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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
L'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa (OESST) és una 
unitat operativa adscrita a l’Àrea de Presidència de l’Ajuntament de Terrassa de  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 territorial. 
 
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. 
 

• 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 estratègics1. 

 
 
2. ACTUACIONS 
 
 
Durant l’any 2017 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 Implementació del sistema d’informació socioeconòmic.  

 
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 2017: 

                                                           
1 Aquesta és una atribució proposada en el projecte que, durant els dos darrers exercicis, s’ha 
estat treballant en l’encaminament de l’OESST cap a un Servei d’Estudis i Anàlisi Estratègica 
de la Ciutat, pel qual s’ha elaborat una nova proposta on es modifiquen les seves funcions i 
atribucions. 
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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 2017 de l’Anuari és la 22a edició i consta de més de 700 
taules, mapes i diagrames, classificats en 22 capítols temàtics. Cal destacar 
la consolidació del portal de l’Anuari (web totalment reformada), que facilita 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/A2017  

 
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 2017 es publicacà versió 
2016, i, a finals de l’exercici s’ha començat a treballar amb l’edició 2017. 
Vegeu http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWljMTY  

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

Terrassa . Report sobre les grans magnituds de la gestió dels serveis de la 
línia de servucció de Foment de Terrassa. Es feia des de mitjans de 2008. 
Durant 2017 el fa el Servei d’Ocupació, sobre la base anterior 

 
h) 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 
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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  

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

socioeconòmiques de Terrassa al Twitter  i al Facebook,  sobre uma base 
d’Scoop.it com a derivació dels grups de notícies que funcionaven al 
YahooGroups des de la Diagnosi del Pacte Territorial per a l’Ocupació de 
Terrassa. 

 
j) Informe sobre l’Oferta de locals d’activitat eco nòmica a Terrassa – 

Índex de preus. Report concís sobre els resultat d’una acció de web-
scraping sobre les dades disponibles dels principals APIs que operen en 
sector de l’habitatge sobre el territori terrassenc, pel que fa als índex de 
presu. Durant 2017 s’han emès 3 informes. Forma part de la implementació 
Sistema de monitoratge de l'oferta d'espais per a la localització d'activitat 
econòmica a Terrassa, iniciat el 2015. 

 
k) Informe sobre Oferta d’habitatge a Terrassa – Ín dex de preus. Report 

concís sobre els resultat d’una acció de web-scraping sobre les dades 
disponibles dels principals APIs que operen en sector de l’habitatge sobre el 
territori terrassenc pel que fa a l’índex de preus. Durant 2017 s’han emès 3 
informes. 

 
l) Indicadors bàsics de ciutat.-  Anual, des de /2015. Plantejament i elaboració 

de fitxes amb els estadístics, indicadors i representacions gràfiques dels 
mateixos per territoris inferiors al municipi, a instància del Programa 
municipal d’Estructura Territorial i Atenció Ciutadana. Ha tingut especial 
rellevància la modificació del sistema, en tant que s’ha procedit a la 
introducció d’un nou Districte (el 7). Dades, per tant, especialment rellevants 
per a la reorganització territorial del municipi. 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvaW5kaWNhZG9yc19kaXN0c
mljdGVzLzIwMTdpbmRpY2Fkb3JzX2Rpc3RyaWN0ZXMucGRm  

 
 
• Estudis i informes propis  elaborats o iniciats durant 2017: 
 

- Resultats de la XV Fira Modernista de Terrassa (201 7) – Enquesta als 
visitants – 05/2017 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAxN3h2X2ZpcmFtb2Rlcm5pc
3RhX3Jlc3VsdGF0cy5wZGY 
 

- Projecció demogràfica general de Terrassa per a la seva aplicació a la 
planificació de les escoles bressol. Horitzó 2026, escenari alt sobre el 
saldo migratori – 04/2017 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAxNzA0MjFwcm9qZWNjaW9
fZXNjb2xlc19icmVzc29sLnBkZg 
 

- Projecció demogràfica de 0 a 2 anys. Zones d’escole s bressol i barris de 
Terrssa. Horitzó 2026, escenari alt sobre el saldo migratori – 06/2017 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAxNzA2MTRwcm9qZWNjaW
9fem9uZXNfZXNjb2xlc19icmVzc29sX2JhcnJpcy5wZGY  

 
- L'activitat judicial com a mesura de l'impacte de l a crisi econòmica (2001-

2016) – 08/2017 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAxNzA4ZWZlY3Rlc19jcmlzaX
NfYWN0X2p1ZC5wZGY  
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- Informe de violència contra les dones 2016 – 10/2014 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAxNzEwMTZfdmlvbGVuY2lh
X2RvbmEyMDE2LnBkZg  

 
- Enquesta dels serveis públics a Terrassa (Baròmetre ) – On going - 

Començada a elaborar durant el 1r trimestre. Elaborat el procés de contractació 
de l’empresa executora, però ajornada per motius de política nacional. En 
espera d’execució, doncs.   

 
- Anàlisi de la mostra contínua de les vides laborals  – On going  

 
- 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. – On going. 

 
- Informe sobre mobilitat per estudis universitaris. Curs 2015-16. 

 

 
• Sobre altres estudis i desenvolupament d’accions:  
 

- Avaluació del Pla de Mandat.- Proposta de fitxes d’indicadors sobre 
l’acompliment dels compromisos.  

 
- Cooperació educativa amb l’IES Sta Eulàlia.- Plantejament, execució i 

explotació d’enquesta sobre Valors ciutadans i a percepció de la Festa 
Major i el Fet Casteller a Terrassa .- Cooperació educativa amb l’INS Sta. 
Eulàlia. Plantejament i disseny de l’enquesta a desenvolupar per la comunitat 
educativa d’aquell centre. Elaboració del corresponent informe dels principals 
resultats. 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAxN2VucXVlc3RhX3N0YWV
1bGFsaWFfY2FzdGVsbHMucGRm  

 
- Pla estratègic de l’Economia Social i Solidària.-  Elaboració d’un informe 

sobre l’abast i el contingut del text de la diagnosi proposada del pla.  
 

- Plantejament de l’enquesta base de la campanya Merjazz.-  A demanda del 
Servei de Turisme. 

 
- Pla de Barris.- Redacció de comentaris sobre l’evolució dels barris i elaboració 

de mapes de Població i situació. 
 

- Dictamen sobre xarxa d’oficines tècniques laborals. - Participació en la 
redacció de l’esmentat dictamen, juntament amb el Servei Local d’Ocupació. 

 
- Programa joves x ocupació. - Redacció de la Diagnosi i justificació  de la 

necessitat del projecte. 
 
- Informe introductori sobre polítiques de Comerç per  a la proposta 

d’estudis previs de l’estat d’ocupació dels locals d’ús comercial.- A 
demanda del Servei de Comerç. 

 
- Informe de l’anàlisi documental i estadística de le s principals bases de 

dades desagregades per dones i homes.- A demanda del Servei de 
Polítiques de Gènere. 
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- Pla de la Formació Professional de Terrassa. - Participació en diverses 
reunions en el si del Consell de la FP de Terrassa (Servei d’Educació) al 
respecte de l’elaboració per part d’assistència tècnica externa d’un estudi sobre 
L’adequació de l’Oferta de Formació Professional  al municipi. 

 
- Pla de Mobilitat.-  Explotacions diverses de l’enquesta telefònica de mobilitat 

del municipi de Terrassa 2014, executada dins aquell pla, a demanda del 
Servei de Mobilitat. 

 
- Notes sobre l’evolució de la població.- Disseny i elaboració juntament amb 

el Servei d’Informació Territorial i PMH d’una nota concisa sobre l’evolució de la 
població de Terrassa i plantejament d’hipòtesis de creixement.  

 
 
• Accions estructurals 
 

- Manteniment de la pàgina Terrassa en Xifres del web  municipal i 
realització de nova web.-  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 producció i la de les Unitats d'Estadística i de SIG-
Padró. Vegeu www.terrassa.cat/xifres i la nova destinació a 
www.terrassa.cat/servei-estudis  

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

gestió de les consultes. 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.  

 
 
• 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: 

 
- Gestió de la contractació d’assistència tècnica especialitzada i supervisió 

tècnica per a l’elaboració del nou lloc web de la xarxa, que es va 
començar a ser operativa el març de 2017 (www.perfilciutat.net, es 
manté l’adreça de la xarxa). 

 
- Elaboració de l’Informe 2017  i presentació el setembre a  Badalona. 

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 14 municipis. L'informe es pot consultar a 
Internet (http://perfilciutat.net/publicacions).  

 
- Participació amb la redacció dels articles següents: 
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• Enquestes per a un bon govern 
http://perfilciutat.net/articles/enquestes-per-al-bon-govern  

 
• Big Data, Open Data i informació pública 

http://perfilciutat.net/articles/big-data-open-data-i-informacio-publica  
 

 
• La dimensió internacional de la xarxa El Peril de l a Ciutat 

En premsa 

 
- Redacció i presentació del document The Profile of the City Network - 

Measuring quality of life & sustainability of mediu m sized cities 
Support package. Good Practice Summary & Images de la Xarxa als 
EU-URBACT Awards  de bones pràctiques en el món local,  obtenint-
ne un (maig 2017), constant Terrassa com a titular del mateix, en nom 
del Perfil de la Ciutat. Gestió burocràtica del procés, assitència i 
presentació de les activitats de la Xarxa al URBACT Festival, celebrats a 
Tallinn (Estònia), 3-5/10/2017 (vegeu http://urbact.eu/profile-city i 
http://urbact.eu/file/17538/download?token=BNFGt3VJ).   

 
- Redacció del projecte Let DATA Talk,  per a constituir una xarxa de 

transferència de coneixement dins el programa UE-URBACT.  
 

- Organització de la Jornada "El paper dels observatoris de ciutat. 
Cercant des dels municipis el paper de vigia i de f ar", UAB, 
Bellaterra, Facultat de Lletres, 24/11/2017. En especial, presentació de la 
ponència “La dimensió internacional de la Xarxa El Perfil de  la 
Ciutat”.  

 
 

b) Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Local de  Barcelona XODEL  
(Diputació de Barcelona): 

 
- S'ha participat en les reunions ordinàries i de 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. Resta pendent l’emissió d’un informe-manual. 

 
- S’ha participat en especial en els grups de treball:  

 
 Grup de treball sobre Visualització de la informaci ó 

(infonomia).- Treballs plasmats en la publicació Llibre blanc de la 
visualització de la informació, aparegut als inicis de 2017. 
http://xodel.diba.cat/sites/xodel.diba.cat/files/visualitzacio_informacio.pdf  
 

 Grup de treball i curs sobre Economia Social i Soli dària.-  
Treballs plasmats en una Guia per mesurar l’economia social i 
solidària des dels ens locals, apareguda a setembre de 2017. 
https://www1.diba.cat/uliep/pdf/58899.pdf  
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- Es participa en el seguiment de la recollida d’informació sobre els 
Polígons d’Activitat Econòmica  de Terrassa, per a un sistema 
d’informació de Catalunya. 

 
 

c) Pla Estratègic Meropolità de Barcelona PEMB  
 

- S'ha participat en diferents convocatòries, una en especial com a 
convidats (fila 0). 

 
 

d) Participació en les activitats del Grup-Observat ori de l’Economia Social 
i Solidària de Barcelona.  

 
- S'ha participat en els grup d’assessorament sobre indicadors de mesura i 

sobre característiques que hauria de tenir un observatori específic sobre 
l’ESS. 

 
 
• 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 en el procés Fem Ajuntament, Projecte de Reforma i 

Transformació Organitzativa.  
 
- Participació en diferents activitats formatives d’estructura relatives a: 
 

 Pressupostos en clau de gènere 
 

 Cartes de serveis 
 

 Nova organització de l’Ajuntament de Terrassa i valoració de llocs 
e treball 

 
 


