ciutadania que
engloba tant els tràmits administratius com la informació municipal i de ciutat. Hem apostat per ampliar i reforçar la
informació a Internet (twitter, Portal de la Transparència i Web) i consolidar l’administració electrònica.
Una de les característiques que potenciem en aquest servei és la seva flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats i
expectatives de la ciutadania.

L2 SERVEIS FINALISTES
Servei d’Estructura territorial
• Consolidar una estructura municipal descentralitzada i propera a la ciutadania.
• Reforçar els districtes com a unitats d’acció territorial.
• Afavorir l’ús dels espais comunitaris per part de les entitats, associacions i ciutadania en general.

Equipaments cívics

GESTIÓ
MUNICIPAL

GESTIÓ
CEDIDA

5 Centres
Cívics

22
Equipaments
cívics
4 Casals

L2 SERVEIS FINALISTES
Servei de Cementiri, serveis funeraris i crematori
• Millorar la qualitat i la eficiència en els serveis prestats.
• Manteniment i millora de les instal·lacions
• Gestió més eficient dels ingressos i recursos de la societat

QUALITAT
• Enquesta sobre qualitat dels serveis prestats 2016: 4,87 sobre 5

VALOR SOCIAL
• Treballem amb Entitats i Empreses que afavoreixen la integració social (AIDE,
PRODIS,FUPAR, l’HEURA,..) i de forma coordinada amb els Serveis Socials
(beneficència i bonificació en factures)
• Educació (xerrades a les escoles, projectes educatius),
• Territori (compromís d’accessibilitat en les instal·lacions del complex funerari)

COMPROMÍS
• Un únic accionista: la ciutadania de Terrassa. Fem una gestió eficient dels
recursos i reinvertim els ingressos en la millora de les instal·lacions que gestionem i
en la ciutat de Terrassa.

L3 PROJECTES ESTRATÈGICS

NATURALESA DE LA DESPESA

EN QUÈ ?

L3
PROJECTES
ESTRATÈGICS

FINALITAT DE LA DESPESA

PER A QUÈ ?

(Dades maig)

(La inversió correspon al projecte Smart City)

L3 PROJECTES ESTRATÈGICS

Transparència i Govern Obert
• Augmentar la transparència en la gestió municipal consolidant la publicitat activa com un dels pilars del
Govern Obert.
• Garantir l’accés a tota la informació no publicada.

Garantim la tramitació àgil i ràpida de les peticions
d’accés a informació pública que no es troba publicada.
Juliol – desembre 2015

Any
2013
2014
2015

Puntuació obtinguda
95,12
95,12
96,15

Puntuació sobre un màxim de 100

357 peticions ateses

L3 PROJECTES ESTRATÈGICS

Projecte Terrassa Smart Cities

• Definir, planificar i impulsar el desenvolupament del Pla Terrassa Smart Cities
Plataforma SENTILO

Eixos d’actuació
-Economia. La ciutat de la nova economia. La ciutat on les
noves empreses del sector digital troben l’entorn adequat per
desenvolupar-se.
- Capital humà. Ciutadà Digital Mòbil. Una ciutat coneixedora
participativa de la ciutat intel•ligent.
- Governança. Democràcia local innovadora.
democràtica més propera al ciutadà i participativa.

Dimensió

- Qualitat de Vida. Qualitat de vida connectada. Tecnologia
propera a la ciutadania i a les seves necessitats quotidianes.
- Medi Ambient. Ciutat neta i sostenible. La consciència sobre
una sostenibilitat que respecta el seu entorn
- Mobilitat. La ciutat que et mou. Una forma de mobilitat
orientada a les necessitats de la ciutadania.

L3 PROJECTES ESTRATÈGICS

Desplegament territorial de proximitat
• Definir el model i impulsar el desplegament de l’estructura municipal per tal de descentralitzar aquells
serveis que es puguin desenvolupar des del territori.
• Impulsar un procés per facilitar un procés d’atorgament de més competències i més capacitat de
decisió al territori.

Més competències i més capacitat de decisió al territori
Obertura d’un procediment per elaborar i decidir una partida pressupostària d’inversions amb un import màxim de 83.000
€ per cada un dels districtes de la ciutat i dins del seu espai i territori concret i un pressupost global de 500.000 euros.

Desenvolupament organitzatiu
• Analitzar l’actual estructura organitzativa per tal d’impulsar un conjunt d’actuacions que permeti dotarnos d’una organització sòlida i competitiva en termes de qualitat, per donar respostes a les necessitats
creixents en un entorn canviant i de recursos limitats.

CALENDARI AUDIÈNCIES

CALENDARI PROCÉSCALENDARI
PARTICIPATIU PAM 2017

