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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
L'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa (OESST) és una 
unitat operativa adscrita al Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament de Terrassa, que té per 
missió donar suport a la presa de decisió en la definició de polítiques públiques de 
promoció de la ciutat, econòmica i social mitjançant l’aportació de coneixement sobre 
la ciutat i el seu context territorial1. 
 
Més en concret, l'OESST persegueix els següents objectius: 
 

• Administrar, desenvolupar i interpretar de forma permanent un sistema integrat 
d’informació sobre la ciutat i la seva àrea d’influència. 

 
• Contribuir a la definició d’estratègies de desenvolupament coherents i factibles i 

fomentar les accions de suport a les estructures econòmiques i socials locals. 
 

• Afavorir la reflexió i l’acció de els col·lectivitats locals i dels agents econòmics i 
socials, amb la finalitat d’obtenir el màxim concert possible en la definició de 
polítiques públiques locals. 

 
• Avaluar els resultats i l'impacte de les polítiques públiques locals i proposa 

mesures per a l’aplicació dels resultats de l’avaluació. Donar suport a la 
implantació d’eines essencials d’avaluació. 

 
• I, ara també, formar el personal de l’organització municipal (i, si s’escau, 

d’agents econòmics i socials), en el camp de la gestió de la informació i el 
coneixement estratègics. 

 

 
2. ACTUACIONS 
 
 
Durant l’any 2016 l’Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa ha 
estat treballant en les accions que es detallen: 
 
• Desenvolupament del Sistema d’informació. S’ha continuat el treball en la línia 

de manteniment, consolidació i ampliació del sistema d’informació socioeconòmica 
(nucli essencial de l'OESST), que composa una base de dades agregada de 
coneixement estratègic sobre la ciutat, tant d’informació quantitativa com 
qualitativa. El manteniment del sistema s’ha cofinançat mitjançant la inclusió del 
projecte anomenat Fons de prestació de la XODEL.  

 
El manteniment general del sistema, en aquests moments, està a càrrec del 
personal fix de l'OESST, que coordina el Cap de l'OESST i executen dos tècnics 
superiors d’estudis. 

 
Del sistema d’informació s’han derivat durant l’exercici 2016: 

 

                                                           
1 L’OESST es creà originalment (1994) dins l’estructura de l’empresa municipal Foment de Terrassa SA. A 
finals de 2012 passà a formar part de l’staff de l’Àrea de Presidència de l’Ajuntament de Terrassa. Des de 
juliol de 2015 és unitat operativa pròpia del Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament.  
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a) Atenció a consultes  bàsiques sobre el sistema d’informació i sobre 

metodologies i recursos metodològics. 
 
b) L'Anuari estadístic de Terrassa.  Editat des de 1996, és la síntesi del 

sistema d’informació general. A la vegada funciona com a catàleg general del 
sistema d’informació. Està inclòs en el Pla d'Estadística de Catalunya des de 
1997. L’edició 2016 de l’Anuari és la 21a i consta de 683 taules, mapes i 
diagrames, classificats en 22 capítols temàtics. Cal destacar la consolidació 
del portal de l’Anuari (web totalment reformada), que facilitarà el seu accés 
de consulta. Enguany, per tal de facilitar el treball amb les dades 
estadístiques, s’ha inclòs també la possibilitat de baixar les taules en format 
xls. Vegeu http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/A2016.  

 
c) L'Informe de Conjuntura de Terrassa.  Es publica des de 1998, i constitueix 

el pols anual sobre l’evolució del conjunt econòmic local i base del debat 
econòmic i social de la ciutat. Durant els inicis de 2016 s’ha publicat la versió 
2015, i, a finals de l’exercici s’ha començat a treballar en l’edició 2016, a 
l’objecte especialment de donar-hi una nova orientació als seus continguts. 
Vegeu http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWljMTU.  

 
d) Fitxes dels principals sectors productius.  Per a la redacció del capítol 

d’estructura empresarial de l'Informe de Conjuntura, prèviament s’han 
elaborat informes executius sobre els principals sectors de l’economia local, 
en funció de les dades disponibles, especialment les que fan referència a 
activitat econòmica i ocupació. El contingut d’aquests informes es publiquen 
en el capítol de referència de l’Informe de Conjuntura i en format de fitxes 
trimestrals: http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/xifres.php?p=sectors  

 
e) Informes trimestrals i mensuals sobre l’evolució de l mercat de treball i 

l’estructura empresarial.  Report sobre les principals magnituds disponibles 
que permeten fer un seguiment del mercat de treball local. Es publica al web 
municipal. Links: 

 

- http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/xifres.php?p=evoluciomercat 
- http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/xifres.php?p=infmensuals  

 
f) Perfil de la Ciutat + Flaixos.  Definició dels indicadors bàsics de qualitat de 

vida i sostenibilitat de la ciutat, que permet la mesura de les tendències 
generals dels principals temes, a l’objecte de posicionament immediat 
respecte de l’evolució pròpia de la Ciutat i respecte de ciutats del mateix rang 
(benchmarking). Del manteniment d’aquests indicadors es redacta un 
document executiu de "flaixos". Aquesta acció és fruit de l’execució d’un 
projecte que es  du a terme per 13 observatoris de ciutats mitjanes a 
Catalunya, coordinats per l'OESST. Per indicació del Gabinet de l’alcalde, 
s’elabora també una versió reduïda dels flaixos, que s’anomena “mini-
flaixos”.  

 
g) Indicadors globals de ciutat GCI   (Banc Mundial), participació i suport en el 

seu manteniment i assessorament sobre fonts, com a activitat general de 
transparència de l’evolució de la ciutat i també de les polítiques públiques.. 
De periodicitat anual., des de 2009 
http://transparencia.terrassa.cat/Cityindicators/Cityindicators/IndicadorsGCI    

 
h) Informe sobre mensual sobre l’evolució del usuaris de Foment de 

Terrassa.  Report sobre les grans magnituds de la gestió dels serveis de la 



 
5 

 
línia de servucció de Foment de Terrassa. S’ha fet des de mitjans de 2008 
fins a juliol de 2016. 

 
i) Informe anual sobre indicadors de sostenibilitat am biental a Terrassa.  

Report sobre els principals indicadors de sostenibilitat, agrupats en tres tipus: 
indicadors de model (usos del sòl i planejament, clima i context 
socioeconòmic), indicadors de flux (transports, mobilitat, aigua, energia i 
residus) i indicadors de qualitat (qualitat de l’aire, disciplina ambiental, 
qualitat del medi natural i soroll ambiental). Es publica al web municipal. 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/xifres.php?p=is  

 
j) Obertura (des de novembre de 2011) d’un canal-pilot de notícies 

socioeconòmiques de Terrassa al Twitter i al Facebo ok, com a derivació 
dels grups de notícies que funcionaven al YahooGroups des de la Diagnosi 
del Pacte Territorial per a l’Ocupació de Terrassa. 

 
k) Informe sobre l’oferta de locals d'activitat econòm ica  - Índex de preus –

Des de 2013 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvaW5kZXhwcmV1c2xvY2Fsc
y8yMDE2XzR0X2luZGV4cHJldXMucGRm  

 
l) Informe sobre l’oferta d’habitatge a Terrassa  – Índex de preus – Des de 

2016  
 

m) Fitxes d’indicadors bàsics de ciutat (districtes i barris)  – Anual, des de 
/2015 

 
 
• Estudis i informes propis  elaborats durant 20142: 
 

- Resultats de la XIV Fira Modernista de Terrassa (20 16) – Estudi d’impacte 
econòmic i social - Enquesta als visitants i als establiments de restauració – 
19/05/2016  
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAxNjA1MTl4aXZfZmlyYW1vZ
GVybmlzdGFfZW5xdWVzdGVzLnBkZg  

 
- L’estructura econòmica terrassenca a partir del Reg istre Mercantil – 

Dades 2014 – 10/2016 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAxNjEwMjVyZWdpc3RyZW1l
cmNhbnRpbDIwMTQucGRm  

 

- L'activitat judicial com a mesura de l'impacte de l a crisi econòmica (2001-
2015) – 07/2016 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAxNjA3MThlZmVjdGVzX2Ny
aXNpcy5wZGY  

 
- Informe de violència contra les dones 2014 – 11/2016 

http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAxNjExMjlfdmlvbGVuY2lhX2
RvbmEyMDE1LnBkZg  

 
- Previsió del consum futur d’aigua a Terrassa – Hori tzó 2026 – 30/09/2016 

 
- Denim Street Life Terrassa 2016. Enquesta als visit ants i participants – 

Estudi d’impacte econòmic - 28/10/2016 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAxNjExMDJkZW5pbV9pbmZv
cm1lX3Jlc3VsdGF0cy5wZGY  

                                                           
2 Els estudis o informes acabats sense referència al web corporatiu ho són a falta de versió digital o a 
causa de la seva consideració com a confidencials. 



 
6 

 
 

- Elaboració del qüestionari de les Jornades Gastronò miques  – 11/2015 
 
- Informe sobre el Pla de Transports de Viatgers 2020  – 11/2015 – Càlculs de 

rendes dels usuaris 
 
- Informe sobre entitats territorials adjacents Les F onts-Sant Quirze – 

Avaluació de les actuacions municipals – 01/2016  
 

- Coordinació de l’enquesta i del treball de camp de l’Enquesta sobre 
“Percepcions de la ciutadania de Terrassa 2016  desenvolupada per l'IES 
Santa Eulàlia –  05/2016 - Projecte emanat del procés Àgora Terrassa 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAxNjA2MjFlbnF1ZXN0YV9zd
GFldWxhbGlhMjAxNl9wcmltZXJzX3Jlc3VsdGF0cy5wZGY  

Dins aquesta enquesta es tractà en especial preguntes destinades a calibrar el 
grau de coneixement dels ciutadans sobre el servei públic de subministrament 
d’aigua, a demanda del Comissionat especial per a l’Aigua. 
Presentació de resultats davant de a comunitat educativa d’aquell centre. 

 
- Terrassa, Ciutat de l'esport en un entorn natural i  saludable  – 

desenvolupament dels capítols d’anàlisi estadística de fonts alienes disponibles 
– Part de diagnosi en procés per part del Servei d’Esports – Projecte emanat 
del procés Àgora Terrassa. 

 
- Plantejament d’una Enquesta dels serveis públics a Terrassa – Iniciat 

12/2016 – En tràmit. 
 

- Plantejament/assessorament sobre un estudi de diagnosi sobre L’Economia 
Social a Terrassa , a desenvolupar-se pel Servei d’Empresa i assistència 
tècnica externa. 

 
- Dictamen OTL 2016  (xarxes d’oficines tècniques laborals) per a persones 

discapacitades. Grup de suport al pla d’acció. Elaboració dels apartats de 
diagnosi social i territorial. 

 
 
• Sobre altres estudis i desenvolupament d’accions mu nicipals:  
 

- Pla de Mobilitat Urbana 2015-2020.-  Participació en els treballs de debat i 
redacció del Pla, en els seus estudis preliminars i en el seu procés de 
discussió. També, relacionat amb aquest tema, en el Pla de Transports de 
viatgers (AMTU). 

 
- Pla de Mandat 2015-2019, elaboració de la base estadística i d’indicadors, així 

com proposta indicadors d’avaluació en funció de l’anàlisi dels objectius per 
capítols: http://www.terrassa.cat/plademandat  

 
 
• Accions estructurals 
 

- Manteniment de la pàgina Terrassa en Xifres del web  municipal.-  La 
transmissió de la informació i dels productes elaborats que s’efectua 
principalment a través de la pàgina electrònica municipal, ha propiciat que 
l’OESST s’encarregui de l’organització aquest espai, en funció de la seva 
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producció i la de les Unitats d'Estadística i de SIG-Padró. Vegeu 
www.terrassa.cat/xifres  

 
- Seguiment de la pàgina web de polígons dins el web de l’Ajuntament de 

Terrassa. En concret, s’hi pot accedir directament a través de: 
www.terrassa.cat/poligons. És fruit de les actuacions en el marc del projecte 
pilot de polígons industrials 2007. 

 
- Manteniment del catàleg del fons documental de Fome nt de Terrassa i 

gestió de les consultes. Al llarg d’aquest any s’ha superat el nombre de 5.400 
documents registrats al Fons documental (en diferents suports: llibres, articles, 
DVD, CD-rom, etc.), dels quals predominen els de temes relacionats amb 
economia,  temes d’indústries i creació d’empreses, i sobre treball i ocupació. 
Es pot accedir al catàleg a través de l’adreça http://www.fonsfoment.net i de la 
pàgina Terrassa en Xifres del web municipal.  

 
- Assaig d’un Sistema de monitoratge de l'oferta d'espais per a la 

localització d'activitat econòmica a Terrassa – Sistema per al seguiment 
automatitzat de l’oferta de sòl i sostre d’activitat econòmica al municipi – Iniciat 
el 2015. 

 
- Plantejament (projecte) d’un Sistema de mesura de l’impacte d’activitats 

econòmiques i socials complementàries en els llocs centrals de Terrassa , 
d’aplicació a fires i a activitats en els espais públics (en estudi).  

 
- Desenvolupament i guiatge de l’apartat de la pàgina web municipal sobre 

Plans i projectes de ciutat,  relativa al desplegament de processos i 
actuacions de planificació estratègica: http://www.terrassa.cat/temes-
estrategics. 

 
- També (en cartera) se li encarrega la proposta d’un sistema de coordinació 

i/o supervisió de les accions d’estudi i d’anàlisi territorial i sectorial  que 
s’implementin en l’àmbit dels serveis municipals, amb la finalitat de vetllar per la 
complementarietat d’aquelles accions i d’evitar duplicitats. 

 
 
• Accions interterritorials.  L'OESST participà en diverses actuacions 

interterritorials: 
 

a) Xarxa Perfil de Ciutat.  Dins d’aquest àmbit, a banda dels treballs habituals 
de generació de les taules de comandament local, s’ha treballat en: 

 
- Tasques d’administració de la xarxa. Durant 2016, s’ha gestionat la 

contractació d’assistència tècnica per a la Creació i implantació d’un 
nou web de la xarxa. 

 
- Manteniment  de xarxes socials de la xarxa. 
 
- Elaboració de l’Informe 2016  i presentació el setembre a  Rubí el 15 de 

novembre. L'Informe recull les variables i indicadors comuns més 
importants que afecten la qualitat de vida de les ciutats membres de la 
xarxa. S’estructura en cinc apartats: demografia, mercat de treball, 
habitatge, activitat econòmica i inclusió social. Per a cadascun s’inclouen 
taules generals comparatives, teranyina d’indicadors, informe valoratiu, 
taules i gràfics per a cadascun dels 13 municipis. L'informe es pot 
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consultar a Internet (www.perfilciutat.net). També s’ha fet una edició en 
paper, amb 800 exemplars. 

 
- Participació amb la redacció dels articles següents: 

 
• La sostenibilitat del sistema de pensions  

 http://perfilciutat.net/articles/la-sostenibilitat-del-sistema-de-pensions  

 
• Enquestes que fan ciutadania 

http://perfilciutat.net/articles/enquestes-que-fan-ciutadania 
 

• Big Data, Open Data i informació pública  
http://perfilciutat.net/articles/big-data-open-data-i-informacio-publica  

 
b) Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Local de  Barcelona XODEL  

(Diputació de Barcelona):  
 

- S'ha participat en les reunions ordinàries i formació de la Xarxa, en grups 
de discussió i de treball, així com en els debats i intercanvis d’opinió a 
través de la intranet de la XODEL. 

 
- Coordinació del grup de treball sobre Avaluació de l’impacte econòmic 

d’esdeveniments,  de la xarxa d'Observatoris del Desenvolupament 
Econòmic Local (XODEL- Diputació de Barcelona), que incorpora la 
Conclusió del projecte (cofinançat per la Diputació de Barcelona) sobre 
Sistema de monitoratge de l'oferta d'espais per a la localització d'activitat 
econòmica a Terrassa. 

 
- Participació en el grup de treball sobre Eines de visualització i 

infografia de la XODEL. 
 

- Participació en el grup de treball sobre Indicadors d’economia social i 
solidària de la XODEL. 

 
 
• Altres accions   
 

- Elaboració de diferents documents de notes per a fonamentar discursos de 
l’alcalde i/o de regidors, en funció de la informació disponible a la base de 
dades de Vigilància Tecnològica de l’OESST. 

 
- Participació amb el Servei de Promoció de la Dona en el seguiment sobre el 

tractament de les estadístiques per sexe. 
 

- Atenció especial a grups de recerca sobre el territori, tant de la UAB com de 
la UB. 

 
- Acolliment d’1 becària d’estudis de grau de Geografia de la UAB. 

 
 
 


