ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
20 juliol 2016

EL PRESSUPOST 2016

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

com es finança
la despesa

en què es gasta,
en quina quantitat
INGRESSOS

DESPESA

171,8 milions d’€
(*) Ordinari, sense inversions

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

EL PRESSUPOST 2016 - Ingressos

El 87% dels ingressos municipals
tenen caràcter generalista, es
poden destinar a qualsevol finalitat.

Els ingressos de l’Ajuntament es
completen amb els vinculats a
serveis o programes concrets.
Sobretot taxes i subvencions.

149,3 milions d’€
22,5 milions d’€

EL PRESSUPOST 2016 – Despesa per àrees

171,8 milions d’€

(1)

Serveis
Generals
35,1 m d’€
20,44 %

Territori

Acció Social

62,1m d’€

48,6 m d’€

36,14 %

28,32 %

Cultura
Innovació
15,9m d’€

Prom
Eco
5,9 m d’€
3,42 %

9,24 %
DNVAA*
4,2 m d’€
2,43 %

(1) Ordinari, sense inversions

*Despesa no vinculada a Àrees

COMPETÈNCIES

DESTINEM EL 60.7% DEL NOSTRE
PRESSUPOST ALS SERVEIS
OBLIGATORIS
37.7M€
Manteniment de la via pública
Manteniment del clavegueram
Enllumenat públic
Manteniment de parcs i jardins
Transport públic urbà
Gestió de residus i neteja viària

MISSIÓ

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat tenim la missió de
definir, dirigir, impulsar i realitzar totes les
actuacions que tenen una incidència directa en
l’ordenació del territori i en el manteniment i
millora de l’espai públic, per aconseguir que sigui
l’escenari del desenvolupament dels veïns i
veïnes i de la convivència de la ciutadania.

OBJECTIUS
● Impulsar i executar les accions

urbanístiques de transformació de la ciutat, els projectes i les
obres, seguint els plans urbanístics i normatives vigents.
● Estimular accions destinades a mantenir i millorar l’estat de la

via pública, ja sigui pel que fa a l’enllumenat, el paviment, el
mobiliari urbà, la neteja o la mobilitat.
● Vetllar i garantir la seguretat de la ciutadania a través de la gestió
de la policia municipal i la coordinació amb la resta de cossos de
seguretat.
● Garantir la preservació del medi ambient.

ORGANITZACIÓ

Accessibilitat

DIRECCIÓ DE L’ÀREA
Director/a

URBANISME
Director/a de serveis

OBRES I MANTENIMENT
DE L’ESPAI PÚBLIC
Director/a de serveis

MOBILITAT
Director/a de serveis

VIA PÚBLICA, SEGURETAT
I PROTECCIÓ CIVIL
Director/a de serveis

MEDI AMBIENT
I SOSTENIBILITAT
Director/a de serveis

EGARVIA
Gerent

ECO EQUIP
Gerent

L'Àrea de Territori i Sostenibilitat la integren cinc
direccions de serveis i dues empreses de capital 100%
municipal

TIPUS DE DESPESA

1%

40%

41%

Personal
Compra de béns i serveis
Subvencions i transferències
Altres despeses

18%

A QUÈ ES DESTINA EL PRESSUPOST

Egarvia
Àrea-Accessibilitat-PdB
Urbanisme
Medi Ambient
Projectes i Obres
Transport i Mobilitat
Manteniment de l'Espai Públic
Seguretat
Neteja
0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

INVERSIONS

Pressupost inicial

4’91 M€

50.000
814.000

50.000
300.000
150.000
150.000

500.000

2.900.000

Expropiacions

Esponjam ent

Clavegueram

Anella Verda

Neteja i residus

Accessibilitat

Rda Ponent

Pla de Barris

INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES (IFS)
TOTAL IFS

IFS - ÀREA

4’35 M€
5 àmbits d’actuació
Recuperació espai públic
Gestió del patrimoni a efectes de
servei públic
Adequació i rehabilitació edificis
Ordenació trànsit (seguretat viària
i transport públic)
Entorn natural

2’6 M€

Recuperació espai públic
4 nous espais per a gossos
Reforma de l’Skate de Sant Llorenç
Accessibilitat de Pg Muncunill
Gestió del patrimoni
Masia de Can Casanovas
Edifici C/Major de St. Pere
Adequació i rehabilitació edificis
Alberg Antic Poble de St. Pere
Accessibilitat Condicionament
Ordenació trànsit
Semaforitzacions
Millora carril bici Psg. 22 de Juliol
Entorn natural
Neteja de parcel·les periurbanes
Execució de franges perimetrals a
urbanitzacions

Seguiment d’actuacions a la ciutat
http://emap.terrassa.cat/mapgis/?modul=puit

DIRECCIÓ DE L’ÀREA
Pressupost inicial

QUÈ FEM?

1’59 M€
30% executat
Direcció Àrea
82%

Pla de Barris
14%

Accessibilitat
5%

• Planifiquem i dirigim les estratègies i accions dels serveis
per assolir els objectius del Pla d’Acció i del Pla de Mandat.
•Definim i impulsem estratègies per millorar l’accessibilitat
universal
• Gestionem els recursos econòmics i el personal vinculat a
l’Àrea i les empreses.
• Realitzem la contractació d’obres i proporcionem suport
jurídic a l’Àrea
• Sol·licitem i gestionem subvencions
• Definim estratègies que permetin als serveis incrementar
la seva eficàcia i optimitzar els recursos

Es continua amb l’eliminació progressiva de barreres arquitectòniques a l’espai públic. També de les
barreres en la informació i comunicació. Estem treballant per millorar el dret a la informació del grau
d'accessibilitat dels espais, actes i visites, de manera que qualsevol persona pugui saber si pot
participar i amb quin grau d'autonomia.

Al 2016 s’avançarà en el projecte d’urbanització de la Pl de la Maurina, carrers adjacents i del nou equipament.
S’està realitzant una diagnosi dels habitatges de la xarxa de passatges. I al Punt Maurina i al pati del CEIP Roc
Alabern es continuen fent activitats per a joves, famílies i de foment de l’ocupació.
Dades a 31 de maig de 2016

URBANISME
QUÈ FEM?

Pressupost inicial

2’42 M€
37% executat

Llicències
d'Obres
39%

Disciplina
17%

Esponjament de
Ca n’Anglada

VAPOR
GRAN
Dades a 31 de maig de 2016

Adm Urbanisme
14%

Planejament i
Gestió del Sòl
30%

• Desenvolupar el model de ciutat impulsat pel
POUM dins l'urbanisme cívic, sostenible,
transparent, participatiu i amb perspectiva de
gènere.
• Planifiquem estratègies urbanístiques, que
s'adaptin a les circumstàncies canviants del
context socioeconòmic
• Intervenim en l'ús i edificació del sòl tramitant
les corresponents llicències, permisos i
autoritzacions
• Vetllem, protegim i restaurem la legalitat
urbanística
• Gestionem el patrimoni municipal del sòl

Al 2016 finalitzarà la segona fase amb l’enderroc dels blocs del Passatge de la Prudència
números 2 i 4. A finals d’any es preveu signar un nou conveni amb la Generalitat per a la 3ª fase.
Aquest any s’ha encarregat el projecte executiu de millora de la urbanització d’una part de l’àmbit
del Vapor Gran. A finals d’any s’adjudicaran les obres de remodelació de la cantonada del
C/Baldrich amb Puignovell. Aquestes primeres actuacions s’emmarquen dins les accions de
reactivació d’aquesta zona.

PROJECTES I OBRES
Pressupost inicial

QUÈ FEM?
• Dissenyem i executem projectes d’obres

4’45 M€
70% executat

Enllumenat
Públic
72%

Obres
Públiques
28%

municipals
• Donem suport tècnic al conjunt de serveis de
l’Ajuntament
• Gestionem la xarxa d’enllumenat públic
• Gestionem la xarxa de clavegueram
• Informem i aprovem projectes d’urbanització de
promoció privada

Des del Servei aquest any s’han executat obres de gran impacte en el territori com la darrera fase del
C/Provença o la millora de l’accessibilitat de Can Boada. Actualment s’està rehabilitant el Condicionament i
s’estan redactant els projectes per executar les obres financerament sostenibles

Properament s’iniciarà la licitació de la concessió dels serveis energètics municipals per a la
reducció dels consums i emissions de CO2 mitjançant la millora i manteniment de l’enllumenat
públic i dels edificis municipals i la implementació d’energies renovables (TEI)
Dades a 31 de maig de 2016

GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Pressupost inicial

QUÈ FEM?

8’34 M€

• Mantenim la jardineria urbana en parcs i espais
verds
• Mantenim els jocs infantils i mobiliari urbà
• Conservem els paviments i les voreres
• Realitzem actuacions en cas d’urgència a la via
pública

66% executat
Manteniment
via pública
24%

Parcs i Jardins
65%

Adm GEP
11%

S’ha incrementat l’esforç per garantir l’estat adequat de places, parc i jardins de la ciutat. En la mateixa línia
s’han incrementat els recursos per a l’eliminació d’herbes de les voreres de la ciutat.

El Servei de Gestió de l’Espai Públic també es dedica a l’execució directa d’obres que estan a l’abast dels
seus recursos.
Dades a 31 de maig de 2016

MOBILITAT URBANA
Pressupost inicial

QUÈ FEM?

8’05 M€

• Dissenyem el model de mobilitat –PMU• Posem els fonaments d’una mobilitat sostenible,
saludable i segura
• Eduquem, informem i sensibilitzem envers
aquest model
• Dissenyem i supervisem el transport públic urbà
• Mantenim la senyalització i la xarxa semafòrica

49% executat

Manteniment
16%

Gestió i
planificació
de la mobilitat
6%

Transport
78%

S'ha aprovat el PMU per al període 2016-21. Aquest document pretén assolir un canvi d’hàbits en la mobilitat
quotidiana en favor dels mitjans actius (a peu i en bici) i del transport públic, per millorar la salut, la seguretat
viària, la qualitat de l’aire i reduir les emissions que comporten canvi climàtic.

S'ha iniciat la renovació de 15 nous autobusos per millorar l’estat de la flota d’autobusos i reduir les emissions
de CO2. Aquests vehicles s’introduiran a la flota els propers mesos.
Dades a 31 de maig de 2016

VIA PÚBLICA, SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
Pressupost inicial

QUÈ FEM?

14’60 M€

• Garantim la defensa dels drets i llibertats de la
ciutadania.
• Realitzem campanyes, controls i anàlisi del
trànsit, per prevenir l’accidentabilitat i la
indisciplina viària.
• Gestionem i fomentem l’ús responsable de
l’espai públic
• Prevenim i gestionem emergències des de
Protecció Civil

38% executat

Via Pública i
adm policia
8%
Protecció
Civil
1%

Policia
Municipal
90%

Aprovar el Pla director de la Policia Municipal. Dins d'aquet Pla Director i per al 2016: posar en marxa el Pla
de Formació, el Pla de Comunicació, continuar la renovació de la flota, i iniciar la reorganització de l'estructura
de comandaments, així com el redimensionament de la plantilla.

Iniciar els treballs previs per l'elaboració del Pla Local de Seguretat: Diagnosi de la seguretat a la nostra ciutat
i procés participatiu.

Dades a 31 de maig de 2016

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Pressupost inicial

QUÈ FEM?

2’99 M€
47% executat
Protecció Salut
13%
Laboratori
9%

Cicle de l'Aigua
19%

Qualitat Ambiental
17%

Gestió Residus
9%

• Treballem per millorar la qualitat ambiental del
medi urbà i natural.
• Analitzem i definim la gestió del cicle de l’aigua.
• Fomentem la cultura i el compromís ciutadà i
institucional per a la sostenibilitat ambiental
• Definim i implantem mesures d’eficiència
energètica
• Promovem la correcta gestió dels residus
• Actuem per preservar la salut de la ciutadania
(plagues, seguretat alimentària...)

Adm Medi
Ambient
7%

CDEA
11%
Medi Natural
14%

Al 2016 es continua la tramitació administrativa del Pla. Cal destacar que s’estan realitzant les obres
d’adequació i arranjament de part dels camins de l’Anella Verda entre el Pla del Bonaire (carretera de
Matadepera) fins la masia de Can Figueres del Mas. També s’incorporen al projecte altres trams de camins
públics.

L’objectiu de l’any 2016 és finalitzar els estudis jurídics, tècnics i econòmics per a la liquidació de la concessió
del servei d’abastament d’aigua i definir el nou model de gestió. Al mes de juny es va aprovar provisionalment
la pròrroga forçosa de 6 mesos de la concessió a Mina.
Dades a 31 de maig de 2016

EGARVIA
Pressupost inicial

0’31 M€*
0% executat
* Import aportació

Egarvia
100%

QUÈ FEM?
•Promovem i controlem l’estacionament rotatiu en
superfície -zona blava•Gestionem els aparcaments soterrats
•Col·laborem amb la correcta ordenació de
l’estacionament

Durant el present exercici s'han mantingut les accions comercials de promoció de la xarxa aparcaments
soterrats municipals per incrementar el nombre d’abonats i d’ús en rotació.

Hi ha prevista la licitació per a la compra d'uns nous programes de gestió integral de les diferents seccions de
l'empresa. Aquests es complementaran amb una APP per a la ciutadania que permetrà el pagament per mòbil
de la zona blava.
Dades a 31 de maig de 2016

ECO EQUIP
Pressupost inicial

19’28 M€*

QUÈ FEM?

45% executat

• Recollim els residus i gestionem les deixalleries
municipals
• Implementem els sistemes de recollida
• Netegem l’espai públic
• Gestionem el Centre d’Acollida d’Animals
Domèstics (CAAD) i impulsem campanyes
d’adopció

* Import aportació
Neteja viària
29%

Recollida i
gestió residus
69%

Centre acollida
animals
domèstics
2%

Disposar d’un pacte per la neteja implicant l’Ajuntament i els actors socials per tal de millorar les condicions de
neteja i recollida de residus. S’han incrementat els recursos per Eco Equip i s’han establert debats tant amb
els grups polítics com amb les entitats ciutadanes. Es realitzarà una campanya de sensibilització per fer la
difusió del Pacte i promoure la recollida selectiva
Dades a 31 de maig de 2016

CALENDARI AUDIÈNCIES

CALENDARI PROCÉS CALENDARI
PARTICIPATIU PAM 2017

