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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
El Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat de Terrassa (hereu, des d’abril de 2018 
del bagatge de l'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa, 
OESST, creat el març de 1994) 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, el Servei 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 estratègics. 

 
• També realitza el seguiment de les accions d’estudi, anàlisi territorial, 

enquestes d’opinió i avaluacions que es planifiquen i/o s’executen pels 
diferents serveis municipals. 

 
L’equip del Servei es composa de tres tècnics superiors A1, un dels quals és el seu 
cap. També ha comptat amb la dedicació parcial d’un tècnic informàtic que ha atès a 
qüestions relacionades amb les publicacions digitals, així com amb contractes que han 
tingut a veure amb sistemes informàtics. 
 
Les actuacions del Servei, en tant que membre de la Xarxa d’Observatoris per al 
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL), han rebut una subvenció per al seu 
cofinançament del Fons de Prestació dels Observatoris de la Diputació de Barcelona. 

 
 
2. ACTUACIONS  
 
 
Durant l’any 2018, el Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat 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'antic OESST), que composa una base de dades agregada de 
coneixement estratègic sobre la ciutat, tant d’informació quantitativa com 
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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 del Servei, que coordina el seu Cap i executen dos tècnics superiors 
d’estudis, tots ells personal A1 de l’administració municipal. També es compta amb 
el suport tecnològic d’un tècnic d’informàtica. 

 
Del sistema d’informació s’han derivat durant l’exercici 2018: 

 
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 2018 de l’Anuari serà la 23a 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, que facilita el seu accés de consulta, 
fins i tot podent-se baixar les taules en format xls. En l’actualitat, està en 
procés la versió corresponent a 2018.  
https://www.terrassa.cat/anuari-estadistic-de-terrassa 

 
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 2018 s’ha publicat la versió 
2017, i, a finals de l’exercici es començarà a treballar l’edició corresponent a 
2018.  
https://www.terrassa.cat/informe-de-conjuntura-de-terrassa  

 
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: https://www.terrassa.cat/estructura-empresarial  

 
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. enllaços: 
- 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 14 observatoris de ciutats mitjanes a 
Catalunya, coordinats pel Servei d’Estudis de Terrassa. Per indicació del 
Gabinet de l’alcalde, s’elabora també una versió reduïda dels flaixos, que 
s’anomena “mini-flaixos”.  
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g) 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: 
https://www.terrassa.cat/sostenibilitat-territorial1  
 

h) Manteniment (des de novembre de 2011) d’un canal-pilot de notícies 
socioeconòmiques de Terrassa al Twitter  i al Facebook,  sobre una 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. 

 
i) 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. 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvaW5kZ
XhwcmV1c2hhYml0YXRnZS8yMDE4XzNyX2luZGV4cHJldXNoYWJpdGF0Z2UucGR
m  

 
j) 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 el que va de 2018 
s’han emès 3 informes. 
https://www.terrassa.cat/documents/12006/18743561/%C3%8Dndex+de+preus+de+l%27habit
atge+-+3er+trimestre+de+2018/d2958e09-c312-414e-b15d-cfd1dcf152fa  

 
k) Indicadors bàsics de ciutat (indicadors de distr icte).-  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=ZG9jPWVzdHVkaXMvaW5kaWNhZG9
yc19kaXN0cmljdGVzLzIwMThpbmRpY2Fkb3JzX2Rpc3RyaWN0ZXMucGRm  

 
 
• Estudis i informes propis  elaborats o iniciats durant 2017: 
 

- Enquesta dels serveis públics a Terrassa 2018 (Barò metre) – Fin 04/2018 -  
https://www.terrassa.cat/barometre 

 
- Impacte de la XVI Fira Modernista (2018) – Enquesta  als visitants – 

05/2018 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAxODA1MjF4dmlfZmlyYW1v
ZGVybmlzdGFfcmVzdWx0YXRzLnBkZg  

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

2017) – 07/2018 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPWVzdHVkaXMvMjAxODA2MDVfZWZlY3Rlc19jc
mlzaXNfY2dwai5wZGY  
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- Projecció demogràfica general de Terrassa – Horitzó  2030 – On going – 
Presentats els primers esborranys. 

 

- Informe de violència contra les dones 2017 – On going 
 

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

 

• Participació i/o acompanyament d’altres estudis i d esenvolupament 
d’accions d’altres serveis:  

 
- Revisió del document Desigualtats socials i urbanes a Terrassa. Diagnosi  i 

propostes per millorar la cohesió de la ciutat  – IERMB – 05/2018. 
 

- Gestió de l’assistència tècniques externa per a la redacció de l’estudi, en 
l’àmbit de la xarxa El Perfil de la Ciutat, desenvolupat pel Departament de 
Geografia de la UAB, sobre El posicionament internacional de les ciutats 
mitjanes a Catalunya. Finalitzat a data 15/10/2018. 

 
- Gestió de l’estudi, a desenvolupar per la xarxa El Perfil de la Ciutat,, amb 

contractació del treball de camp a l’empresa Solucions Geogràfiques, 
Clonisme a les Milles d’Or comercials dels centres urbans. On going 
(acabament previst: mitjans novembre 2018). 

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

explotació d’enquesta sobre Temps lliure i esport a Terrassa - Plantejament i 
disseny de l’enquesta a desenvolupar per la comunitat educativa d’aquell 
centre. Elaboració del corresponent informe dels principals resultats - On going 

 
- 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.  
 

- 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. 

 
- Pla d’equipaments cívics.-  Disseny d’enquestes per a l’avaluació dels usos 

dels equipament cívics, preparació de plec de condicions per a la selecció 
d’empresa per al treball de camp. 

 
- 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. 

 
- Projecte d’estudi sobre Mobilitat residencial. - S’elabora el present projecte 

en ares a establir aquelles pautes procedimentals que permetin la recollida 
sistemàtica i estructurada d’informació per al millor coneixement dels 
moviments de població vinculats al canvi residencial i, en especial, a la 
motivació d’aquest. 

 



 
7 

 

 

- Projecte de Futur Ca n’Anglada 2030. - Plantejament de la confecció de 
l’Indicador de pertinença. Redacció de la proposta metodològica i disseny del 
model d’enquesta ad-hoc. 

 
- Indicadors de Presidència. - Atenció de les reunions de treball a l’entorn de la 

confecció d’un tableu d’abord d’indicadors de l’Àrea de Presidència de 
l’Ajuntament. 
 

- Anàlisi de l’oferta i la demanda de les places bres sol a les zones 
d’influència escolar a partir de l’estudi de projec ció demogràfica. Anàlisi 
específica del barri del Centre per saber l’augment dels habitants entre 0 i 2 
anys en la Zona 1 escolar. Treball demandat des del Servei d’Educació (Lluís 
Alcalà).  
 

- Diagnosi del Pla estratègic de la gent gran . Assessorament i participació en 
la planificació inicial de la recollida de dades per a l’elaboració de la diagnosi 
del Pla estratègic de la gent gran a Terrassa. Treball demandat des del Servei 
de Promoció de la Gent Gran (Àlex Monfort).  

 
- Diagnosi del Pla Local de l’Habitatge de Terrassa . Participació en la 

planificació inicial de la recollida de dades per a l’elaboració de la diagnosi 
d’aquest Pla. Treball demandat des del Servei d’Habitatge.  

 
- Document de mesures per pal·liar la segregació esco lar a partir de les 

propostes del Síndic de Greuges de Catalunya i l’Es tudi «l’Escolarització 
a Terrassa. Diagnosi i propostes d’equitat educativ a». Participació activa en 
les reunions d’inici del grup tècnic,  facilitació de dades per a la diagnosi del 
Document inicial de treball i col·laboració en l’elaboració del quadre de 
mesures. Treball demandat des del Servei d’Educació i Comissió del Consell 
Escolar Municipal.  
 

- Consell Municipal d’Economia Social i Solidària . Assistència i participació 
activa a les reunions de la comissió de treball i assessorament a la Comissió de 
Diagnosi i Avaluació del Pla Estratègic i Document de Treball. Servei 
d’Economia Social.  

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

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 – 
Elaboració de 3 notes. Vegeu: 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/xifres.php?p=poblacio  

 
 
• Accions estructurals  
 

- Implantació de la nova pàgina web del Servei d’Estu dis del web municipal 
(per migració de la pàgina Terrassa en Xifres).-  La transmissió de la 
informació i dels productes elaborats que s’efectua principalment a través de la 
pàgina electrònica municipal, ha propiciat que el Servei 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 la nova destinació a 
http://www.terrassa.cat/servei-estudis  

 
- Generació d’un repositori  d’estudis i investigacions sociològiques 

desenvolupats per diferents serveis municipals. 
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- 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.  El Servei d’Estudis 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: 

 
- Direcció del procés de redacció i signatura del Nou Conveni  de la xarxa. 
 
- Supervisió dels processos de manteniment  del 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 2018  (presentat el 3 de desembre a Mataró). 

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 sencer es pot 
consultar a: http://perfilciutat.net/publicacions). La separata de Terrassa 
a: http://www.perfilciutat.net/perfils/terrassa.  

 
- Participació amb la redacció dels articles següents: 

 
• La dimensió internacional de la xarxa El Perfil de la Ciutat  

http://www.perfilciutat.net/articles/la-dimensio-internacional-de-la-xarxa-el-perfil-de-la-
ciutat  
 

• Economia social i cooperativa a la xarxa El Perfil de la Ciutat  
http://www.perfilciutat.net/articles/economia-social-i-cooperativa-a-la-xarxa-el-perfil-
de-la-ciutat  
 

• La red El Perfil de la Ciutat: midiendo la calidad de vida en las 
ciudades medias  
http://www.perfilciutat.net/articles/la-red-el-perfil-de-la-ciudad-midiendo-la-calidad-de-
vida-y-la-sostenibilidad-en-las  

 
- Organització de la conferència per als tècnics de les ciutats d’El Perfil de 

la Ciutat sobre L’enquesta de l’IES Santa Eulàlia (Terrassa): Una 
experiència de matemàtiques aplicades d’interès soc ial  – 25/05/2018 
https://www.terrassa.cat/actualitat-servei-estudis/-
/asset_publisher/VuCcCE6gfvLS/content/serveiestudis_actualitat_iessantaeulalia_050620
18?_101_INSTANCE_  

 
- Presentació de la ponència La red El Perfil de la Ciutat: midiendo la 

calidad de vida en las ciudades medias,  al centre UNED de Tudela 
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(Navarra), dins les jornades sobre Qualitat de Vida Urbana, 10 i 
11/10/2018. 
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/estudis/20181011perfilciutat_uned_tudela.pdf  

 
- Organització, a Terrassa, de la Jornada Baròmetres de ciutat, 

enquestes i eines d’escolta activa, Sala Quadrant, del Servei 
d’Innovació, de l’Ajuntament de Terrassa, 19/10/2018. En especial, 
presentació de l’experiència en la implantació del Baròmetre de Terrassa 
(Enquesta sobre la percepció dels serveis públics a Terrassa). 
http://www.perfilciutat.net/articles/barometres-de-ciutat-enquestes-i-eines-descolta-activa  

 
- Gestió de l’assistència tècniques externa per a la redacció dels estudis a 

desenvolupar en l’àmbit d’El Perfil de la Ciutat que ja consten en l’apartat 
Participació  

 
 

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 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, i 
presentacions posterior en l’àmbit municipal.  
https://www1.diba.cat/uliep/pdf/58899.pdf  

 

 Grup de treball sobre Mercat de Treball i Formació 
Professional.-  Treball en la taula d’equivalència entre ocupacions 
i especialitats formatives. 

 
- 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) 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. 
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d) Participació en l’Ateneu Cooperatiu del Vallès O ccidental.  
 

- Assessorament en l’elaboració de la diagnosi i la seva actualització i  
visibilització de l’economia social i solidària (Eix A) per al projecte 
d’Ateneus Cooperatius impulsat des de l’Àrea d’Innovació Social del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sabadell.  

 
 

e) Treball col·laboratiu en la definició i mantenim ent de la taula de 
referència entre ocupacions i formació amb el SOC ( Servei d’Ocupació 
de Catalunya).  

 
- S'ha participat en l’establiment de la metodologia de treball compartit en 

la confecció i manteniment de taules de correspondència entre les 
classificacions de les ocupacions (CNO) i la formació (Catàleg del SOC 
nivells 1, 2 i 3).  

 
 
• 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 del Servei. Aquest any, molt en concret, 
participació en el redactat del document: 

 
 Terrassa: visió de ciutat, diàleg de futur - 05/2018 

http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/mostra.php?go=ZG9jPXJlcG9zaXRvcmkv
MjAxODA1MTZvcHVzY2xlX2NvbmZlcmVuY2lhX2FsY2FsZGUucGRm  

 
- 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 

 
 


