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1. INTRODUCCIÓ INTRODUCCIÓ INTRODUCCIÓ INTRODUCCIÓ  
 
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa, en sessió celebrada el 8 d’octubre de 2019, va aprovar el Programa de 
Govern per al mandat 2019 – 2023, que és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen 
resposta a les prioritats del govern de l’Ajuntament de Terrassa i les línies d'actuació per a assolir-los, considerant tots 
els recursos que la corporació té a l’abast. 
 
El context en el qual s'ha portat a terme la seva execució ha estat profundament marcat per la crisi sanitària, social i 
econòmica causada per la pandèmia de la covid-19 a partir del mes de març del 2020. Això va comportar la necessitat 
d'articular un primer programa de mesures extraordinàries i urgents, en els primers mesos de la pandèmia, així com un 
Pla de Xoc en la segona meitat de 2020. Aquestes mesures i actuacions, orientades a reduir l'impacte de la crisi en la 
ciutadania i a preservar especialment les persones i col·lectius més vulnerables, han tingut un cost econòmic molt 
elevat i han obligat a replantejar les prioritats i els calendaris d'actuació previstos per a aquest mandat. 
 
Així doncs, la Junta de Govern en sessió celebrada el 4 de juny de 2021 va aprovar la revisió del Programa de Govern. En 
aquesta revisió els objectius del Govern Municipal no es modifiquen substancialment, tot i que s'hi inclouen lleugeres 
correccions, s'ajusten també lleugerament les prioritats i s'identifiquen una sèrie de projectes o actuacions que queden 
més condicionats a la disponibilitat pressupostària en els propers anys, tot i que es mantenen vigents com a objectius. 
El "full de ruta" continua essent vàlid, una vegada ajustat al context de la crisi sanitària i de la superació progressiva dels 
seus efectes econòmics i socials. 
 
Per altra banda, en aquesta revisió s'ha aprofundit en l'orientació dels diferents eixos d'actuació a partir de tres 
perspectives fonamentals, que enriqueixen la coherència política de fons del Programa de Govern: la perspectiva de 
Drets Humans, la de gènere i la interseccionalitat. 
 
El programa s’estructura a partir de: 
 
 

 
  
  

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

EIXOS D'ACTUACIÓ

ACTUACIONS

10101010    

163163163163    

825825825825    
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A continuació es mostra la distribució dels eixos i actuacions que preveu el Programa de Govern. 

 
 

Distribució dels eixos d’actuació i actuacions  per cada objectiu estratègic 
 
 

OBJ DESCRIPCIÓ EIXOS % ACTUACIONS % 

1 

Farem de Terrassa una sola ciutat, unida, inclusiva i plural, formada 
per persones iguals en drets i diferents en maneres de viure, que 
comparteixen el present, construeixen un futur millor i obren la 
ciutat al món  

22 13,50% 85 10,30% 

2 
Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les 
polítiques municipals són les persones: educació, cultura, benestar, 
igualtat i serveis per a tots els cicles de la vida 

38 23,31% 233 28,24% 

3 
Una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans, 
les llibertats i la democràcia 

24 14,72% 79 9,58% 

4 
La «revolució verda»: un nou model de ciutat per viure millor, 
preservar el medi ambient i combatre la crisi climàtica 

14 8,59% 89 10,79% 

5 
L’espai públic i el disseny d’una ciutat a la mida de les persones, 
pensant en tots els barris 

19 11,66% 135 16,36% 

6 
Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de gestió 
dels residus 

4 2,45% 27 3,27% 

7 
Una ciutat per viure i conviure amb seguretat, preservant la 
llibertat de les persones 

6 3,68% 33 4,00% 

8 
Rieres: trencar «l’efecte barrera», una oportunitat per millorar la 
vida de les persones i connectar els barris 

3 1,84% 8 0,97% 

9 L’Ajuntament de tothom, al servei de tothom 10 6,13% 42 5,09% 

10 
Contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina de qualitat per 
afavorir el progrés de les persones i fer de Terrassa una ciutat 
pròspera i socialment justa  

23 14,11% 94 11,39% 

    163   825   
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El Programa de Govern i l’Agenda 2030 
 

 
 
Aquests 10 objectius estratègics responen també a la voluntat de contribuir als objectius de l’Agenda 2030 de 
Desenvolupament Sostenible que són els d’eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al 
canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, 
conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un 
objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.  
 
L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del desenvolupament 
sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 
objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la 
lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. 
Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu. L’èxit de l’Agenda 2030 
exigeix un sistema de governança multinivell eficaç des de l’esfera internacional, nacional, regional i local. Cada nivell 
de govern és necessari per a impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades. 
 
Per a implementar aquesta agenda global a nivell municipal, i més concretament els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, hem començat per alinear els ODS amb els objectius i eixos del Programa de Govern. Aquest procés 
d’alineament implica associar cada objectiu estratègic i eix d’actuació amb l’Agenda global 2030 a través dels ODS amb 

els que s’identifiquen.  Els resultats
1 es mostren a continuació: 

 

 
 

                                                           
1 hi ha actuacions i eixos d’actuació que responen a més d’un ODS i, per tant, la suma de totes les accions associades als 

ODS és superior a les que recull el Programa de Govern. 

46

144

76

21

12

126

22

100

393

50

12

5

109
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5. Igualtat de gènere

6. Aigua neta i sanejament

7. Energia neta i assequible

8. Treball digne i creixement econòmic

9. Indústria, innovació i infraestructures

10. Reducció de les desigualtats

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Consum i producció responsables

13. Acció climàtica

15. Vida terrestre

16. Pau, justícia i institucions sòlides

17. Aliança pels objectius

Objectius de Desenvolupament Sostenible i Programa de Govern
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2.2.2.2. L’EXECUCIÓ DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL PROGRAMA DE GOVERNL’EXECUCIÓ DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL PROGRAMA DE GOVERNL’EXECUCIÓ DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL PROGRAMA DE GOVERNL’EXECUCIÓ DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL PROGRAMA DE GOVERN    
 
En aquest apartat en presenta de forma sintètica el grau d’execució en que es troba cadascun dels 163 eixos en que 
es concreten els 10 objectius estratègics que configuren el Programa de Govern 2019-2023.  
 
Es tracta de veure com s’estan executant els compromisos del Govern municipal mitjançant l’evolució en l’execució 
dels eixos d’actuació en els que es concreten les línies d’actuació a seguir. La informació que es recull en aquest 
document es complementa amb uns documents annexos -un per cada objectiu estratègic-, on es recull informació 
sobre el progrés en l’execució de cada eix i les actuacions efectivament realitzades fins a 31 de desembre de 2021. 
 
Els quadres i gràfics que es mostren a continuació indiquen a nivell global el progrés en l’execució dels 10 objectius 
estratègics del Programa de Govern al finalitzar 2021. 
 
Progrés d'execució global del Programa de Govern    

 

Desembre 2022 Previsió a final de Mandat Pendent d’executar 

68,9 % 75,1 % 24,9 % 
 

 
Evolució anual de l’execució del Programa de Govern, desglossada per objectius  
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Distribució de les 825 actuacions que preveu el Programa de Govern, segons l’estat d’execució en què es troben 
 

 
 
       
Evolució anual de l’execució de les actuacions, segons l’estat en que es trobaven al finalitzar cada any 
(Gràfic B 52) 
 

 
 
 
Impacte econòmic de les actuacions previstes al Programa de Govern 
 
Una bona part de les actuacions que són necessàries per assolir els compromisos del Programa de Govern necessiten 
una dotació econòmica per avançar. A continuació es concreta l’esforç econòmic realitzat per avançar en l’execució del 
Programa de Govern. Les xifres fan referència només a la despesa derivada directament de les actuacions realitzades 
des de l’aprovació del Programa de Govern. No es recullen els costos de personal ni el cost indirecte que s’assumeix 
internament, amb personal i recursos ordinaris amb que compten el serveis per al seu funcionament ordinari. Les dades 
de 2022 són provisionals fins al tancament real de l’exercici. No s’ha incorporat la previsió de despesa estimada de 2023 
fins tancament de Programa de Govern real. 
 
Total impacte econòmic del Programa de Govern en el Pressupost municipal  

 
 

95,3 milions d’euros 
 

2020 2021 2022 TOTAL 

23.856.509 € 36.215.701 € 35.215.701 € 95.325.151 € 
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Detall de la despesa executada i pagada associada a cada objectiu estratègic 
2
  

 

OBJ DESCRIPCIÓ Despesa 2020 Despesa 2021 Despesa 2022 TOTAL % s/total 

1 

Farem de Terrassa una sola ciutat, 
unida, inclusiva i plural, formada 
per persones iguals en drets i 
diferents en maneres de viure, 
que comparteixen el present, 
construeixen un futur millor i 
obren la ciutat al món  

3.325.768 €  4.343.514 €  3.511.078 €  11.180.360 €  11,71% 

2 

Una ciutat vital, plural i oberta, en 
la qual el centre de les polítiques 
municipals són les persones: 
educació, cultura, benestar, igual-
tat i serveis per a tots els cicles de 
la vida 

3.633.081 €  4.366.670 €  3.358.226 €   11.357.977 €  11,90% 

3 

Una ciutat feminista i diversa, 
compromesa amb els drets hu-
mans, les llibertats i la democrà-
cia 

1.446.854 €           5.964.396 €  7.767.328 €   15.178.578 €  15,90% 

4 

La «revolució verda»: un nou 
model de ciutat per viure millor, 
preservar el medi ambient i com-
batre la crisi climàtica 

2.880.314 €  6.402.255 €  1.110.258 €  10.392.827 €  10,89% 

5 
L’espai públic i el disseny d’una 
ciutat a la mida de les persones, 
pensant en tots els barris 

5.550.551 €  8.073.825 €   10.624.521 €   24.248.897 €  25,40% 

6 
Una ciutat més neta, sostenible i 
innovadora en el model de gestió 
dels residus 

2.055.664 €  2.159.265 €  232.489 €  4.447.418 €  4,66% 

7 
Una ciutat per viure i conviure 
amb seguretat, preservant la 
llibertat de les persones 

533.083 €  452.853 €  72.936 €  1.058.872 €  1,11% 

8 

Rieres: trencar «l’efecte barrera», 
una oportunitat per millorar la 
vida de les persones i connectar 
els barris 

36.876 €  530.803 €  396.337 €  964.016 €  1,01% 

9 
L’Ajuntament de tothom, al servei 
de tothom 

333.057 €  120.179 €  4.842.572 €  5.295.808 €  5,55% 

10 

Contribuir a crear riquesa, opor-
tunitats i feina de qualitat per 
afavorir el progrés de les perso-
nes i fer de Terrassa una ciutat 
pròspera i socialment justa  

4.061.261 €  3.801.942 €  3.462.195 €  11.325.398 €  11,87% 

    23.856.509 €  36.215.701 €  35.377.940 €  95.450.151 €   
 
 

     

                                                           
2    Es recull només la despesa Es recull només la despesa Es recull només la despesa Es recull només la despesa realitzada imputable directament a les actuacions previstes (compra de béns, serveis i realitzada imputable directament a les actuacions previstes (compra de béns, serveis i realitzada imputable directament a les actuacions previstes (compra de béns, serveis i realitzada imputable directament a les actuacions previstes (compra de béns, serveis i 

subministraments i les inversions). No es recull el cost associat a les actuacions que s’han executat, total o parcialment, asubministraments i les inversions). No es recull el cost associat a les actuacions que s’han executat, total o parcialment, asubministraments i les inversions). No es recull el cost associat a les actuacions que s’han executat, total o parcialment, asubministraments i les inversions). No es recull el cost associat a les actuacions que s’han executat, total o parcialment, amb mb mb mb 

recursos propis, tant personal com despesrecursos propis, tant personal com despesrecursos propis, tant personal com despesrecursos propis, tant personal com despeses de caràcter general associades al funcionament ordinari dels serveis. En el 2022 es de caràcter general associades al funcionament ordinari dels serveis. En el 2022 es de caràcter general associades al funcionament ordinari dels serveis. En el 2022 es de caràcter general associades al funcionament ordinari dels serveis. En el 2022 

la data de despesa és provisional fins al tancament.la data de despesa és provisional fins al tancament.la data de despesa és provisional fins al tancament.la data de despesa és provisional fins al tancament.    
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Resultats assolits en l’execució del Programa de GovernResultats assolits en l’execució del Programa de GovernResultats assolits en l’execució del Programa de GovernResultats assolits en l’execució del Programa de Govern    
    
A l’hora de valorar els resultats obtinguts en l’execució del Programa de Govern s’han establert tres nivells 
d’assoliment: 
 

> El primer nivell es correspon amb eixos que, o be no s’han executat, o be mostren una execució molt per sota de 
les previsions  inicials.  
 

> El segon nivell s’assigna als eixos que han tingut una execució parcial i també als que, tot i haver-se executat en la 
seva totalitat, els resultats obtinguts estan força per sota del previst. També s’inclouen en aquest nivell els eixos 
quines accions  no s’han pogut executar, però que s’han substituït per d’altres actuacions alternatives. 

 

> El tercer nivell s’assigna als eixos executats totalment amb uns resultats satisfactoris d’acord amb les previsions 
inicialment marcades. 

 

 
 
 

Valoració dels resultats assolit al finalitzar el Mandat  

Obj. Descripció EIXOS Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3  

1 

Farem de Terrassa una sola ciutat, unida, inclusiva i plural, 
formada per persones iguals en drets i diferents en maneres 
de viure, que comparteixen el present, construeixen un 
futur millor i obren la ciutat al món  

22 0 4 18 

 

2 
Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les 
polítiques municipals són les persones: educació, cultura, 
benestar, igualtat i serveis per a tots els cicles de la vida 

38 0 8 30 

 

3 
Una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets 
humans, les llibertats i la democràcia 

24 0 0 24 
 

4 
La «revolució verda»: un nou model de ciutat per viure 
millor, preservar el medi ambient i combatre la crisi 
climàtica 

14 2 1 11 
 

5 
L’espai públic i el disseny d’una ciutat a la mida de les 
persones, pensant en tots els barris 

19 5 11 3 
 

6 
Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de 
gestió dels residus 

4 1 1 2 
 

7 
Una ciutat per viure i conviure amb seguretat, preservant la 
llibertat de les persones 

6 0 2 4 
 

8 
Rieres: trencar «l’efecte barrera», una oportunitat per 
millorar la vida de les persones i connectar els barris 

3 0 0 3 
 

9 L’Ajuntament de tothom, al servei de tothom 10 0 1 9  

10 
Contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina de qualitat 
per afavorir el progrés de les persones i fer de Terrassa una 
ciutat pròspera i socialment justa  

23 1 5 17 

 

  totals 163 9 33 121  

   6% 20% 74%  

 

Eixos no executats o amb una execució molt per sota del previst Nivell 1 

Eixos amb una execució parcial o total però amb resultats força per sota del previst, o execució d’actuació alternativa Nivell 2

Eixos amb una execució total d’acord amb el previst i amb resultats satisfactoris Nivell 3

Resultats assolits
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2.1. OBJECTIU 1 OBJECTIU 1 OBJECTIU 1 OBJECTIU 1 ----    Farem de Terrassa una sola Farem de Terrassa una sola Farem de Terrassa una sola Farem de Terrassa una sola ciutat, unida, inclusiva i plural, formada per ciutat, unida, inclusiva i plural, formada per ciutat, unida, inclusiva i plural, formada per ciutat, unida, inclusiva i plural, formada per 
persones iguals en drets i diferents en maneres de viure, que comparteixen el present, persones iguals en drets i diferents en maneres de viure, que comparteixen el present, persones iguals en drets i diferents en maneres de viure, que comparteixen el present, persones iguals en drets i diferents en maneres de viure, que comparteixen el present, 
construeixen un futur millor i obren la ciutat al món.construeixen un futur millor i obren la ciutat al món.construeixen un futur millor i obren la ciutat al món.construeixen un futur millor i obren la ciutat al món. 

 
 
El primer objectiu estratègic que planteja el Programa de Govern és “fer de Terrassa una ciutat sense barreres de cap 

mena, ni físiques, ni socials, ni mentals, entre persones, col·lectius i barris, una ciutat oberta, amb accessibilitat universal 

i amb un model territorial que cal repensar. Exercirem la capitalitat i el lideratge que ens corresponen per la nostra 

dimensió i per la potència i singularitat de Terrassa en molts àmbits, projectarem la ciutat cap al país, Europa i el món, 

amb ambició i una mirada innovadora. Cooperarem estretament amb el Govern de la Generalitat, així com amb la resta 

d’administracions, per impulsar el desenvolupament i el progrés de la ciutat i dissenyar una agenda estratègica de 

futur.”. 

 

 

Eixos % s/total del PdG Actuacions % s/total del PdG 

22 13,50% 85 10,30% 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estat d’execució global de l’objectiu  
 
 

A desembre de 2022 Previsió a final de Mandat 

74,9 % 84,6 % 
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Estat d’execució de les actuacions 
 

 
 

D’un total de 85 actuacions, 16 ja s’ha completat,  67 
es troben en execució i 2 encara no han estat 
iniciades.  

La previsió al finalitzar el Mandat és de 47 actuacions 
completades, 36 en execució i 2 no iniciades. 

 
 
Impacte econòmic acumulat 
 
 

Despesa 2020 Despesa 2021 Despesa 2022 TOTAL % s/total 

3.325.768 €  4.343.514 €  3.511.078 €          11.180.360 €  11,71% 

 
 
 
Resultats assolits (Previsió a final de Mandat) 
 

 

 
 

Resultats assolits 

Eixos no executats o amb una execució amb resultats molt per sota del previst       Nivell 1  

Eixos amb execució parcial o total amb resultats força per sota del previst, o execució d’actuació alternativa   Nivell 2 

Eixos amb una execució total d’acord amb el previst i amb resultats satisfactoris       Nivell 3 

  

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Total

Nº d'eixos 0 4 18 22

% sobre el total d'eixos de l'objectiu 0,0% 18,2% 81,8% 100%

Resultats assolits
objectiu 1
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2.2.2.2.2.2.2.2. OBJECTIU 2 OBJECTIU 2 OBJECTIU 2 OBJECTIU 2 ----    Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les polítiques polítiques polítiques polítiques 
municipals són les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per a tots els municipals són les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per a tots els municipals són les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per a tots els municipals són les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per a tots els 
cicles de la vidacicles de la vidacicles de la vidacicles de la vida    

 
El segon objectiu estratègic que planteja el Programa de Govern és “El benestar i la qualitat de vida de les persones és 
l’eix comú d’un conjunt de serveis que abasten totes les etapes de la vida: educació, sanitat, cultura, esport, serveis 
socials, habitatge, serveis a la gent gran, atenció a la infància, l’adolescència i les famílies, joventut, capacitats 
diverses... La igualtat d’oportunitats, la participació al llarg i ample de la vida, els usos del temps i una nova visió sobre 
la nostra relació amb els animals són accents destacats també per assolir l’objectiu: fer de Terrassa una ciutat on 
tothom tingui les mateixes oportunitats de viure millor i de progressar.” 

 
 

Eixos % s/total del PdG Actuacions % s/total del PdG 

38 23,31% 233 28,24% 

 
 
 
 

 
 

Esta
t 
d’ex
ecució global de l’objectiu 

 
 

A desembre de 2022 Previsió a final de Mandat 

78,7 % 84,6 % 
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Estat d’execució de les actuacions 
 

 
 

D’un total de 233 actuacions, 65 ja s’ha completat,  
159 es troben en execució i 9 encara no han estat 
iniciades.  

La previsió al finalitzar el Mandat és de 137 actuacions 
completades, 87 en execució i 9 no iniciades. 

 
 
Impacte econòmic acumulat 
 
 

Despesa 2020 Despesa 2021 Despesa 2022 TOTAL % s/total 

3.633.081 €   4.366.670 € 3.358.226 €       11.357.977 € 11,90% 

 
 
 
Resultats assolits (Previsió a final de Mandat) 
 
 

 
 

 
 

Resultats assolits 

Eixos no executats o amb una execució amb resultats molt per sota del previst       Nivell 1  

Eixos amb execució parcial o total amb resultats força per sota del previst, o execució d’actuació alternativa   Nivell 2 

Eixos amb una execució total d’acord amb el previst i amb resultats satisfactoris       Nivell 3 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Total

Nº d'eixos 0 8 30 38

% sobre el total d'eixos de l'objectiu 0,0% 21,1% 78,9% 100%

objectiu 2
Resultats assolits
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2.3.2.3.2.3.2.3. OBJECTIU 3 OBJECTIU 3 OBJECTIU 3 OBJECTIU 3 ----    Una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans, les Una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans, les Una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans, les Una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans, les 
llibertats i la democràcia.llibertats i la democràcia.llibertats i la democràcia.llibertats i la democràcia.    

 

El tercer  objectiu estratègic que planteja el Programa de Govern és “Feminisme, drets humans i socials, 

igualtat, respecte a la diversitat, ciutadania, convivència... Aquests són els eixos d’un conjunt de polítiques 

orientades a preservar, enfortir i compartir els valors fonamentals que impulsen el progrés de la nostra 

societat.” 

 
Eixos % s/total del PdG Actuacions % s/total del PdG 

24 14,72% 79 9,58% 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Estat d’execució global de l’objectiu 

 
 

A desembre de 2022 Previsió a final de Mandat 

75,6 % 84,8 % 
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Estat d’execució de les actuacions 
 

 
 

D’un total de 79 actuacions, 7 ja s’ha completat, 70 es 
troben en execució i 2 encara no han estat iniciades.  

La previsió al finalitzar el Mandat és de 35 actuacions 
completades, 42 en execució i 2 no iniciades. 

 
 
Impacte econòmic acumulat 
 
 

Despesa 2020 Despesa 2021 Despesa 2022 TOTAL % s/total 

               1.446.854 €            5.964.396 €            7.767.328 €           15.178.578 € 15,90% 

 
 
 
Resultats assolits (Previsió a final de Mandat) 
 
 

objectiu 3 
Resultats assolits 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Total 

Nº d'eixos 0000    0000    24242424    24242424    

% sobre el total d'eixos de l'objectiu 0,0%0,0%0,0%0,0%    0,0%0,0%0,0%0,0%    100,0%100,0%100,0%100,0%    100%100%100%100%    

 
Resultats assolits 

Eixos no executats o amb una execució amb resultats molt per sota del previst       Nivell 1  

Eixos amb execució parcial o total amb resultats força per sota del previst, o execució d’actuació alternativa   Nivell 2 

Eixos amb una execució total d’acord amb el previst i amb resultats satisfactoris       Nivell 3 
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2.4.2.4.2.4.2.4. OBJECTIU 4 OBJECTIU 4 OBJECTIU 4 OBJECTIU 4 ----    La «revolució verda»: un nou model de ciutat per viure millor, preservar el La «revolució verda»: un nou model de ciutat per viure millor, preservar el La «revolució verda»: un nou model de ciutat per viure millor, preservar el La «revolució verda»: un nou model de ciutat per viure millor, preservar el 
medi ambient i medi ambient i medi ambient i medi ambient i combatre la crisi climàticacombatre la crisi climàticacombatre la crisi climàticacombatre la crisi climàtica    

 

El quart  objectiu estratègic que planteja el Programa de Govern és “La contaminació i la crisi climàtica 
associada ens porten a impulsar un nou model de ciutat, més verda i sostenible. Hem de fer, per convicció i 
per necessitat, un canvi molt profund, que implica el compromís de tots i totes en àmbits tan quotidians com 
la mobilitat, però també en molts altres: contaminació lumínica, sorolls, neteja i residus, consum, un nou 
model de gestió municipal de l’aigua... El medi ambient és i serà un dels eixos centrals de les polítiques 
municipals: liderarem una autèntica «revolució verda», sempre al servei de les persones.” 

 
 

Eixos % s/total del PdG Actuacions % s/total del PdG 

14 8,59% 89 10,79% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estat d’execució global de l’objectiu 
 
 

A desembre de 2022 Previsió a final de Mandat 

66,5 % 69,7 % 
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Estat d’execució de les actuacions 
 

 
 

D’un total de 89 actuacions, 28 ja s’ha completat, 50 
es troben en execució i 11 encara no han estat 
iniciades.  

La previsió al finalitzar el Mandat és de 37 actuacions 
completades, 41 en execució i 11 no iniciades. 

 
 
Impacte econòmic acumulat 
 
 

Despesa 2020 Despesa 2021 Despesa 2022 TOTAL % s/total 

  2.880.314 €     6.402.255 €      1.110.258 €          10.392.827 €   10,89% 

 
 
 
Resultats assolits (Previsió a final de Mandat) 
 

 
 

 
 

Resultats assolits 

Eixos no executats o amb una execució amb resultats molt per sota del previst       Nivell 1  

Eixos amb execució parcial o total amb resultats força per sota del previst, o execució d’actuació alternativa   Nivell 2 

Eixos amb una execució total d’acord amb el previst i amb resultats satisfactoris       Nivell 3 

  

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Total

Nº d'eixos 2 1 11 14

% sobre el total d'eixos de l'objectiu 14,3% 7,1% 78,6% 100%

objectiu 4
Resultats assolits
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2.5.2.5.2.5.2.5. OBJECTIU 5 OBJECTIU 5 OBJECTIU 5 OBJECTIU 5 ----    L’espai públic i el disseny d’una ciutat a la mida de les persones, pensant L’espai públic i el disseny d’una ciutat a la mida de les persones, pensant L’espai públic i el disseny d’una ciutat a la mida de les persones, pensant L’espai públic i el disseny d’una ciutat a la mida de les persones, pensant 
en tots els barrisen tots els barrisen tots els barrisen tots els barris    

 

El cinquè objectiu estratègic que planteja el Programa de Govern és “La ciutat ha de ser concebuda i 
construïda a la mida de les persones, de totes les persones. Això es tradueix en actuacions urbanístiques, en 
carrers i places, en polítiques d’habitatge, en manteniment, en equipaments, en garantir l’accés de tothom 
als subministraments bàsics, en infraestructures... Tots aquests àmbits d’actuació s’han de treballar partint 
de les persones, de les diferents maneres de viure a la ciutat, de les necessitats, de les activitats que es fan a 
tots els espais de la ciutat... I també, molt especialment, garantint l’equilibri entre tots els barris i districtes.” 
 
 

Eixos % s/total del PdG Actuacions % s/total del PdG 

19 11,66% 135 16,36% 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Estat d’execució global de l’objectiu 
 
 

A desembre de 2022 Previsió a final de Mandat 

38,7 % 44,4% 
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Estat d’execució de les actuacions 
 

 
 

D’un total de 135 actuacions, 14 ja s’ha completat, 79 
es troben en execució i 42 encara no han estat 
iniciades.  

La previsió al finalitzar el Mandat és de 26 actuacions 
completades, 67 en execució i 42 no iniciades. 

 
 
Impacte econòmic acumulat 
 
 

Despesa 2020 Despesa 2021 Despesa 2022 TOTAL % s/total 

5.550.551 € €             8.073.825 €     10.624.521 €           24.248.897 €  25,40% 

 
 
 
Resultats assolits (Previsió a final de Mandat) 
 

 
 

 
 

Resultats assolits 

Eixos no executats o amb una execució amb resultats molt per sota del previst       Nivell 1  

Eixos amb execució parcial o total amb resultats força per sota del previst, o execució d’actuació alternativa   Nivell 2 

Eixos amb una execució total d’acord amb el previst i amb resultats satisfactoris       Nivell 3 

     

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Total

Nº d'eixos 5 11 3 19

% sobre el total d'eixos de l'objectiu 26,3% 57,9% 15,8% 100%

objectiu 5
Resultats assolits
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2.6.2.6.2.6.2.6. OBJECTIU 6 OBJECTIU 6 OBJECTIU 6 OBJECTIU 6 ----    Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de gestió dels Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de gestió dels Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de gestió dels Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de gestió dels 
residusresidusresidusresidus    

 
El sisè  objectiu estratègic que planteja el Programa de Govern és “La neteja i els residus són dues prioritats molt 
destacades per als propers anys, amb l’objectiu de millorar notablement la situació actual. Calen més recursos, cal 
treballar per augmentar l’eficàcia del servei, cal buscar solucions innovadores... I cal també fer un nou esforç en 
civisme per part de tots i totes pel que fa a la neteja. Els residus tenen un paper molt important en la política 
mediambiental. Un objectiu en el qual hem d’avançar entre tots i totes és reduir al màxim la generació de residus, 
especialment d’aquells que generen més impacte.” 

 
 

Eixos % s/total del PdG Actuacions % s/total del PdG 

4 2,45% 27 3,27% 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Estat d’execució global de l’objectiu 

 
 

A desembre de 2022 Previsió a final de Mandat 

67,4 % 67,4 % 
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Estat d’execució de les actuacions 
 

 
 

D’un total de 27 actuacions, 6 ja s’ha completat, 19 es 
troben en execució i 2 encara no han estat iniciades.  

La previsió al finalitzar el Mandat és mantenir aquesta 
mateixa proporció. 

 
 
Impacte econòmic acumulat 
 
 

Despesa 2020 Despesa 2021 Despesa 2022 TOTAL % s/total 

 2.055.664 €  2.159.265 €            232.489 €          4.447.418 €  4,66% 

 
 
 
Resultats assolits (Previsió a final de Mandat) 
 

 
 

 
 

Resultats assolits 

Eixos no executats o amb una execució amb resultats molt per sota del previst       Nivell 1  

Eixos amb execució parcial o total amb resultats força per sota del previst, o execució d’actuació alternativa   Nivell 2 

Eixos amb una execució total d’acord amb el previst i amb resultats satisfactoris       Nivell 3 

 

  

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Total

Nº d'eixos 1 1 2 4

% sobre el total d'eixos de l'objectiu 25,0% 25,0% 50,0% 100%

objectiu 6
Resultats assolits
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2.7.2.7.2.7.2.7. OBJECTIU 7 OBJECTIU 7 OBJECTIU 7 OBJECTIU 7 ----    Una ciutat per viure i conviure amb seguretat, preservant la llibertat de les Una ciutat per viure i conviure amb seguretat, preservant la llibertat de les Una ciutat per viure i conviure amb seguretat, preservant la llibertat de les Una ciutat per viure i conviure amb seguretat, preservant la llibertat de les 
personespersonespersonespersones    

 

El setè objectiu estratègic que planteja el Programa de Govern és “Les dades oficials són molt clares: 
Terrassa és una de les ciutats més segures del nostre país. Però volem que encara ho sigui més, 
incrementant la dotació de policies i potenciant la seva coordinació, treballant en polítiques de prevenció, 
desenvolupant la «policia de barri»... al mateix temps que apostem per potenciar la protecció civil i la nostra 
capacitat de resiliència per fer front, per exemple, a crisis causades per fenòmens meteorològics, entre 
d’altres. L’objectiu de fons és garantir la llibertat, la seguretat i la convivència de totes les persones, a tot 
arreu, a tota hora i en tota mena de circumstàncies.” 

 
 

Eixos % s/total del PdG Actuacions % s/total del PdG 

6 3,68% 33 4,00% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Estat d’execució global de l’objectiu 

 
 

A desembre de 2022 Previsió a final de Mandat 

66,1 % 68,8% 
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Estat d’execució de les actuacions 
 

 
 

D’un total de 33 actuacions, 7 ja s’ha completat, 23 es 
troben en execució i 3 encara no han estat iniciades.  

La previsió al finalitzar el Mandat és de 12 actuacions 
completades, 18 en execució i 3 no iniciades. 

 
 
Impacte econòmic acumulat 
 
 

Despesa 2020 Despesa 2021 Despesa 2022 TOTAL % s/total 

    533.083 €     452.853 €        72.936 €          1.058.872 € 1,11% 

 
 
 
Resultats assolits (Previsió a final de Mandat) 
 

 
 

 
Resultats assolits 

Eixos no executats o amb una execució amb resultats molt per sota del previst       Nivell 1  

Eixos amb execució parcial o total amb resultats força per sota del previst, o execució d’actuació alternativa   Nivell 2 

Eixos amb una execució total d’acord amb el previst i amb resultats satisfactoris       Nivell 3 

 
 
  

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Total

Nº d'eixos 0 2 4 6

% sobre el total d'eixos de l'objectiu 0,0% 33,3% 66,7% 100%

objectiu 7
Resultats assolits
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2.8.2.8.2.8.2.8. OBJECTIU 8 OBJECTIU 8 OBJECTIU 8 OBJECTIU 8 ----Rieres: trencar «l’efecte barrera», una oportunitat per millorar la vida de Rieres: trencar «l’efecte barrera», una oportunitat per millorar la vida de Rieres: trencar «l’efecte barrera», una oportunitat per millorar la vida de Rieres: trencar «l’efecte barrera», una oportunitat per millorar la vida de 
les persones i connectar els barrisles persones i connectar els barrisles persones i connectar els barrisles persones i connectar els barris    

 

El vuitè objectiu estratègic que planteja el Programa de Govern és “Imaginem una Terrassa sense rieres que 

actuïn com a barreres? Aquest és l’horitzó que ens fixem per als propers anys: dibuixar el camí que ens 

portarà, en un futur, a integrar les rieres en el paisatge urbà d’una nova manera, equilibrant el respecte a la 

natura, la seguretat i la necessitat de connectar millor els barris. Impulsem, doncs, un procés de reflexió i 

d’innovació, de treball tècnic i de diàleg constructiu per trobar, entre tots i totes, una fórmula que faci viable 

aquest objectiu històric.” 

 
Eixos % s/total del PdG Actuacions % s/total del PdG 

3 1,84% 8 0,97% 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Estat d’execució global de l’objectiu 

 
 

A desembre de 2022 Previsió a final de Mandat 

93,8 % 93,8 % 
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Estat d’execució de les actuacions 
 

 
 

D’un total de 8 actuacions, 6 ja s’ha completat i 2 es 
troben en execució.  

La previsió al finalitzar el Mandat és de continuïtat. 

 
 
Impacte econòmic acumulat 
 
 

Despesa 2020 Despesa 2021 Despesa 2022 TOTAL % s/total 

    36.876 €    530.803 €    396.337 €          964.016 € 1,01% 

 
 
 
Resultats assolits (Previsió a final de Mandat) 
 

 
 

 
Resultats assolits 

Eixos no executats o amb una execució amb resultats molt per sota del previst       Nivell 1  

Eixos amb execució parcial o total amb resultats força per sota del previst, o execució d’actuació alternativa   Nivell 2 

Eixos amb una execució total d’acord amb el previst i amb resultats satisfactoris       Nivell 3 

 
 
  

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Total

Nº d'eixos 0 0 3 3

% sobre el total d'eixos de l'objectiu 0,0% 0,0% 100,0% 100%

objectiu 8
Resultats assolits
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2.9.2.9.2.9.2.9. OBJECTIU 9 OBJECTIU 9 OBJECTIU 9 OBJECTIU 9 ----    L’Ajuntament de tothom, al L’Ajuntament de tothom, al L’Ajuntament de tothom, al L’Ajuntament de tothom, al servei de tothomservei de tothomservei de tothomservei de tothom    
 
El novè objectiu estratègic que planteja el Programa de Govern és “Volem fer un Ajuntament més dinàmic i eficaç, 

amb serveis millor dotats, apostant pel talent i la innovació, per potenciar la transparència i la participació. Una 

fiscalitat justa i moderada, una renovada aposta tecnològica, un compromís absolut amb l’ètica i l’honradesa i la 

confiança en la professionalitat de les treballadores i treballadors i l’esperit de servei a la ciutat: aquests són alguns 

dels factors que ens permetran impulsar un salt endavant de tota l’organització municipal.” 
 
 

Eixos % s/total del PdG Actuacions % s/total del PdG 

10 6,13% 42 5,09% 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Estat d’execució global de l’objectiu 

 
 

A desembre de 2022 Previsió a final de Mandat 

77,6 % 84,8 % 
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Estat d’execució de les actuacions 
 

 
 

D’un total de 42 actuacions, 15 ja s’ha completat, 26 
es troben en execució i 1 encara no han estat 
iniciades.  

La previsió al finalitzar el Mandat és de 24 actuacions 
completades i 18 en execució. 

 
 
Impacte econòmic acumulat 
 
 

Despesa 2020 Despesa 2021 Despesa 2022 TOTAL % s/total 

  333.057 €    120.179 € 4.842.572 €          5.295.808 € 5,55% 

 
 
 
Resultats assolits (Previsió a final de Mandat) 
 

 
 

 
Resultats assolits 

Eixos no executats o amb una execució amb resultats molt per sota del previst       Nivell 1  

Eixos amb execució parcial o total amb resultats força per sota del previst, o execució d’actuació alternativa   Nivell 2 

Eixos amb una execució total d’acord amb el previst i amb resultats satisfactoris       Nivell 3 

  

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Total

Nº d'eixos 0 1 9 10

% sobre el total d'eixos de l'objectiu 0,0% 10,0% 90,0% 100%

objectiu 9
Resultats assolits
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2.10.2.10.2.10.2.10. OBJECTIU 10 OBJECTIU 10 OBJECTIU 10 OBJECTIU 10 ----    Contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina de qualitat per afavorir el Contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina de qualitat per afavorir el Contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina de qualitat per afavorir el Contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina de qualitat per afavorir el 
progrés de les persones i fer de Terrassa una ciutat pròspera i socialment justaprogrés de les persones i fer de Terrassa una ciutat pròspera i socialment justaprogrés de les persones i fer de Terrassa una ciutat pròspera i socialment justaprogrés de les persones i fer de Terrassa una ciutat pròspera i socialment justa    

 

El desè objectiu estratègic que planteja el Programa de Govern és “Per construir la ciutat que volem i 

garantir el progrés de les persones, ens cal un renovat impuls a l’economia terrassenca, en tots els sectors i 

molt especialment en aquells que són més estratègics, així com els relacionats amb la revolució digital i 

tecnològica. Volem ajudar a crear ocupació de qualitat i estable, oferir oportunitats d’inversió i de creixement 

per a les empreses, donar ales a l’economia social i solidària, potenciar el comerç i convertir la sostenibilitat 

en un requisit imprescindible i en una oportunitat econòmica.” 

 

Eixos % s/total del PdG Actuacions % s/total del PdG 

23 14,11% 94 11,39% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estat d’execució global de l’objectiu 
 
 

A desembre de 2022 Previsió a final de Mandat 

74,3 % 81,9 % 
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Estat d’execució de les actuacions 
 

 
 

D’un total de 94 actuacions, 15 ja s’ha completat, 76 
es troben en execució i 3 encara no han estat 
iniciades.  

La previsió al finalitzar el Mandat és de 44 actuacions 
completades, 48 en execució i 2 no iniciades. 

 
 
Impacte econòmic acumulat 
 
 

Despesa 2020 Despesa 2021 Despesa 2022 TOTAL % s/total 

   4.061.261 €   3.801.942 € 3.462.195 €        11.325.398 € 11,87% 

 
 
 
Resultats assolits (Previsió a final de Mandat) 
 

 
 

 
Resultats assolits 

Eixos no executats o amb una execució amb resultats molt per sota del previst       Nivell 1  

Eixos amb execució parcial o total amb resultats força per sota del previst, o execució d’actuació alternativa   Nivell 2 

Eixos amb una execució total d’acord amb el previst i amb resultats satisfactoris       Nivell 3 

 
  

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Total

Nº d'eixos 1 5 17 23

% sobre el total d'eixos de l'objectiu 4,3% 21,7% 73,9% 100%

objectiu 10
Resultats assolits
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ANNEX 1.ANNEX 1.ANNEX 1.ANNEX 1.----    Detall de l’estat de les actuacions: grau d’execució i despesa Detall de l’estat de les actuacions: grau d’execució i despesa Detall de l’estat de les actuacions: grau d’execució i despesa Detall de l’estat de les actuacions: grau d’execució i despesa 
executada, a desembre de 2022executada, a desembre de 2022executada, a desembre de 2022executada, a desembre de 2022    
 
 

OBJECTIU 1OBJECTIU 1OBJECTIU 1OBJECTIU 1        
 

 
 
  

Eix Descripició
Total 

actuacions
No iniciades En execució Completades

Grau 

execució
Total Despesa 

1 Barris sostenibles per canviar mirades 4 0 3 1 60,0%                    -   € 

2

Desplegar un nou model d'organització territorial , per donar resposta a 

les demandes i  necessitats ciutadanes, desconcentrant l 'estructura 

organitzativa municipal i  vetl lant així per l 'impuls d'una nova 

governança més transversal més corresponsable i  més relacional

5 0 5 0 80,0%           58.405 € 

3 Impulsar el  pacte Terrassa per l'accessibi litat universal 6 1 4 1 56,7%        458.384 € 

4
Assolir una posició de referent a Catalunya per a cadascun dels 

l lenguatjes artístics
6 0 5 1 83,3%     1.321.010 € 

5 Esdevenir un referent internacional a partir de la cultura i  el  patrimoni 5 0 5 0 64,0%     1.411.558 € 

6 La cultura per a la inclusió 6 1 1 4 81,7%             7.678 € 

7 Arrels culturals 3 0 2 1 93,3%     2.471.948 € 

8 Cultura per a la creació i el pensament 2 0 1 1 95,0%        746.442 € 

9 Bibl ioteques 2 0 2 0 50,0%           23.800 € 

10 Mil lorar el  finançament de projectes culturals terrassencs de pais 6 0 6 0 75,0%        805.975 € 

11
Obrir Terrassa al  mon: mil lorar i ampliar l 'oferta de la ciutat per ser un 

dstí turístic de qualitat i atractiu per a visitants que aportin valor afegit
3 0 2 1 86,7%        114.618 € 

12
Mil lorarem els espais i  els serveis destinats a l'activitat turística, 

promovent l'ús de la tecnologia i  les propostes innovadores.
5 0 5 0 56,0%           59.107 € 

13

Treballarem per posicionar Terrassa dins l 'oferta turística de barcelona 

i  Catalunya, l iderant els àmbits on sóm referents, com el turisme 

industrial

3 0 3 0 76,7%           59.329 € 

14 Incrementar la cooperació en turisme amb els agents de la ciutat 3 0 3 0 86,7%           39.603 € 

15 Definició del  Vapor 0. Patrimoni Industrial 1 0 0 1 100,0%             7.073 € 

16 Terrassa ciutat del  cinema 2 0 2 0 70,0%           50.826 € 

17
Treballar l'estratègia Terrassa Ciutat de Cinema de manera concertada 

amb el  sector
1 0 1 0 70,0%        125.000 € 

18
Promoció del Cinema Catalunya, un model de referència al  nostre país, 

per obrir-lo més a tota la ciutat
1 0 1 0 80,0%        611.000 € 

19

Projecció de la ciutat a l 'exterior mitjançant l 'esport d'alt nivell  i  la 

celebració d'esdeveniments esportius de rel levància, facil itatn l 'accés de 

la ciutadania als esdeveniments

4 0 3 1 72,5%     2.520.000 € 

20

Potenciar la interacció i  la incidència de Terrassa al  món per reforçar el  

posicionament i l ideratge de la nostra ciutat a l'exterior, a través de la 

diplomàcia municipal

9 0 9 0 68,9%           40.760 € 

21 Plans directors/sectorials i  projectes estratègics 4 0 4 0 82,5%        235.407 € 

22
Relació bi lateral Ajuntament-General itat: una opotunitat per millorar la 

ciutat i  per contribuir a millorar el país
4 0 0 4 100,0%           12.437 € 

22 Total 85 2 67 16 74,9%   11.180.360 € 
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OBJECTIU 2OBJECTIU 2OBJECTIU 2OBJECTIU 2    
 

 
  

Eix Descripició
Total 

actuacions
No iniciades En execució Completades

Grau 

execució
Total Despesa 

23
Centrarem la política d'habitatge com a servei d'interès general i  

l 'impulsarem com a eina d'inclusió, sostenibil itat i resil iència
4 0 2 2 72,5%                    -   € 

24 Desenvoluparem estratègies per garantir la permanència a l'habitatge 8 1 7 0 75,0%        333.303 € 

25
Una oferta cultural  i de lleure adaptada i  que faci l iti la concil iació 

familiar
1 0 1 0 80,0%                    -   € 

26
Impulsar activament el canvi de mentalitat social  en relació a la igualtat 

de gèneres
1 0 0 1 100,0%                    -   € 

27
Impulsar un nou model cultural  de ciutat que doni el  protagonisme a les 

entitats i  actors culturals
3 1 2 0 60,0%     1.018.316 € 

28 Assolir nous finançaments per a la cultura 3 0 3 0 56,7%                    -   € 

29
Aprovació i desenvolupament del  Pla Director de l 'Esport com a eix 

estratègic del  futur de l'esport a la ciutat
1 0 1 0 70,0%                    -   € 

30
Augmentar i  mil lorar l'oferta d'activitats i serveis a per a la pràctica 

esportiva per mil lorar la salut i  qualitat de vida de la ciutadania
6 0 6 0 58,3%        528.000 € 

31
Dotar a la ciutat dels equipaments esportius que permetin el creixement 

i  desenvolupament de l'activitat esportiva
6 0 6 0 55,0%     1.954.709 € 

32

Revitatlitzar i  posicionar definitivament el Campus Universitari de 

Terrassa dins de l'estratègia de ciutat, apropant la universitat a la 

ciutadania i  la ciutadania a la universitat

10 0 7 3 78,0%        297.738 € 

33
Reforçar el programa "Terrassa Universitària" com a referent d'activitats 

amb impacte social  i  de projecció de la ciutat
3 0 3 0 76,7%           54.241 € 

34

Promoure l 'autonomia personal i  atenció a la dependència de les 

persones per la millora i  benestar, a nivell  personal, famil iar i  del seu 

entorn, tot vetllant pels drets humans reconeguts: el  dret a la salut, 

l 'assistència social  i la vida famil iar

3 0 2 1 90,0%           87.821 € 

35 Compromisos vers les capacitats diverses 4 0 3 1 75,0%        176.075 € 

36 Compromisos amb un model educatiu de ciutat en capacitats diverses 3 1 2 0 53,3%             7.393 € 

37
Estendre l 'ús del  català i garantir el dret de tota la població al  seu 

coneixement
4 0 2 2 85,0%        459.903 € 

38
Impulsar la mil lora dels serveis i  equipaments sanitaris i  la correcció 

dels dèficits actuals
2 0 2 0 80,0%                    -   € 

39 Salut comunitària 2 1 0 1 50,0%           43.432 € 

40 Salut Mental 3 0 2 1 76,7%           30.743 € 

41 Cardioprotecció 1 0 0 1 100,0%        116.937 € 

42 Cooperació, participació i  suport a les entitats de Salut 3 0 0 3 100,0%           22.631 € 

43 Planificació Estratègica 2 1 1 0 45,0%           57.447 € 

44 Terrassa, ciutat educadora amb visió 360 19 0 9 10 92,6%     1.253.318 € 

45
Promoure el  desenvolupament d'una oferta d'educació no reglada en tots 

els àmbits en la construcció del  projecte de ciutat educadora 
10 0 7 3 71,0%           12.417 € 

46 La igualtat d'oportunitats en escolarització 18 2 7 9 78,3%     1.592.072 € 

47 Educació especial i s istema educatiu inclusiu 14 1 7 6 69,3%             9.873 € 

48 Un pacte de ciutat per la coeducació 7 0 5 2 91,4%        291.790 € 

49
L'orientació educativa i l 'impuls de la formació professional, de les 

noves oportunitats i de l 'educació al  l larg de la vida
17 1 8 8 79,4%        397.559 € 

50

Potenciar l'emancipació i  autonomia de les persones joves, 

acompanyant-les durant els diferents cicles de la seva trajectòria vita, 

oferint-los informació, orientació i  assessorament

5 0 4 1 92,0%        143.226 € 

51

Garantir i  fomentar l'equitat entre tots els i  les joves de la cituat per 

evitar situacions de desigualtat social  per raons de procedència, gènere, 

sexe, etc., vetllant especialment per garantir l 'equil ibri territorial  entre 

tots els barris

6 0 4 2 93,3%        862.312 € 

52

Fomentar la participació i  la cultura entre les persones joves, dotant-les 

d'eines i  recursos perquè s'impliquin voluntàriament en la construcció 

de social i comunitària, ja sigui  a través d'entitats, grups de persones o 

de manera individual

10 0 9 1 76,0%     1.249.820 € 

53
Establir un programa de treball que condueixi a la creació d'un servei  

local  d'infància, adolescència i famílies
9 0 7 2 74,4%           52.702 € 
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Eix Descripició
Total 

actuacions
No iniciades En execució Completades

Grau 

execució
Total Despesa 

54
Fomentar la salut i  el  benestar en la vel lesa per afavorir l 'envell iment 

actiu i saludable, el  respecte i la inclusió de la gent gran
4 0 4 0 85,0%        129.694 € 

55

Reconeixement de la contribució social i  cultural de les persones grans, i 

l 'impuls de la participació, fent de Terrassa una ciutat amigable que 

vetll i per la bona convivència intergeneracional i  l 'atenció a la diversitat

9 0 7 2 78,9%           58.615 € 

56

Donar suport i  reconeixement al teixit associatiu i  posar a l 'abast eines 

per potenciar la seva gestió, projecció i  retorn social  a la ciutat, i  

desenvolupar una política de foment del voluntariat

6 0 6 0 88,3%           48.593 € 

57

Millorar la participacióde la ciutadania en la governança de la ciutat, 

informant de les possibi litats d'influir i  en els afers de la vida pública 

local, així com potenciar la cultura participativa de l 'Ajuntament per 

avançar cap a la cogestió, la codecisió i la coavaluació

7 0 5 2 90,0%           17.484 € 

58

Reivindicar la Memòria Històrica i  la seva difusió per elaborar un relat 

històric de progrés de la ciutat i  per difondre els valors democràtics 

enfront l'auge del feixisme, així comn recordar i  honorar les seves 

víctimes

9 0 8 1 91,1%           26.037 € 

59

Avançar cap a una ciutat que s'adapti  a la reforma horària, considerant 

el  temps com a variable rel levant en la recerca de la igualtat i  el 

benestar de les persones i impulsant una política pública que ens 

permeti la redistribució dels usos del temps, començant i  donant 

exemple des de l 'Ajuntament

5 0 5 0 78,0%                    -   € 

60
Els animals domèstics: per la millora de la tinença responsable i  el 

benestar animal
5 0 5 0 82,0%           23.776 € 

38 Total 233 9 159 65 78,7%   11.357.977 € 
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OBJECTIU OBJECTIU OBJECTIU OBJECTIU 3333    
 
 

 
 
  

Eix Descripició
Total 

actuacions
No iniciades En execució Completades

Grau 

execució
Total Despesa 

61 Lluita contra la pobresa energètica i  promoció de l 'eficiència a les l lars 14 2 12 0 68,6%                    -   € 

62

Millorar l 'acoll ida i  la inclusió social  de la població d'origen estranger 

per a la construcció d'un nou model social  basat en la ciutadania, la 

convivència i  la justícia social

8 0 8 0 66,3%        349.441 € 

63

implementar una estratègia per a la prevenció i  l'abordatge del racisme 

a la ciutat per lluitar contra la discriminació per motius d'origen 

nacional, ètnic, cultural  i/o de creences religioses

9 0 9 0 71,1%        174.066 € 

64

Consolidar la transversalitat de la interculturalitat i  l 'antiracisme en les 

polítiques municipals per grantir els drets socials i evitar que l'origen 

nacional, ètnic, cultural  i/o les creences religioses no suposin un motiu 

de discriminació 

2 0 2 0 65,0%           21.773 € 

65

Protegir i garantir els drets i  les oportunitat per a tothom, atenent als 

eixos de desigualtat (sexe, gènere, orientació sexual i identitat de gènere, 

edat, origen, creences o capacitats, classe social, etc.) de manera 

interseccional per adequar les polítiques municipalsa les necessitats 

reals de les persones

4 0 4 0 90,0%           10.205 € 

66
Atenció a la diversitat afectiva, sexual i gènere i a les violències LGTBI-

fòbiques, garantint drets bàsics i  fonamentals
1 0 1 0 80,0%        108.295 € 

67 Transversalitat interseccional 3 0 3 0 70,0%             1.550 € 

68
Conscienciar dels drets LGTBI+ per conviure la diversistat d'orientacions 

sexuals, identitats i  expressions de gènere i famil iar
2 0 2 0 80,0%           22.602 € 

69 Visibi litzar i  celebrar la diversitat afectiva, sexual, de gènere i  famil iar 1 0 1 0 80,0%             4.862 € 

70 Ciutadania activa en la governança de les polítiques LGTBI+ 2 0 2 0 80,0%             8.878 € 

71 Drets Humans 4 0 4 0 62,5%             3.332 € 

72 Transveralitat de gènere 3 0 3 0 80,0%           10.539 € 

73 Abordatge de les violències masclistes 3 0 0 3 100,0%        119.557 € 

74 Terrassa ciutat feminista 5 0 2 3 80,0%        113.286 € 

75 Ocupabilitat de les dones en situació de major vulnerabil itat 1 0 0 1 80,0%     1.634.634 € 

76 Les persones, protagonistes de la transformació social 2 0 2 0 90,0%           30.949 € 

77 Acostar i  donar a conèixer els serveis socials a la ciutadania 2 0 2 0 90,0%     1.322.632 € 

78 Disseny i  redisseny dels serveis bàsics d'atenció social 1 0 1 0 80,0%     4.986.630 € 

79 L'acció comunitària com a eina estratègica dels serveis socials 2 0 2 0 65,0%           30.784 € 

80
Oportunitats d'ocupació per a persones en risc d'exclusió, baixa 

qualificació i/o discapacitats diverses
1 0 1 0 70,0%     4.553.734 € 

81 Solidaritat i  cooperació 3 0 3 0 83,3%           17.254 € 

82 Sensibi l ització i  Educació per al Desenvolupament 2 0 2 0 90,0%        125.487 € 

83 Projectes de Cooperació Internacional per al desenvolupament 2 0 2 0 80,0%     1.260.754 € 

84 Acció humanitària i  resposta davant de situacions d'emergència 2 0 2 0 80,0%        267.334 € 

24 Total 79 2 70 7 75,6%   15.178.578 € 
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OBJECTIU 4OBJECTIU 4OBJECTIU 4OBJECTIU 4    
 

 
 
 
 
  

Eix Descripició
Total 

actuacions
No iniciades En execució Completades

Grau 

execució
Total Despesa 

85 Redefinir i  potenciar el paper del Consell  Municipal del Medi Ambient 2 0 2 0 90,0%           80.055 € 

86
Zona de Baixes Emissions, àrees de vianants, zones de circulació 

l imitada i  millora de la qualitat de vida a tots els barris
5 0 2 3 82,0%           86.837 € 

87 Impuls a la mobil itat combinada i  compartida 6 1 3 2 65,0%        480.650 € 

88 Model de gestió del servei públic d'autobusos 1 0 0 1 100,0%        102.764 € 

89 Cosint la ciutat amb transport públic i  taxi 7 0 3 4 78,6%     6.937.296 € 

90 Facil item l'aparcament 7 3 3 1 37,1%                    -   € 

91 Transport de mercaderies més eficient 3 0 1 2 83,3%        147.335 € 

92 Transformació i reordenació dels eixos estratègics de la ciutat 4 1 3 0 25,0%           31.775 € 

93
La revolució verda i  sostenible: transformar el verd urbà per 

renaturalitzar la ciutat i  aconseguir un entorn urbà més sostenible
11 3 6 2 41,8%           55.325 € 

94
L'Anella Verda: per la protecció del territori, la connectivitat dels espais 

naturals, la potenciació dels espais agraris i  la producció d'aliments
9 1 6 2 74,4%     1.017.623 € 

95
La crisi  cl imàtica: per una Terrassa energèticament eficient i  100% 

renovable
12 1 9 2 69,2%        381.218 € 

96 La contaminació de l 'aire:per un medi ambient de qualitat i  saludable 3 0 2 1 86,7%           18.101 € 

97
La comunicació i  l 'educació ambiental: per una ciutadania educada en 

la sostenibil itat
10 1 3 6 79,0%        198.479 € 

98
El cicle de l 'aigua, després de la municipil ització: per la garantia d'una 

nova cultura de l 'aigua eficient i  sostenible
9 0 7 2 74,4%        849.369 € 

14 totals 89 11 50 28 66,5%   10.386.827 € 
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Eix Descripició
Total 

actuacions
No iniciades En execució Completades

Grau 

execució
Total Despesa 

99
Inici dels treballs preliminars de revisió del POUM, PAUM i  Agenda i  

avaluació econòmica/financera de les actuacions
4 2 2 0 25,0%                    -   € 

100

Revisió i  actualització del Catàleg d'edificis d'interès Històric-Artístic de 

Terrassa i  adequació del  Pla Especial  de protecció del  Patrimoni-

Històric-Artístic Ambiental  de Terrassa

2 0 2 0 50,0%           29.790 € 

101
Activació d'espais i  edificacions en desús, en el  cas urbà, per a usos 

d'interès públic
3 0 2 1 53,3%                    -   € 

102

Dissenyar la reubanització de la Rambleta del  Pare Alegre, entre el  sector 

de la PMU Rambleta Pare alegre i  la Plaá del  doré, amb la participació 

dels veïns veïnes

4 2 2 0 10,0%                    -   € 

103

Modificar el  POUM per incloure en sòl  urbà consolidat l'obl igació de 

destinar un % determinat del sostre residencial de nova implantació en 

règim d'habitatge protegict

1 0 1 0 80,0%           41.382 € 

104

Prioritzar les actuacions necessàries per activar els sectors de mil lora 

urbana, generadors de buits urbans, per davant dels sectors de 

creixement exteriors de la ciutat

6 3 1 2 45,0%             1.876 € 

105 Millorar la connectivitat del  Parc de Vallparadís amb la trama urbana 3 1 2 0 16,7%           34.634 € 

106 Reformulació urbanística de l'àmbit de la Porta Sud i barri del  segle XX 5 2 2 1 44,0%        678.772 € 

107
Millorar, de forma sostenible, les connexions i comunicacions de 

Terrassa amb el seu entorn i  el conjunt del país
14 4 8 2 47,1%                    -   € 

108 Regeneració de la zona nord del  barri  de Ca n'Anglada 3 0 3 0 43,3%     3.013.875 € 

109
Treballarem per un model de ciutat on l 'habitatge sigui un element clau 

per garantir el benestar de les persones
5 0 4 1 64,0%                    -   € 

110 Millorarem l 'estat del  parc d'habitatges i de les persones residents 5 3 2 0 30,0%                    -   € 

111
Desenvoluparem estratègies per garantir l'accés a l 'habitatge i  

augmentarem el parc d'habitatge social i  assequible
11 4 6 1 33,6%        281.436 € 

112 Adequarem i optimitzarem els recursos municipals destinats a habitatge 5 1 4 0 20,0%                    -   € 

113
Millora dels barris i  la connec tivitat entre tots el ls, potenciant els eixos 

de central itat
16 8 7 1 26,9%        284.996 € 

114 Intervencions urbanístiques per impulsar <<la revolució verda>> 19 6 10 3 28,9%           38.182 € 

115 Millora del  manteniment a tots els barris de la ciutat 17 6 10 1 35,9%        133.231 € 

116

 Ciutat digital: Impulsar l ’ús de la tecnologia per mil lorar les 

infraestructures i  els serveis a la ciutat posant les persones al centre, 

afavorint la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i  una mil lor 

qualitat de vida

4 0 3 1 47,5%     1.325.000 € 

117

Pla d'Equipaments. Disposar d'uns edificis i instal ·lacions municipals 

que donin resposta tant a les necessitats d'ampliar i democratitzar el 

seu ús com també per a un model desconcentrat en el  territori  de 

prestació dels serveis, amb les condicions d'espai i de funcionament 

adequades per al seu ús

8 0 8 0 86,3%   18.385.723 € 

19 totals 135 42 79 14 38,7%   24.248.897 € 
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Eix Descripició
Total 

actuacions
No iniciades En execució Completades

Grau 

execució
Total Despesa 

118 Actualitzar la normativa de gestió de residus i  neteja 12 1 7 4 61,7%        999.055 € 

119

Garantir la continuïtat del model de gestió amb empresa pública, dotant-

la de recursos suficients per donar compliment als objectius del pla de 

residus i  establint els mecanismes de control necessaris

5 0 3 2 80,0%     3.291.628 € 

120 Noves tecnologies aplicades a la recollida selectiva 1 0 1 0 20,0%                    -   € 

121
La salut ambiental i  al imentària: per una ciutat sense riscos per a la 

ciutadania
9 1 8 0 73,3%        156.735 € 

4 totals 27 2 19 6 67,4%     4.447.418 € 

Eix Descripició
Total 

actuacions
No iniciades En execució Completades

Grau 

execució
Total Despesa 

122
Policia de proximitat, preventiva i transparent, la policia de la nostra 

ciutat
8 1 3 4 73,8%           13.794 € 

123 Una Policia Municipal eficient, formada i  amb més recursos 9 0 9 0 75,6%        733.319 € 

124 La seguretat a la nostra ciutat, una qüestió que ens implica a totes i  tots 2 0 1 1 70,0%                    -   € 

125 Una ciutat preparada i  resi l ient 8 1 5 2 51,3%        298.280 € 

126
Actualització i  transparència en la gestió de les autoritzacions a l'espai 

públic
3 1 2 0 30,0%                    -   € 

127 Millorarem la convivència a les comunitats veïnals 3 0 3 0 90,0%           13.479 € 

6 totals 33 3 23 7 66,1%     1.058.872 € 

Eix Descripició
Total 

actuacions
No iniciades En execució Completades

Grau 

execució
Total Despesa 

128

 Replantejar el paper de les rieres de Palau i  les Arenes i  abordar la 

transformació d’aquestes “fronteres” entre barris, tot convertint-les en 

nexes que articulin i posin en relació els barris de la ciutat situats a 

banda i  banda de llurs l leres.

5 0 1 4 94,0%        112.110 € 

129 Millorar el  manteniment i  neteja de les rieres urbanes 2 0 0 2 100,0%        253.827 € 

130 Minimitzar el  risc d'inundació 1 0 1 0 80,0%        598.079 € 

3 totals 8 0 2 6 93,8%        964.016 € 
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Eix Descripició
Total 

actuacions
No iniciades En execució Completades

Grau 

execució
Total Despesa 

131

L'organització municipal i  les persones que l 'integren. Una organització 

professional, eficaç i sostenible que sigui capaç de donar resposta a les 

necessitats de la ciutadania

7 0 3 4 91,4%     4.200.000 € 

132

Els recursos: fiscalitat. Polítiques fiscals ajustades a les necessitats de 

la ciutat en el marc d'un model de fiscal itat moderada, progressiva, 

respectuosa amb el medi ambient i  que garanteixi  la funció 

redistributiva i  la justícia social

6 0 6 0 76,7%                    -   € 

133

La distribució dels recursos: els pressupostos. Pressupostos equil ibrats 

al  servei de les necessitats ciutadanes i  la igualtat d'oportunitats, 

elaborats i gestionats de manera que permetin garantir i mil lorar la 

qualitat dels servis municipals i  la capacitat d'inversió municipals

4 0 1 3 95,0%           14.702 € 

134
Terrassa, Ciutat Digital, on la innovació i  les tecnologies ens permeten 

mil lorar els serveis que donem a la ciutadania
3 0 3 0 60,0%        122.454 € 

135

Contractació i  gestió dels serveis públics. Uns serveis orientats a donar 

la mil lor resposta ales necessitats de les persones i a mantenir i 

mil lorar tant la qualitat de vida de la ciutadania com les infrastructures 

i  serveis amb que compta la ciutat

9 0 6 3 76,7%        485.795 € 

136
Un model territorial  d'administració propera i  accessible i una atenció 

ciutadana integral, de proximitat i  de qualitat
2 0 0 2 100,0%           13.475 € 

137 Transparència, ètica i  bon govern 6 1 4 1 51,7%           44.955 € 

138 Unificació dels arxius històric i municipal 1 0 0 1 100,0%                    -   € 

139 Comunicació municipal des de la perspectiva d'un nou model de ciutat 1 0 1 0 80,0%                    -   € 

140 Mitjans de comunicació municipals 3 0 2 1 73,3%        414.427 € 

10 totals 42 1 26 15 77,6%     5.295.808 € 
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Eix Descripició
Total 

actuacions
No iniciades En execució Completades

Grau 

execució
Total Despesa 

141 Consolidar i potenciar la competititvitat de les empreses terrassenques 7 0 5 2 81,4%        518.395 € 

142

Fomentar l 'emprenedoria, amb especial  incidència en les etapes 

inicials(sensibil ització, idea i  creació) i  en aquelles etapes on es pugui 

incorporar més valor dins les empreses ja creades (impuls i acceleració)

8 0 7 1 91,3%        460.069 € 

143
Millora dels espais industrials i  la gestió de polígons d'activitat 

econòmica
3 0 0 3 100,0%     3.984.032 € 

144

Enfortir i promocionar l 'Economia Social  i  Solidària a la ciutat, tot 

generant major presència i  accions, tan de forma directa com en 

col·laboració amb les entitats de la ciutat

3 0 2 1 63,3%        195.143 € 

145 Enfortiment de les empreses i  entitats de l 'Economia Social i Solidària 4 0 4 0 55,0%           27.688 € 

146 Foment de noves iniciatives de l 'Economia Social  i  Solidària 1 1 0 0 0,0%                    -   € 

147 Creació d'eines pròpies de l 'Economia Social  i  la transversalitat 3 0 3 0 86,7%             3.550 € 

148
Apropament de les accions de foment d'economia social i del servei 

d'ocupació als barris de la ciutat
2 0 2 0 65,0%        420.110 € 

149

Accions d'informació, assessorament i  educació en l 'àmbit del consum 

dirigides a un consum més sostenible i integrador, facil itant també 

l 'accés als mecanismes de resolució de confl ictes de manera més 

eficient

3 0 3 0 73,3%           39.580 € 

150
Reforçar i projectar el nostre ecosistema d'innovació i  impulsar la <<la 

ciutat digital>>
7 0 6 1 87,1%        283.750 € 

151
Impuls d'un econsistema d'innovació intern on participin tots els serveis 

municipals i  els treballadors/es de l'Ajuntament
2 0 2 0 70,0%                    -   € 

152

Millorar la relació amb les empreses del territori  mitjançant la 

simplificació administrativa, la mil lora de les eines de gestió i  la revisió 

de les ordenances fiscals

4 0 4 0 50,0%                    -   € 

153

Promocionar l 'ocupació estable i  de qualitat a l'empresa i  la indústria, 

atenent a l 'actual i  futura transformació tecnològica dels l locs de treball  

i  pontenciant la igualtat d'oprotunitats

3 0 3 0 80,0%        753.530 € 

154
Impulsar la formació continuada al  l larg de la vida com la millor eina 

per garantir un treball  digne i de qualitat
3 0 3 0 80,0%     2.804.820 € 

155 Potenciar, enfortir i  posar en valor el  comerç a tota la ciutat 4 0 4 0 65,0%             6.958 € 

156 Nous hàbits, nous consums: comerç de proximitat, sostenible, intel·l igent 3 0 1 2 90,0%           21.182 € 

157

Promocionar els eixos comercials i  les associacions de comerciants, així 

com la col·laboració entre el ls, com a aeina per a la innovació, la 

mil lora de l 'ferta comercial  i  d'oci  i  la promoció d'esdeveniments 

culturals

3 0 2 1 90,0%                    -   € 

158 Mercats i  Fires 7 1 5 1 48,6%                    -   € 

159 Potenciar les sinèrgies entre Ajuntament i  món empresarial 11 0 10 1 73,6%        223.209 € 

160
El Parc Audiovisual com a "hub" de l'audiovisual a Catalunya i  puntal al  

sud d'Europa
2 0 2 0 70,0%                    -   € 

161
Potenciar l 'orientació professional per a tots els ciutadns i  ciutadanes: 

àmbit bàsic d'actuació dintre del concepte "Terrassa ciutat orientadora"
5 1 2 2 66,0%     1.369.085 € 

162

Treballar la formació des de tots els àmbits competencials de la 

promoció econòmica i  potenciar l'apropament de la realitat 

socioeconòmica a les escoles de la ciutat

5 0 5 0 84,0%        183.832 € 

163

Apostar pel coneixement i el  talent. Potenciar els programes de 

transferència de coneixement, de captació de talent i  de projectes 

d'impuls d'iniciatives empresarials que ajudin a convertir la recerca i  el  

coneixement universitari  en deseolupament econòmic, qualitat de vida i  

impacte social

1 0 1 0 90,0%           30.465 € 

23 totals 94 3 76 15 74,3%   11.325.398 € 


