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PRESENTACIÓ 
 

 

 
Per tercer exercici consecutiu el govern de la ciutat ha elaborat el Pla d’Actuació Municipal, en aquest 
cas en relació a l’exercici de 2018 (PAM 2018). Aquest Pla conté les actuacions que responen als eixos 
estratègics de l’acció de govern.  
 
Per això, aquest Pla té la mateixa estructura d’eixos i objectius que el Pla de Mandat. Perquè n’és 
deutor i encaixa en aquesta estructura les actuacions agrupades en els diferents programes. 
 
El Pla d’Actuació Municipal 2018 concreta el compromís del Govern amb la ciutat perquè conté el 
conjunt d’actuacions que dibuixen el full de ruta de l’acció del govern i perquè els sabadellencs i les 
sabadellenques en tindran coneixement per mitjà del web municipal on, a finals de l’exerici, es 
donarà compte del grau de compliment de cadascuna d’aquestes actuacions.  
 
Ja s’ha indicat amb anterioritat que les ordenances i el pressupost municipal són els instruments 
tècnics de caràcter econòmico-administratiu que han de permetre acomplir el Programa d’Actuació 
anual. 
 
Aquest Pla incorpora els dinou projectes emanats del procés de pressupostos participatius Construïm 
Ciutats, seguint la línia iniciada en la confecció del pressupost de l’any 2017. Aquesta vegada s’hi ha 
presentat un total de 54 propostes, 33 de les quals varen ser validades pels serveis tècnics municipals. 
Després que 6.900 persones donessin el seu suport als diferents projectes, els que s’han incorporat 
al PAM 2018 i al pressupost municipal són les següents: 
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7 projectes relacionats amb l’àmbit de l’espai públic i d’equipament: 

 

 Pacificació del trànsit i millora del camí escolar davant del C.E. Serra. Particular 

 Millora de l’eequipament cultural i de lleure del barri de la Concòrdia. CAE La Llar del Vent 

 Renovació I millora del pati I la pista coberta de l’escola Joanot Alisanda. Escola i AMPA Joanot 
Alisanda. 

 La plaça del treball. Un espai de lleure per a tothom. Agrupació de Veïns de Gràcia 

 Persianes amunt per donar llum i ajudar a nens i nenes amb autisme. Associació Obrir-se al 
món. 

 Entre el dins i el fora. El pati, un espai educatiu més a l’Escola Alcalde Marcet (Can Puiggener). 
Escola Alcalde Marcet. 

 
13 projectes en l’àmbit dirigit a les persones i d’intervenció comunitària: 
 

 Enfeinat! Projecte per a la millora de l’ocupació dels joves. Associació Juvenil Esquitx. 

 Educació en l’empatia. Asociación Animalista Libera. 

 La historia del moviment veïnal de Sabadell explicada als i les joves (i no tan joves). Federació 
d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAV Sabadell). 

 Els meus amics. Associació VIU-LA. 

 Fem pinya amb els joves, donem pit als barris. Castellers de Sabadell. 

 Energies compartides. Banc d’Energia. 

 Lleure artistic per a tothom! GE La Baldufa-Can Puiggener. 

 Ca l’Enredus. Actuavallès. 

 PIGALL: junts cap a l’èxit escolar. Fundació Privada Idea. 

 Musicoteràpia comunitària. Fundació Privada Tutelar Família i Societat. 

 Promoció del voluntariat a Êthos i a la ciutat. Associació Êthos. 

 Flamencirc. Associació Cultural SOS Pallassos Perillassos. 

 Cantagrans Sabadell. Coordinadora Casals de Gent Gran de Sabadell. 
 
Com ja s’ha indicat en anteriors exerecicis, el PAM 2018 no conté el global d’actuacions que es 
desplegaran durant l’any sinó només els que signifiquen el desplegament dels objectius del mandat 
explicitats en el Pla de Mandat 2016-2019. 
 
En total el Pla d’Actuació Municipal 2018 conté 1.031 actuacions, de les quals 27 tenen un impacte 

supramunicipal i les actuacions territorialitzades generaran 250 impactes en els diferents districtes 

de la ciutat. Des d’un altre punt de vista 239 actuacions es corresponen a inversions que s’iniciaran, 

s’executaran o finalitzaran en el transcurs del present exercici.
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EL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2018 
 

L’estructura del Pla d’Actuació Municipal 2018, com la dels Plans d’actuació dels exercicis 2016 i 2017, és 

deutora de l’estructura del Pla de Mandat 2016-2019, que ordenava el seu contingut a partir de les prioritats 

que es relacionen a continuació i que, al seu torn, servien de pauta per a la concreció dels objectius. 

 

ELS PRINCIPIS. LA QUALITAT DEMOCRÀTICA I EL BON GOVERN 

     

Ètica, integritat i transparència 

  
 

  

Informació, comunicació i atenció a la ciutadania 

  
 

  

Participació ciutadana 

  
 

  

Intervenció comunitària 
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Els eixos prioritaris 

     

Eix 1. Els drets socials: cohesió i 

equitat 
 

Eix 2. L’economia: Innovació i 

cooperació 
 

Eix 3. El territori: Planificació i 

sostenibilitat 

     

Educació per a tothom i al llarg 

de la vida 
 Foment de l’ocupació de qualitat  Dret a la ciutat 

     

Acció social proactiva  
Desenvolupament econòmic 

sostenible 
 Espai públic, mobilitat i serveis 

     

Habitatge digne  Comerç de proximitat i consum  Qualitat ambiental i biodiversitat 

     

Salut pública de qualitat  
Banca ètica i compra responsable 

en la gestió municipal 
 

Rodal i gestió agroforestal 

productiva 

     

Defensa dels drets civils i cicles 

de vida 
 

Promoció, internacionalització i 

turisme 
 Seguretat ciutadana 

 

Producció i accés a la cultura 

 

Difusió de l’esport i els seus 

valors 

     

Els instruments. Un ajuntament eficient i proper 

     

Organització i recursos humans 

     

Recursos econòmics  

     

Planificació estratègica  

     

Bases de dades i eines tecnològiques 

     

Relacions institucionals i informació corporativa 
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El Pla d’Actuació Municipal 2018 parteix de l’acord de govern signat pels grups municipals Unitat pel Canvi, 

Esquerra Republicana de Catalunya, Crida per Sabadell i Guanyem Sabadell i és deutor del Pla de Mandat 2016-

2019.  

A cadascuna de les prioritats s’hi adscriuen els àmbits sectorials de l’acció de govern que, a continuació, 

generen els objectius. 

A partir d’aquesta estructura, el Pla d’Actuació Municipal 2018 enumera de forma detallada les actuacions de 

desplegament del Pla de Mandat que es duran a terme durant l’exercici de 2018. 

 

 
 

En les pàgines que segueixen s’utilitzen els següents codis: 
 

    Actuació 2018 

(1) Actuació d’inversió 2018 

(2) Actuació provinent del procés participatiu Construint ciutat 2018 

(3) Actuació iniciada a l’exercici 2017 que finalitzarà el 2018 

(4) Actuació d’inversió iniciada a l’exercici 2017 que finalitzarà el 2018 
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ELS PRINCIPIS: QUALITAT DEMOCRÀTICA I BON 
GOVERN 

00.01 Ètica, integritat i transparència  
Objectiu 00.01.01 Implantar la gestió de l'ètica pública a l'Ajuntament 

 

Programa 00.01.01.01 Ètica pública (9206)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

00.01.01.01.01 Estudi dels resultats obtinguts a l'anàlisi de 
riscos de corrupció a l' ajuntament 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Març/2018 

00.01.01.01.02 Elaboració del Mapa de Riscos de Corrupció de 
l'Ajuntament (3) 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Maig/2018 

00.01.01.01.03 Disseny de mesures preventives i contingents 
dels riscos de corrupció 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Setembre/2018 

00.01.01.01.04 Definició del sistema de revisió de riscos de 
corrupció  

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Novembre/2018 

00.01.01.01.05 Creació de la Comissió d'ètica pública derivada 
del Codi Ètic dels alts càrrecs de l'Ajuntament 
com a sistema de seguiment, avaluació i 
garantia.(3) 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Abril/2018 

00.01.01.01.06 Desplegament dels procediments per a la 
implementació i compliment del Codi Ètic 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Desembre/2018 

00.01.01.01.07 Elaboració del projecte de Bústia Ètica interna Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Febrer/2018 

00.01.01.01.08 Redacció i aprovació inicial de les normes 
reguladores de la Bústia Ètica interna 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Octubre/2018 

00.01.01.01.09 Planificació i disseny de la implantació 
tecnològica de la Bústia Ètica interna 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Desembre/2018 
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00.01.01.01.10 Definició i aprovació dels criteris d'implantació 
del Registre de Grups d'Interès de Catalunya a 
les activitats de l'ajuntament 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Abril/2018 

00.01.01.01.11 Impulsar les eines TIC per a la transparència i la 
nova governança. 
EDUSI (1) 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Desembre/2018 

00.01.01.01.14 Creació de la Xarxa d’agents d’Integritat 
(3) 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Juny/2018 

00.01.01.01.15 Adhesió al Registre de Grups d’Interès de la 
Generalitat (3) 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Juliol/2018 

 

Objectiu 00.01.02 Fomentar la transparència i el rendiment de comptes en l'actuació municipal 

 

Programa 00.01.02.01 Rendiment de comptes (9206)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

00.01.02.01.01 Redacció i aprovació inicial de Cartes de Serveis Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Juny/2017 

00.01.02.01.02 Recopilació i publicació dels indicadors de gestió 
de les Cartes de Serveis municipals aprovades 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Març/2018 

00.01.02.01.03 Implantació de noves eines 
comunicatives al Portal de Transparència 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Octubre/2018 

 

Objectiu 00.01.03 Revisar el Reglament del Síndic Municipal de Greuges 

 

Programa 00.01.03.01 Síndic de greuges (9252)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

00.01.03.01.01 Obrir el procés de candidatures pel 
nomenament del Síndic municipal 

Gabinet 
d'Alcaldia 

Ciutat Gener/2018 
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Objectiu 00.01.04 Acomplir l’acord del Ple municipal perquè l’Ajuntament es personi com a acusació particular en el 

Cas Mercuri 

 

Programa 00.01.04.01 Cas Mercuri    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

00.01.04.01.01 Seguiment de les actuacions judicials Gabinet 
d'Alcaldia 

Ciutat Desembre/2018 

00.02 Informació, comunicació i atenció ciutadana  
Objectiu 00.02.01 Continuar millorant el Servei d’Atenció Ciutadana 

Programa 00.02.01.01 Servei d’Atenció Ciutadana (9250)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

00.02.01.01.02 Reforç del servei d’atenció ciutadana en les 
campanyes puntuals 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Octubre/2018 

00.02.01.01.03 Modificar l’oficina Oest per donar un millor 
servei al ciutadà 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Districte 4 Juny/2018 

00.02.01.01.04 Posar en marxa progressivament  el sistema de  
cita prèvia per evitar esperes llargues 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Juny/2018 

00.02.01.01.05 Mantenir l’obertura del servei 010 durant la 
Festa Major 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Setembre/2018 

00.02.01.01.06 Incrementar el nombre de tràmits que  es 
puguin fer per via telemàtica 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Desembre/2018 

00.02.01.01.07 Implementar el Registre electrònic, d’acord a les 
indicacions de l’IAS 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Desembre/2018 

00.02.01.01.08 Utilitzar les pantalles del gestor de cues com 
element de difusió d’informació municipal 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Juny/2018 
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00.02.01.01.09 Implantació d’un sistema de control centralitzat, 
vinculat a un gestor d’expedients que permeti 
visualitzar l’estat de  les peticions ciutadanes, 
amb indicació del/la responsable de resoldre (3) 

Atenció 
ciutadana 

Ciutat Desembre/2018 

00.02.01.01.10 Incorporar el programari necessari per dur a 
terme el registre digital a totes les oficines del 
SAC (Oficines central i cardinals) (3) 

Atenció 
ciutadana 

Ciutat Desembre/2018 

00.02.01.01.11 Fer un projecte per incorporar escàners i 
compulsa telemàtica, per poder fer les 
derivacions de documentació que entra al 
registre telemàticament (3) 

Atenció 
ciutadana 

Ciutat Desembre/2018 

 

Objectiu 00.02.02 Reorganitzar el funcionament de la ràdio local i ampliar els instruments municipals de comunicació 

 

Programa 00.02.02.01 Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SL (4910)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

00.02.02.01.01 Compliment del contacte programa  Eines 
comunicatives 

Ciutat Desembre/2018 

00.02.02.01.02 Actualització dels indicadors del contracte 
programa 

Eines 
comunicatives 

Ciutat Desembre/2018 

00.02.02.01.03 Desenvolupament de l’escola de radio Eines 
comunicatives 

Ciutat Desembre/2018 

00.02.02.01.04 Adaptació dels Estatuts de 
Comunicacions Audiovisuals de Sabadell 
CASSLU a l’actual normativa legal (3) 

Eines 
comunicatives 

Ciutat Març/2018 

00.02.02.01.06 Creaació diari digital i àudio (3) Eines 
comunicatives 

Ciutat Juny/2018 

 

00.03 Participació ciutadana  
Objectiu 00.03.01 Gestionar la redacció i aprovació del Pla Estratègic de Participació Ciutadana 

 

Programa 00.03.01.01 Pla Estratègic de Participació (9241)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

00.03.01.01.02 Iniciar i consolidar experiències pilot d’espais de 
participació a nivell territorial (barri de Can 
Llong) 

Participació 
ciutadana 

Districte 4 Novembre/2018 
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00.03.01.01.03 Dur a terme la tercera edició del procés 
participatiu Construint Ciutat 2019 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Desembre/2018 

00.03.01.01.04 Consolidar i difondre l’ús de  la plataforma 
Decidim Sabadell (en funcionament des de 
2017) com a espai de referència per a la 
participació a la ciutat, tant a nivell intern com 
de les entitats 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Desembre/2018 

00.03.01.01.05 Finalitzar la renovació del web corporatiu del 
Servei de Participació 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Juny/2018 

00.03.01.01.10 Mantenir la referència territorial en el Projecte 
“Àgora Nord 

Participació 
ciutadana 

Districte 3 Desembre/2018 

00.03.01.01.11 Redactar i aprovar el Pla Estratègic de 
Participació Ciutadana i el Reglament de 
Participació Ciutadana (3) 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Agost/2018 

00.03.01.01.12 Iniciar un procés de debat i discussió sobre el 
model dels òrgans de participació territorials (3) 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Maig/2018 

 

Programa 00.03.01.02 Mediació (3270)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

00.03.01.02.04 Procedimentar i acompanyar la participació de 
l’Ajuntament en casos de mediació penal en el 
que l’Ajuntament és part afectada 

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Ciutat Setembre/2018 

00.03.01.02.05 Aprovar la Carta de Serveis del Servei de 
Mediació Comunitària 

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Ciutat Juny/2018 

00.03.01.02.06 Implementar pràctiques restauratives en la 
comunitat educativa de centres de la ciutat 
(Juan Ramon Jiménez, Agnès Armengol).  

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Districte 7 Setembre/2018 

00.03.01.02.09 Formació i acompanyament en la implementació 
de les pràctiques restauratives amb tècniques 
d’abordatge de conflictes a Can Puiggener en el 
marc de la Taula d’Infancia. Elaboració d'un 
protocol 

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Districte 2 Desembre/2018 

00.03.01.02.11 Desenvolupar accions de difusió i divulgació de 
la mediació i el servei: publicació del model 
d’intervenció de mediació en casos 
d’assetjament  

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Ciutat Abril/2018 

00.03.01.02.13 Participació en l’elaboració d’un mapeig de 
totes les taules, comissions i projectes 
municipals, amb dimensió comunitària que 
actualment actuen a l’Ajuntament.  

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Ciutat Setembre/2018 
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00.03.01.02.14 Participació en taules transversals municipals de 
gestió de la convivència (Can Puiggener, Àgora, 
Merinals) 

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Districte 2, 
Districte 3, 
Districte 5 

Desembre/2018 

00.03.01.02.16 Desenvolupar accions de difusió i divulgació de 
la mediació: elaboració de càpsules informatives 
vinculades a conflictes de convivència i el seu 
abordatge des de la mediació. 

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Ciutat Desembre/2018 

00.03.01.02.17 Assessorar i acompanyar espais de treball en 
xarxa (Pla Educatiu d’Entorn-La Serra, altres...) 

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Districte 7 Desembre/2018 

00.03.01.02.18 Participació en la definició i disseny del 
Programa d’Intervenció Comunitària i les seves 
estructures de coordinació. Suport en la 
implementació. 

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Ciutat Desembre/2018 

 

Objectiu 00.03.02 Fomentar l’associacionisme com a agent actiu i cohesionador 

 

Programa 00.03.02.01 Entitats i associacions   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

00.03.02.01.01 Desenvolupar progressivament les diferents 
línies de treball de l’Oficina d’Atenció a Entitats  

Participació 
ciutadana 

Ciutat Novembre/2018 

00.03.02.01.02 Inauguració de l’espai  de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Desembre/2018 

00.03.02.01.03 Establir els mecanismes de coordinació 
necessaris entre els diferents serveis municipals 
i l’Oficina d’Atenció a Entitats per facilitar la 
relació de les entitats amb l’Ajuntament. 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Desembre/2018 

00.03.02.01.04 Seguiment de l’aplicació del Reglament de 
cessió de locals 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Desembre/2018 

00.03.02.01.05 Revisió i actualització  del cens del registre 
d’entitats 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Desembre/2018 

00.03.02.01.06 Dur a terme una nova edició de la Setmana del 
Voluntariat  

Participació 
ciutadana 

Ciutat Octubre/2018 

00.03.02.01.07 La història del moviment veïnal de Sabadell 
explicada als i les joves (i no tant joves). FAV (2) 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Desembre/2018 

00.03.02.01.08 Unificació de les bases i convocatòries de 
subvencions a les entitats dels diferents serveis 
municipals (3) 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Abril/2018 

00.03.02.01.09 Posar en funcionament els programes que ha de 
desenvolupar l’Oficina d’Associacionisme (3) 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Juliol/2018 
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00.03.02.01.10 Desenvolupar i iniciar l’aplicació del Reglament 
de cessió de locals a les entitats sense ànim de 
lucre (3) 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Desembre/2018 

 

Programa 00.03.02.02 Centres cívics (3370)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

00.03.02.02.01 Consolidar i ampliar els espais de coordinació 
amb usuaris als centres cívics  per afavorir la 
comunicació, identificar necessitats,i facilitar la 
participació individual i col·lectiva en la gestió 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Desembre/2018 

00.03.02.02.02 Promoure la relació i l’intercanvi entre 
associacions usuàries dels centres cívics 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Desembre/2018 

00.03.02.02.03 Explorar formes organitzatives diverses, 
vinculades a les noves necessitats, demandes i 
propostes del territori i la població 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Desembre/2018 

00.03.02.02.04 Continuar garantint l’obertura de 5 centres 
cívics durant el mes d’agost 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Agost/2018 

00.03.02.02.05 Execució del pla d’inversions i millora en els 
equipaments cívics (1) 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Desembre/2018 

00.03.02.02.06 Revisió del Reglament de funcionament dels 
centres cívics (3) 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Novembre/2018 

00.03.02.02.07 Tancar l'escala de sortida dels camerinos al CC 
de Can Rull (4) 

Obra 
d'equipament 

Districte 5, 
Districte 4 

Juliol/2018 

00.03.02.02.08 Substituir el teló de l’escenari del CC de Can Rull 
(4) 

Obra 
d'equipament 

Districte 4 Juliol/2018 

00.03.02.02.09 Tancar o protegir el sotaescala del pati 
interior del CC de Can Llong - 
Castellarnau (4) 

Obra 
d'equipament 

Districte 4 Juliol/2018 

00.03.02.02.10 Revisió del Reglament de funcionament dels 
centres cívics (3) 

Participació 
ciutadana 

Ciutat Juliol/2018 

 

Objectiu 00.03.03 Impulsar la participació del veïnat en el disseny de l’espai públic 

Programa 00.03.03.01 Participació en el disseny de l’espai públic   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

00.03.03.01.01 Desenvolupar un procés participatiu per la 
concreció del Projecte de la plaça de Lisboa 

Participació 
ciutadana 

Districte 3 Juny/2018 
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00.03.03.01.02 Desenvolupar un procés participatiu per la 
concreció del Projecte de l’espai obert 
d’activitats lúdiques a la plaça de Montcortès 

Participació 
ciutadana 

Districte 3 Març/2018 

00.03.03.01.03 Desenvolupar un procés participatiu per 
la concreció del Projecte del Parc de les Aigües 

Participació 
ciutadana 

Districte 3 Juliol/2018 

00.03.03.01.04 Desenvolupar un procés participatiu per la 
concreció del Projecte del Pla del Centre 

Participació 
ciutadana 

Districte 1 Desembre/2018 

00.03.03.01.05 Redacció de concursos de projectes 
d'arquitectura Parc del Nord 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Districte 2 Juliol/2018 

00.03.03.01.06 Redacció de concursos de projectes 
d'arquitectura, millora urbana de Can Feu 
Gràcia 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Districte 5 Juliol/2018 

00.03.03.01.07 Redacció de concursos de projectes 
d'arquitectura, Masia de Can Oriach 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Districte 3 Juliol/2018 

00.03.03.01.08 Concurs d’idees Parc del Nord (3) Obra pública Districte 3 Juny/2018 

00.03.03.01.09 Projecte Vapor Cusidó (4) Obra 
d'equipament 

Districte 2 Juliol/2018 

00.03.03.01.10 Passeig (3) Planificació 
estratègica i 
territorial 

Districte 1 Desembre/2018 

00.03.03.01.11 Execució del projecte amb veïnat sector barri - 
Centre-Creueta: sector comprès dins el 
perímetre Vilarrúbias - pg. de la Plaça Major - 
Tres Creus - Gran Via (4) 

Obra pública Districte 1 Setembre/2018 

00.04 Intervenció comunitària  
Objectiu 00.04.01 Generar un model d’intervenció comunitària compartit 

 

Programa 00.04.01.01 Model d’intervenció    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

00.04.01.01.02 Definició participada de les estructures de 
coordinació del Programa d’intervenció 
comunitària. Posada en funcionament. 

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Ciutat Desembre/2018 

00.04.01.01.03 Desenvolupar la carta de serveis de Sabadell 
Mediació (3) 

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Ciutat Abril/2018 

00.04.01.01.04 Definició i disseny del Programa d'intervenció 
comunitària:àmbit organitzatiu i d'intervenció 
(3) 

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Ciutat Desembre/2018 
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Objectiu 00.04.02 Impulsar l’acció comunitària com a eina de transformació social 

 

Programa 00.04.02.01 Projectes d’intervenció comunitària   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

00.04.02.01.08 Coordinar i conduir la taula tècnica de 
coordinació interdepartamental d'intervenció 
comunitària 

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Ciutat Desembre/2018 

00.04.02.01.09 Dissenyar i posar en funcionament el projecte de 
Taules comunitàries de Torre Romeu, com a 
laboratori d’implementació del model 
d''intervenció comunitària 

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Districte 7 Desembre/2018 

00.04.02.01.10 Definir el procediment per implementar el 
model d'intervenció comunitària en taules i 
comissions amb dimensió comunitària i aplicar-
ho en una actuació, com a laboratori. 

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Ciutat Desembre/2018 

00.04.02.01.11 Orientar, assessorar i acompanyar projectes 
comunitaris liderats per altres 
serveis municipals 

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Ciutat Desembre/2018 

00.04.02.01.12 Implementació de les primeres mesures a les 
zones establertes i constitució de grups de 
treball 

Intervenció 
Comunitària i 
mediació 

Ciutat Maig/2018 
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ELS DRETS SOCIALS: COHESIÓ I EQUITAT 

01.01 Educació per a tothom i al llarg de la vida  
 

Objectiu 01.01.01 Planificar l’estratègia educativa de la ciutat 

Programa 01.01.01.01 Planificació i escolarització (3260) / Administració Educació (3200)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.01.01.01.01 Consolidar el Fòrum Educatiu com a espai de 
debat amb la ciutadania sobre les polítiques a 
implementar. 

Educació Ciutat Desembre/2018 

01.01.01.01.03 Aplicació i intervencions derivades del mapa 
escolar (3) 

Educació Ciutat Juny/2018 

01.01.01.01.04 Definició d’un model d’orientació a la ciutat 
coordinat entre les diferents regidories que hi 
intervenen (3) 

Educació Ciutat Juliol/2018 

01.01.01.01.05 Actualització del directori de centres de 
formació no reglada 

Educació Ciutat Juliol/2018 

 

Objectiu 01.01.02 Promoure la cohesió social, l’equitat i l’èxit educatiu 

Programa 01.01.02.01 Acompanyament a l’escolaritat (3262)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.01.02.01.01 Manteniment i ampliació de les activitats de 
formació musical amb infants en entorns 
desafavorits 

Educació Districte 3, 
Districte 1, 
Districte 7 

Desembre/2018 

01.01.02.01.02 Consolidació i millora de l'aprenentatge de 
l'anglès amb la introducció d'un auxiliar de 
conversa nadiu als instituts públics 

Educació Ciutat Desembre/2018 

01.01.02.01.03 Implementació d'actuacions encaminades a la 
reducció de l'absentisme escolar 

Educació Ciutat Desembre/2018 

01.01.02.01.04 2a edició de la Fira de la FP i ampliar-la 
amb presència dels ens formadors de la comarca 

Educació Ciutat Febrer/2018 

01.01.02.01.05 Desenvolupament del projecte d'aprofundiment 
i ampliació de les propostes d'activitats de servei 
comunitari adreçada als alumnes de secundària 

Educació Ciutat Desembre/2018 
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01.01.02.01.06 Definició i desenvolupament de les actuacions 
dels Plans educatius d'entorn de cada zona 

Educació Districte 1, 
Districte 2, 
Districte 3, 
Districte 6, 
Districte 7 

Desembre/2018 

01.01.02.01.07 Desenvolupament del programa Tàndem 
família-escola d'acord amb les necessitats de 
cada zona 

Educació Ciutat Desembre/2018 

01.01.02.01.08 Col.laboracions entre l'estratègia EDUSI i els 
centre s de FP i escoles de barris emergents. 
EDUSI (1) 

Educació Ciutat Desembre/2018 

01.01.02.01.09 PIGALL: junts cap a l'èxit escolar. Fundació IDeA 
(2) 

Educació Districte 7 Novembre/2018 

01.01.02.01.10  Impuls de col·laboracions entre l'Estratègia  
DUSI i els centres de FP i escoles en barris 
emergents 

Educació Ciutat Desembre/2018 

 

Programa 01.01.02.02 Serveis educatius complementaris (3261)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.01.02.02.01 Consolidació de les activitats de teatre i cant 
coral als menjadors escolars de les zones  del Pla 
educatiu d'entorn 

Educació Districte 1, 
Districte 2, 
Districte 3, 
Districte 5, 
Districte 6, 
Districte 7 

Desembre/2018 

01.01.02.02.02 Nova edició dels casals de nadal per a infants en 
entorns desafavorits 

Educació Districte 2, 
Districte 4, 
Districte 5, 
Districte 6, 
Districte 7, 
Districte 3 

Desembre/2018 

01.01.02.02.03 Impulsar l'oferta d'activitats de lleure al nord de 
la ciutat 

Educació Ciutat Desembre/2018 

01.01.02.02.04 Millora del suport a l'activitat de les entitats de 
lleure i les AMPA, a partir d'una millora del 
suport econòmic rebut 

Educació Ciutat Octubre/2018 

01.01.02.02.05 Avaluació i revisió del model de suport a les 
entitats de lleure que organitzen casals d'estiu 

Educació Ciutat Abril/2018 

01.01.02.02.06 Assessorament a les AMPA en temes de 
responsabilitat alimentària 

Educació Ciutat Juny/2018 

01.01.02.02.07 Lleure artístic per a tothom! GE La Baldufa (2) Educació Districte 2 Desembre/2018 

01.01.02.02.08 Millora de l'equipament cultural i de lleure al 
barri de la Concòrdia. CAE La Llar del Vent (2) 

Obra 
d'equipament 

Districte 4 Desembre/2018 
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01.01.02.02.09 Desenvolupament del projecte “Nosaltres també 
som Sabadell” al Poblenou. Construint Ciutat 

Educació Districte 7 Juliol/2018 

 

Objectiu 01.01.03 Garantir serveis educatius municipals de qualitat 

Programa 01.01.03.01 Escoles bressol municipals (3230)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.01.03.01.01 Mantenir el recurs de tècnics per a millorar 
l'atenció de l'alumnat amb necessitats 
educatives especials i adaptar-lo a les 
necessitats de cada centre 

Educació Ciutat Desembre/2018 

01.01.03.01.02 Definir el model de gestió de les escoles bressol 
municipals per al proper període 

Educació Ciutat Abril/2018 

01.01.03.01.03 Implementació d'un programa educatiu sobre 
coeducació en el marc de les escoles bressol 

Educació Ciutat Juny/2018 

01.01.03.01.04 Posada en funcionament de l'aula multisensorial 
de l'escola bressol Espronceda per atendre 
alumnat amb necessitats educatives 
específiques 

Educació Districte 6 Desembre/2018 

 

Programa 01.01.03.02 Escola Illa (3240)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.01.03.02.01 Incrementar les col·laboracions amb el teixit 
productiu per millorar la inserció professional 
dels alumnes i creació del Viver Illa específic, en 
el marc del viver d’empreses (3) 

Educació Ciutat Juny/2018 

Programa 01.01.03.03 Escola Municipal de Música i Conservatori (3240)   

 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.01.03.03.01 Ampliació del centre cívic de Sant 
Oleguer per acollir l'extensió dels estudis 
musicals de l'EMM  al territori (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 1, 
Districte 6 

Desembre/2018 

01.01.03.03.02 Creació d'un projecte d'oferta educativa músical 
per a infants de 0-3 anys 

Educació Ciutat Desembre/2018 

01.01.03.03.03 Adqusició d'instruments musicals (1) Obra 
d'equipament 

Districte 1 Desembre/2018 

01.01.03.03.04 Programa d’activitats musicals per a infants de 
0-3 anys (3) 

Educació  Desembre/2018 
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01.01.03.03.05 Redacció del projecte d’ampliació del Centre 
Cívic de Sant Oleguer per a descentralitzar el 
Conservatori Municipal de Música (4) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Setembre/2018 

 

Programa 01.01.03.04 Funcionament centres de preescolar, primària i educ. especial (3230) 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.01.03.04.01 Extensió del projecte Agenda 21 Plus a més 
centres de la ciutat 

Educació Ciutat Desembre/2018 

01.01.03.04.03 Ventilació sala de calderes a l'escola Andreu 
Castells (1) 

Educació Districte 4 Desembre/2018 

01.01.03.04.04 Practicar porta a la tanca mitjancera entre 
l'escola bressol i l'escola Arraona (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 5 Desembre/2018 

01.01.03.04.05 Practicar porta a la tanca del talús i instal.lar 
línia de vida. Escola Bressol Can Llong (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 4 Desembre/2018 

01.01.03.04.06 Tancament per impedir l'accés a la rampa 
entrada a l'escola bressol Can Puiggener (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 2 Desembre/2018 

01.01.03.04.07 Construcció rampa a la sortida d'emergència de 
l'escola bressol Joaquim Blume (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 1 Desembre/2018 

01.01.03.04.08 Instal.lació de repetidor d'alarma a l'escola 
bressol Vapor Buixeda (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 1 Desembre/2018 

01.01.03.04.09 Modificació de l'accés a la porta de mercaderies 
de la cuina de l'escola Andreu Castells (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 4 Desembre/2018 

01.01.03.04.10 Instal.lació d'un parapilotes a la pista esportiva 
de l'escola Arraona (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 5 Desembre/2018 

01.01.03.04.11 Rehabilitació de la pista esportiva de l'escola 
Calvet d'Estrella (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 3 Desembre/2018 

01.01.03.04.12 Actuacions a façana per la resolució de 
patologies de l'escola Can Deu (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 3 Desembre/2018 

01.01.03.04.13 Construcció de pas per accés a la cuina de 
l'escola La Concòrida (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 4 Desembre/2018 

01.01.03.04.14 Ampliació de comnadaments elèctrics al 
menjador (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 2 Desembre/2018 

01.01.03.04.15 Tractament antilliscant de la pista esportiva de 
l'escola Enric Casasses (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 1 Desembre/2018 

01.01.03.04.16 Actuacions per resoldre les patologies que 
presenta alguns punts de l'estructura (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 6 Desembre/2018 
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01.01.03.04.17 Rehabilitació cuina-office de l'escola Font 
Rosella (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 4 Desembre/2018 

01.01.03.04.18 Instal.lació de font al pati (1) Obra 
d'equipament 

Districte 2 Desembre/2018 

01.01.03.04.19 Rehabilitació de la cuina de l'escola Joan 
Montllor (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 7 Desembre/2018 

01.01.03.04.20 Ventilació sala del servidor informàtic de l'escola 
Juan Ramon Jimenez (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 7 Desembre/2018 

01.01.03.04.21 Tractament antilliscant de la pista esportiva de 
l'escola Miquel Martí i Pol (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 1 Desembre/2018 

01.01.03.04.22 Rehabilitació de la pista esportiva de l'escola La 
Roureda (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 3 Desembre/2018 

01.01.03.04.23 Instal.lació de video-porter remot a l'escola Sant 
Julià (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 3 Desembre/2018 

01.01.03.04.24 Tractament antiliscant de la pista esportiva de 
l'escola Teresa Claramunt (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 5 Desembre/2018 

01.01.03.04.25 Modificació de finestrals i mosquiteres de la 
cuina Escola Teresa Claramunt (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 5 Desembre/2018 

01.01.03.04.26 Instal.lació de gronxador adaptat al forjat a 
l'escola Bellapart (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 5 Desembre/2018 

01.01.03.04.27 Projecte de millora de pati, pista esportiva i 
gimnàs de l'escola Joanot Alisanda (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 1 Desembre/2018 

01.01.03.04.28 Projecte de millora del pati de l'escola Alcalde 
Marcet (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 2 Desembre/2018 

01.01.03.04.29 Projecte de millora de la seguretat i 
l'accessibilitat als centres educatius. Camins 
escolars (1) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Desembre/2018 

01.01.03.04.30 Renovació i millora del pati i pista coberta de 
l'Escola Joanot Alisanda. Escola i AMPA Joanot 
Alisanda (2) 

Obra 
d'equipament 

Districte 1 Novembre/2018 

01.01.03.04.31 Pacificació del trànsit i millora del camí escolar 
davant del CE Serra. Obres de millora de la 
vorera del carrer Pérez Moya, entre els carrers 
Santiago Rusiñol i Saboneria. (2) 

Vialitat Districte 6 Desembre/2018 

01.01.03.04.32 Entre el dins i el fora. El pati, un espai educatiu 
més de l'Escola Alcalde Marcet 
(Can Puiggener). Escola Alcalde Marcet (2) 

Obra 
d'equipament 

Districte 2 Desembre/2018 

01.01.03.04.33 Elaborar un reglament d’ús social de les escoles 
fora l’horari lectiu 

Educació Ciutat Febrer/2018 

01.01.03.04.34 Inversions en equipaments educatius: Pintura 
escola Espronceda (4) 

Obra 
d'equipament 

Districte 6 Setembre/2018 
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Objectiu 01.01.04 Promoure l’ús de la llengua catalana al municipi 

Programa 01.01.04.01 Normalització lingüística (3264A)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.01.04.01.01 Organització de sessions de formació de llengua 
catalana per a la població i per a l'adminsitració 
local 

Cultura Ciutat Novembre/2018 

01.02 Acció social proactiva  
Objectiu 01.02.01 Aprovar i desplegar el Pla Estratègic d’Acció Social de Sabadell 

Programa 01.02.01.01 Pla Estratègic (2310)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.02.01.01.01 Rendiment de compte. Memòria PEAS 2018 Acció social Ciutat Febrer/2018 

01.02.01.01.02 Establiment de les metes i accions del full de 
ruta 2018 

Acció social Ciutat Febrer/2018 

01.02.01.01.03 Elaboració de criteris per a unes noves bases de 
subvencions a entitats d'Acció Social 

Acció social Ciutat Març/2018 

01.02.01.01.04 Publicar un web i una guia ciutadana de drets i 
deures d'acció Social 

Acció social Ciutat Gener/2018 

01.02.01.01.05 Posada en marxa del grup de seguiment del 
PEAS. Consell d’acció Social (3) 

Acció social Ciutat Maig/2018 

01.02.01.01.06 Creació del Consell d’Acció social (3) Acció social Ciutat Juny/2018 

 

Objectiu 01.02.02 Gestionar el trànsit des del concepte de serveis socials al d’acció social 

Programa 01.02.02.01 Tecnificació del Servei (2310)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.02.02.01.01 Millora de l'accés als serveis socials bàsics Acció social Ciutat Març/2018 

01.02.02.01.02 Posada en marxa d'un parc de pisos de transició Acció social Ciutat Gener/2018 

01.02.02.01.03 Continuar amb el procediment 
sancionador a l'incompliment de la Llei 24/2015 
per part de les empreses de subministres 

Acció social Ciutat Desembre/2018 
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Objectiu 01.02.03 Promoure Sabadell com a laboratori social de polítiques d’inclusió 

Programa 01.02.03.01 Promoció Social (2311)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.02.03.01.01 Desplegar un nou model d'atenció a les 
persones sense llar 

Acció social Ciutat Setembre/2018 

01.02.03.01.02 Reforma de l’edifici per al servei d’intervenció 
socioeducativa de la zona nord (4) 

Obra 
d'equipament 

Districte 3 Juny/2018 

 

Objectiu 01.02.04 Millorar la prestació de serveis i optimitzar la gestió dels recursos socials 

Programa 01.02.04.01 Atenció a la infància i a l’adolescència (2312)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.02.04.01.01 Mantenir el nou model de SIS, sistema 
d'intervenció socioeducativa com a xarxa de 
serveis integrals per a la infància, adolescència i 
família, que abasti dels 3 als 16 anys. 

Acció social Ciutat Desembre/2018 

01.02.04.01.02 Musicoteràpia comunitària. Fundació Privada 
Tutelar Família i Societat (2) 

Acció social Ciutat Novembre/2018 

 

Programa 01.02.04.02 Atenció a les persones amb dependències (2314)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.02.04.02.01 Nou contracte de serveis d’atenció a domicili. 
Ajust al nou conveni del sector. 

Acció social Ciutat Desembre/2018 

01.02.04.02.02 Estudi i proposta de projecte de TIC 
social, en el marc del projecte Triangulum 

Acció social Ciutat Desembre/2018 

01.02.04.02.03 Revisar i millorar els serveis associats a l’atenció 
a dependència 

Acció social Ciutat Desembre/2018 

 

Programa 01.02.04.03 Atenció a les persones amb discapacitat (2315)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.02.04.03.01 Nou díptic informatiu dels servei que s’ofereixen 
a l’Oficina d’atenció 

Acció social Ciutat Juliol/2018 

01.02.04.03.02 Estudiar la implantació d’una finestra única per 
al seguiment integral de casos 

Acció social Ciutat Desembre/2018 



 
 

29 

01.02.04.03.03 Els meus amics. Associació Viu-la (2) Acció social Ciutat Novembre/2018 

01.02.04.03.04 Persianes amunt per donar llum i ajudar a nens i 
nenes amb autisme (2) 

Acció social Ciutat Octubre/2018 

 

01.03 Habitatge digne  
Objectiu 01.03.01 Atendre el risc o la pèrdua de l’habitatge amb el compromís de desnonament zero 

Programa 01.03.01.01 Risc de pèrdua de l’habitatge   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.03.01.01.01 Amb l'entrada en vigor del nou reglament de la 
mesa d'emergència s'han de posar en 
funcionament la nova mesa i la comissió i els 
nous procediments de funcionament de les 
mateixes 

Habitatge Ciutat Març/2018 

Programa 01.03.01.02 Ús anòmal - Polítiques de mobilització d’habitatges buits i tractament de l’ocupació 
(1520) 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.03.01.02.01 Accions per la regularització en l'habitatge de 
persones que es troben en situació d'ocupació 

Habitatge Ciutat Desembre/2018 

01.03.01.02.02 Realització de la diagnosi de la situació de 
l'ocupació a Sabadell 

Habitatge Ciutat Juliol/2018 

01.03.01.02.03 Inici del funcionament de treball de l'equip de 
treball mixt entre acció social i habitatge pel 
tractament de les situacions d'ocupació 

Habitatge Ciutat Març/2018 

 

Programa 01.03.01.03 Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública (1521)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.03.01.03.01 Increment del parc d'habitatges públics a través 
de l'adquisició per destinar-los a lloguer. 

Habitatge Ciutat Setembre/2018 

01.03.01.03.02 Encàrrec de gestió a Vimusa per a l'inici de la 
promoció d'habitatge públic de lloguer de la 
carretera de Barcelona 

Habitatge Districte 1 Juny/2018 

01.03.01.03.03 Construcció i rehabilitació d'habitatge públic per 
destinar-lo a la borsa d'habitatge públic (1) 

Habitatge Ciutat Desembre/2019 

01.03.01.03.04 Reforma i millora d’habitatges de mestres del 
carrer de Balaguer (4) 

Habitatge Districte 3 Octubre/2018 
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Objectiu 01.03.02 Promoure el lloguer social i racionalitzar la construcció i rehabilitació d’habitatge 

Programa 01.03.02. Promoure el lloguer social i racionalitzar la construcció i rehabilitació d’habitatge 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.03.02..01 Realització del Pla Local d'habitatge de Sabadell Habitatge Ciutat Desembre/2018 

 

Programa 01.03.02.01 Lloguer social i borses mecanismos   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.03.02.01.01 Incrementar l'habitatge social amb la 
incorporació d'habitatge procedent de petits 
tenidors per destinar-lo a lloguer 

Habitatge Ciutat Desembre/2018 

01.03.02.01.02 Campanya de comunicació sobre el dret 
a l'habitatge. Lloguer i formes alternatives 
d'accés a l'habitatge 

Habitatge Ciutat Juny/2018 

01.03.02.01.03 Bases i concurs per accedir a un solar públic 
destinat a la construcció d'habitatges 
cooperatius en règim de cessió d'ús 

Habitatge Ciutat Agost/2018 

01.03.02.01.04 Implantar l'Agència Municipal del Lloguer per el 
lloguer d'habitatges desocupats i/o en venda. 
EDUSI (1) 

Habitatge Ciutat Desembre/2018 

01.03.02.01.05 Rehabilitar el patrimoni municipal d'habitatges 
en habitatges del Fons d'Emergència Social. 
EDUSI (1) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Desembre/2018 

01.03.02.01.06 Crear la borsa municipal per a l’habitatge 
compartit (3) 

Habitatge Ciutat Novembre/2018 

01.03.02.01.07 Crear i implantar un programa municipal de 
lloguer d'habitatge desocupat 

Habitatge Ciutat Maig/2018 

 

Programa 01.03.02.02 Conservació i rehabilitació de l’edificació (1522)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.03.02.02.01 Reforma i millora del parc d'habitatges públics, 
principalment els habitatges de mestres 

Habitatge Ciutat Setembre/2018 

01.03.02.02.02 Rehabilitar energèticament el Parc Públic 
d'Habitatges HPO de lloguer 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Desembre/2018 

01.03.02.02.03 Redacció del programa de suport a la 
rehabilitació d’habitatges i gestió posterior (3) 

Habitatge Ciutat Desembre/2018 
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Objectiu 01.03.03 Lluitar contra la pobresa energètica 

Programa 01.03.03.01 Conservació i rehabilitació de l’edificació (1522) 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.03.03.01.01 Realitzar auditories a 60 llars vulnerables en 
matèria de pobresa energètica (suport 
Diputació) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

01.03.03.01.02 Dinamitzar el Banc d'Energia de Sabadell i 
desenvolupar una campanya de recaptació de 
recursos econòmics destinats a pobresa 
energètica (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

01.03.03.01.03 Coorganització del 2n congrés català de pobresa 
energètica   

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Supramunicipal Novembre/2018 

 

Objectiu 01.03.04 Donar suport a les comunitats 

Programa 01.03.04.01 Intervenció comunitària i serveis d’habitatge (15213)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.03.04.01.01 Suport a comunitats. Projecte portals i escales. 
Dignificació de l'espai col·lectiu 

Habitatge Districte 2 Desembre/2018 

01.03.04.01.02 Reformulació del Consell Assessor de 
l’Habitatge i posterior dinamització (3) 

Habitatge Ciutat Desembre/2018 

 

01.04 Salut pública de qualitat  
Objectiu 01.04.01 Controlar els factors ambientals que puguin comportar un risc per a la salut 

Programa 01.04.01.01 Protecció de la salubritat pública (3111)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.04.01.01.01 Implantar i fer seguiment del procediment 
d'actuació municipal pels casos de plagues en 
espais privats 

Salut Ciutat Juny/2018 

01.04.01.01.02 Estudiar nous sistemes de controls d'aus 
peridomèstiques 

Salut Ciutat Desembre/2018 

01.04.01.01.03 Ampliar el cens d'instal.lacions de baix risc per 
legionel.la amb establiments d'autorentat i fer 
inspecció a tots ells 

Salut Ciutat Juny/2018 

01.04.01.01.04 Implantar la declaració d'activitat en potencial 
risc de legionel.losi a les llicències d'activitats 

Salut Ciutat Març/2018 
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01.04.01.01.05 Estudiar les possibilitats d'implantar 
l'autoinspecció com a eina de 
sensibilitazació en seguretat alimentària pels 
titulars d'establiments 

Salut Ciutat Desembre/2018 

01.04.01.01.06 Establir nou protocol informatiu als sol.licitants 
de llicència d'activitat de restauració amb les 
condicions estructurals dels equipaments 

Salut Ciutat Març/2018 

01.04.01.01.07 Superar l'auditoria de qualitat ISO 
9001:2015 al Laboratori municipal i a 
Protecció de la salut 

Salut Ciutat Juny/2018 

01.04.01.01.08 Adquisició d'utillatge i instrumental per al 
Laboratori Municipal i millora de les superfícies 
de treball (1) 

Salut Ciutat Octubre/2018 

 

Objectiu 01.04.02 Promoure estils de vida saludables 

Programa 01.04.02.01 Promoció de la salut (3112)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.04.02.01.01 Participar en els grups de treball de les taules 
de salut comunitària constituïdes als districtes 

Salut Ciutat Desembre/2018 

01.04.02.01.02 Ampliar el projecte d'Entons sense fum a altres 
espais 

Salut Ciutat Setembre/2018 

01.04.02.01.03 Ampliar la informació a la ciutadania sobre el 
projecte Entons sense fum 

Salut Ciutat Octubre/2018 

01.04.02.01.04 Implantar com a prova pilot el programa 
ECOPREV de prevenció de problemes 
relacionats amb l'alimentació, el pes i la imatge 
corporal de la UAB 

Salut Ciutat Juny/2018 

01.04.02.01.05 Ampliar la prevenció de càries a infants de la 
zona nord 

Salut Districte 3 Juny/2018 

01.04.02.01.06 Ampliar el projecte d'alimentació 
saludables als barris amb petits 
comerços 

Salut Ciutat Desembre/2018 

01.04.02.01.07 Revisar el contingut de la campanya de 
sexualitat i afcetivitat adreçada a adolescents 

Salut Ciutat Novembre/2018 

01.04.02.01.08 Promoció del voluntariat a Ethos i a la ciutat. 
Ethos. Associació per a la prevenció i 
rehabilitació integral de les dependències. (2) 

Salut Ciutat Novembre/2018 
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Objectiu 01.04.03 Vetllar per la qualitat i el correcte accés als recursos sanitaris de la ciutat mitjançant el treball en 

xarxa i la participació 

Programa 01.04.03.01 Direcció i administració (3110)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.04.03.01.01 Foment del treball cooperatiu en salut a través 
de grups de treball vinculats al Consell de Salut 

Salut Ciutat Desembre/2018 

01.04.03.01.02 Organitzar el II Fòrum de Salut amb la 
col.laboració d'entitats i institucions 

Salut Ciutat Abril/2018 

01.04.03.01.03 Estudiar la implantació del projecte de mesures 
alternatives a la sanció 
administrativa en el marc del Pla Local de 
Drogues 

Salut Ciutat Novembre/2018 

01.04.03.01.04 Revisar i implantar, d'acord amb la nova 
normativa, el protocol de detecció i derivació 
per consums en entorn escolar en el marc del 
Pla Loacl de Drogues 

Salut Ciutat Setembre/2018 

01.04.03.01.05 Millora del sistema d'informació de dades de 
salut 

Salut Ciutat Juny/2018 

01.04.03.01.06 Elaboració del primer informe sobre ambient i 
slaut infantil en col.laboració amb ISGlobal 
(projecte INMA) 

Salut Ciutat Setembre/2018 

01.04.03.01.07 Participar en la Taula de diàleg de seguiment de 
les prestacions sanitàries de l'àrea d'influència 
de la Corporació Sanitària Parc Taulí 

Salut Supramunicipal Desembre/2018 

01.04.03.01.08 Revisar i reeditar la Guia de detecció i derivació 
en entorn escolar, en el marc del Pla local de 
drogues (3) 

Salut Ciutat Setembre/2018 

 

Objectiu 01.04.04 Reduir les desigualtats en salut, vetllar per l’equitat i atendre noves necessitats 

Programa 01.04.04.01 Direcció i administració (3110) / Promoció de la salut (3112)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.04.04.01.01 Ampliar el projecte de ciutat cardioprotegida i 
les accions de 
sensibilització i formació a diferents agents 

Salut Ciutat Desembre/2018 

01.04.04.01.02 Estudiar la viabilitat de conveni amb entitat per 
desenvolupar un projecte d'odontolgia solidària 

Salut Ciutat Desembre/2018 

01.04.04.01.03 Ampliar el nombre de llars amb suport per a 
persones amb trastorns mentals 

Salut Ciutat Desembre/2018 
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01.04.04.01.04 Millorar l'accés a la informació sobre 
tractaments amb productes químics a les 
persones afectades per síndromes de sensibilitat 
central 

Salut Ciutat Juny/2018 

01.04.04.01.05 Estudiar la viabilitat de minimitzar l'ús de 
productes químics a l'espai públic i equipaments 
municipals 

Salut Ciutat Juny/2018 

01.04.04.01.06 Consolidar el servei d'assessorament i 
informació sobre drogues adreçat a adolescents 
i joves i les seves famílies, en el marc del Pla 
local de drogues 

Salut Ciutat Octubre/2018 

01.04.04.01.07 Avaluar el projecte d'Artteràpia per a pares i 
mares amb infants que pateixen malalties greus 
del procés Construïm ciutat 

Salut Ciutat Febrer/2018 

01.04.04.01.08 Estudiar la interconnexió de la informació sobre 
recursos i activitats que s'introduiex a la base de 
dades del SAC amb la plataforma d'Actius i Salut 
de la 
Generalitat (projectes COMSalut i 
PINSAP) 

Salut Ciutat Març/2018 

01.04.04.01.09 Disposar d’un espai per a desenvolupar un 
projecte d’odontologia solidària 

Salut Ciutat Maig/2018 

01.05 Defensa dels drets civils i cicles de vida  
Objectiu 01.05.01 Comunicar, formar, facilitar eines i dur a terme accions amb la finalitat de promoure la igualtat 

plena de totes les persones que viuen a Sabadell 

Programa 01.05.01.01 Drets civils i ciutadania (2316A)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.05.01.01.01 Unificació de les 4 línies existents de subvenció 
de la Regidoria per facilitar la 
difusió i els tràmits a les entitats 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Maig/2018 

01.05.01.01.02 Avaluació dels plans vigents de la Regidoria: Pla 
Local de joventut, Pla director de Cooperació i 
pla d'igualtat de gènere i LGTBI 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Desembre/2018 

01.05.01.01.03 Elaboració d'una difusió específica de tots els 
serveis que formen part de la Regidoria de 
Drets Civils i Gènere 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Febrer/2018 

01.05.01.01.04 Suport a projectes que tinguin com a 
beneficiàries persones refugiades residint a 
Sabadell 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Desembre/2018 
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Objectiu 01.05.02 Garantir el procés d’acollida de les persones nouvingudes 

Programa 01.05.02.01 Nova ciutadania (2316C)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.05.02.01.01 Suport i coordinació del Programa Català de 
Refugi 

Drets civils i 
gènere 

Supramunicipal Juny/2018 

01.05.02.01.02 Creació d'una nova pàgina web de Nova 
Ciutadania i Acollida 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Setembre/2018 

01.05.02.01.03 Consolidació d'un programa adreçat a joves 
nouvinguts a Sabadell 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Juliol/2018 

01.05.02.01.04 Revisió dels continguts de les sessions del circuit 
d'acollida i de coneixement de 
la societat catalana adreçats a població 
nouvinguda 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Març/2018 

01.05.02.01.05 Esdevenir àmbit de referència per a la resta de 
professionals de l'Ajuntament sobre recursos, 
serveis i informacions respecte a l'acollida de les 
persones refugiades a Sabadell 

Drets civils i 
gènere 

Intern Febrer/2018 

 

Objectiu 01.05.03 Gestionar la diversitat i la interculturalitat de manera transformadora 

Programa 01.05.03.01 Diversitat i interculturalitat (2316B)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.05.03.01.01 Ampliació de la línia de subvencions per a 
projectes de diversitat i interculturalitat 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Juliol/2018 

01.05.03.01.02 Consolidació de l'Oficina de Drets Civils Drets civils i 
gènere 

Ciutat Desembre/2018 

01.05.03.01.03 Desenvolupar accions divulgatives sobre 
memòria històrica 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Maig/2018 

01.05.03.01.04 Consolidació de l'assemblea de joves gitanos Drets civils i 
gènere 

Ciutat Novembre/2018 

01.05.03.01.05 Promocionar el taller de rap de la convivència a 
alumnat de Batxillerat 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Març/2018 

01.05.03.01.06 Ca l'Enredus. Actuavallés (2) Drets civils i 
gènere 

Ciutat Novembre/2018 

01.05.03.01.07 Donar a conèixer l’Oficina de Drets Civils com a 
espai de desenvolupament de la Carta Europea 
de Salvaguarda dels drets humans a la ciutat (3) 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Octubre/2018 

 

  



 
 

36 

Objectiu 01.05.04 Incorporar la perspectiva de gènere com un dels vectors de l’actuació municipal 

Programa 01.05.04.01 Igualtat de gènere (2316D)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.05.04.01.01 Oferir un servei d'atenció i 
acompanyament a persones del col·lectiu LGTBI 
i familiars 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Març/2018 

01.05.04.01.02 Consolidar el treball per comissions de la Taula 
de Gènere i LGTBI 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Novembre/2018 

01.05.04.01.04 Aprovació del Reglament Municipal de Gènere Drets civils i 
gènere 

Ciutat Octubre/2018 

01.05.04.01.05 Execució de dinàmiques als centres de 
secundària sobre igualtat de gènere 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Juny/2018 

01.05.04.01.06 Elaborar un Pla de Gènere/igualtat 2018-2020 
(3) 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Juliol/2018 

01.05.04.01.07 Elaborar un Reglament municipal igualtat 
(3) 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Juny/2018 

 

Objectiu 01.05.05 Donar suport a projectes de cooperació d’entitats i gestionar activitats de sensibilització i 

solidaritat 

Programa 01.05.05.01 Cooperació (2316H)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.05.05.01.01 Aprovació del Pla Director de Cooperació Drets civils i 
gènere 

Ciutat Maig/2018 

01.05.05.01.02 Projecte de Formació sanitària en el Sàhara 
Occidental 

Drets civils i 
gènere 

Supramunicipal Novembre/2018 

01.05.05.01.03 Projecte Tenderol. Projecte d'Acollida 
Integral Temporal a persones Refugiades. 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Maig/2018 

01.05.05.01.04 Consolidació de camps de solidaritat amb joves 
als campaments de persones refugiades del 
Sàhara Occidental 

Drets civils i 
gènere 

Supramunicipal Novembre/2018 

01.05.05.01.05 Realització de formació sobre avaluació de 
projectes en perspectiva de gènere, a entitats 
de cooperació 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Desembre/2018 
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Objectiu 01.05.06 Exercir de motor territorial en les polítiques d’emancipació juvenil 

Programa 01.05.06.01 Joventut (2316F)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.05.06.01.01 Creació d'una taula de comunicació i 
participació de joves amb l'Ajuntament. 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Juliol/2018 

01.05.06.01.02 Execució de dinàmiques als centres de 
secundària de promoció d'hàbits saludables 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Març/2018 

01.05.06.01.03 Definició de l'ús de l'espai d'Emprius Drets civils i 
gènere 

Ciutat Juny/2018 

01.05.06.01.04 Desenvolupament del programa per incentivar 
els joves en projectes de cooperació 

Drets civils i 
gènere 

Ciutat Juliol/2018 

01.05.06.01.05 Nova web de Joventut Drets civils i 
gènere 

Ciutat Desembre/2018 

01.05.06.01.06 Nou Web Jove (3) Drets civils i 
gènere 

Ciutat Setembre/2018 

 

Objectiu 01.05.07 Impulsar la participació activa dels infants com a ciutadans de ple dret 

Programa 01.05.07.01 Infància (2313)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.05.07.01.01 Promoure la presentació de candidatures 
d'infants per a consellers i conselleres 
del 1r Consell Territorial d'infants i adolescents 
de Sabadell 

Cicles de vida Ciutat Febrer/2018 

01.05.07.01.02 Crear la Taula tècnica transversal d'infància i 
adolescència 

Cicles de vida Intern Març/2018 

01.05.07.01.03 Fomentar la participació de la infància i de 
l'adolescència en el Consell de Participació 
territorial dels Infants i 
Adolescents de Sabadell 

Cicles de vida Ciutat Desembre/2018 

01.05.07.01.04 Encarregar el disseny de l'espai web del 
Consell Territorial dels infants i adolescents de 
Sabadell 

Cicles de vida Ciutat Abril/2018 

01.05.07.01.05 Presentació de la candidatura de Sabadell a la 
convocatòria de 
reconeixement de Ciutats Amigues de la Infància 

Cicles de vida Ciutat Juny/2018 

01.05.07.01.06 Fixar els criteris de disseny de la web d'infància Cicles de vida Ciutat Octubre/2018 
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01.05.07.01.07 Impulsar accions de sensibilització i difusió dels 
drets dels infants 

Cicles de vida Ciutat Novembre/2018 

01.05.07.01.08 Col·laborar i donar suport al Moviment d'esplais 
del Vallés i al Moviment cristià d'esplais de la 
zona de Sabadell en la commemoració del Dia 
Universal dels 
Drets de l'Infant 

Cicles de vida Ciutat Novembre/2018 

01.05.07.01.09 Elaboració del reglament del Consell de la 
Infància de Sabadell (3) 

Cicles de vida Ciutat Abril/2018 

01.05.07.01.10 Entrada en funcionament del Consell de la 
Infància de Sabadell (3) 

Cicles de vida Ciutat Juny/2018 

01.05.07.01.11 Impulsar la creació de l’Observatori dels Drets 
dels Infants (3) 

Cicles de vida Ciutat Febrer/2018 

01.05.07.01.12 Elaboració d’un Pla integral d’actuació que 
coordini les polítiques adreçades a la infància (3) 

Cicles de vida Ciutat Abril/2018 

01.05.07.01.13 Elaboració d’un pla de comunicació i difusió 
d’activitats específiques per a les famílies amb 
infants i pels infants aprofitant els recursos 
d’altres serveis municipals (3) 

Cicles de vida Ciutat Març/2018 

 

Objectiu 01.05.08 Promoure un envelliment actiu i el dret al lleure de la gent gran 

Programa 01.05.08.01 Gent Gran (2313) 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.05.08.01.01 Estudiar la realització d'activitats formatives, 
culturals i/o de lleure als centres relacionals dels 
complexos de 
gent gran en el període estival 

Cicles de vida Districte 1, 
Districte 6, 
Districte 4 

Juny/2018 

01.05.08.01.02 Programar la redefinició de la web municipal de 
gent gran 

Cicles de vida Ciutat Maig/2018 

01.05.08.01.03 Impulsar la posada en marxa d'una taula tècnica 
transversal per a la coordinació de les polítiques 
que afecten a les persones grans 

Cicles de vida Intern Maig/2018 

01.05.08.01.04 Estudi per a l'adequació de l'espai soterrani de 
l'antic Mercat de Sant joan (equipament de gent 
gran) com a sala 
polivalent compartimentadaper realitzar-hi 
activitats  

Cicles de vida Districte 1 Juliol/2018 

01.05.08.01.05 Impulsar i donar suport tècnic per iniciar 
l'actualització de la documentació exigible 
normativament a  les entitats més afeblides de 
gent gran 

Cicles de vida Ciutat Novembre/2018 

01.05.08.01.06 Estudiar la millora tèrmica de l'espai relacional 
del Complex Via Alexandra 

Cicles de vida Districte 4 Juliol/2018 
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01.05.08.01.07 Millorar la intensitat de llum no natural i la seva 
eficiència a la recepció de l'espai relacional del 
Complex Via Alexandra i de tot l'espai relacional 
del Complex del 
Parc Central (1) 

Manteniment 
d'equipaments 

Districte 4, 
Districte 6 

Abril/2018 

01.05.08.01.08 Treball tècnic de pintura de l'espai relacional de 
gent gran del Complex de Sant Oleguer que 
compren la planta baixa i la planta 1 de l'edifici 
(1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 1 Març/2018 

01.05.08.01.09 Nova edició de la Festa Gran Cicles de vida Ciutat Juny/2018 

01.05.08.01.10 Donar suport a activitats d'entitats contra el 
maltractament de les persones grans 

Cicles de vida Ciutat Octubre/2018 

01.05.08.01.11 Adquirir equipament d'oficina per a les 
recepcions dels Complexos de Gent Gran de la 
Ciutat i actualitzar el programari d'activitats de 
les persones grans 

Cicles de vida Districte 1, 
Districte 4, 
Districte 6 

Abril/2018 

01.05.08.01.12 Actualitzar el programa informàtic de colònies 
de la gent gran 

Cicles de vida Intern Octubre/2018 

01.05.08.01.13 Projecte per a la gestió i explotació d'un 
bar-restaurant a l'espai relacional del Complex 
Via Alexandra 

Cicles de vida Districte 4 Juliol/2018 

01.05.08.01.14 Elaborar consensuadament en el marc del 
Consell Consultiu de la Gent Gran un calendari 
de reunions mínimes anuals 

Cicles de vida Ciutat Maig/2018 

01.05.08.01.15 Cantagrans Sabadell. Coordiandora Casals de 
Gent Gran de Sabadell (2) 

Cicles de vida Ciutat Desembre/2018 

01.05.08.01.16 Fer una anàlisi global de l’oferta d’activiats 
adreçades a afavorir l’envelliment ¡ actiu i fer 
una proposta global d’un nou programa 
d’envelliment actiu (3) 

Cicles de vida Ciutat Desembre/2018 

01.05.08.01.17 Incrementar la participació de la gent gran en les 
activitats d’envelliment actiu afavorint la 
participació de les persones amb renda més 
baixa (3) 

Cicles de vida Ciutat Desembre/2018 

01.05.08.01.18 Reactivar el Consell Consultiu de la Gent Gran 
(3) 

Cicles de vida Ciutat Octubre/2018 

01.05.08.01.19 Impulsar una comissió o un observatori local per 
tal de treballar els drets de la gent gran (3) 

Cicles de vida Ciutat Octubre/2018 
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Objectiu 01.05.09 Potenciar espais de trobada i de convivència intergeneracional 

Programa 01.05.09.01 Convivència intergeneracional   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.05.09.01.01 Reforçar la interacció entre les persones grans 
de les entitats i els infants de les escoles i 
esplais de la ciutat 

Cicles de vida Ciutat Juliol/2018 

01.05.09.01.02 Promoure activitats intergeneracionals als 
equipaments de gent gran 

Cicles de vida Districte 1, 
Districte 4, 
Districte 6 

Desembre/2018 

01.05.09.01.03 Ampliar les activitats intergeneracionals en el 
marc del Programa Ciutat i Escola (3) 

Cicles de vida Ciutat Novembre/2018 

01.06 Producció i accés a la cultura  
Objectiu 01.06.01 Generar instruments de planificació cultural, de forma col·lectiva i consensuada. 

Programa 01.06.01.01 Direcció i administració (3300A)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.06.01.01.02 Estudi sobre la música en viu a la ciutat Cultura Ciutat Abril/2018 

01.06.01.01.04 Actualtizar el diagnòsitc de de la 
intervenció cultural municpal realitzat al 2012 

Cultura Ciutat Febrer/2018 

01.06.01.01.05 Posar en marxa eines de millora de 
l'accessibilitat als continguts culturals  

Cultura Ciutat Setembre/2018 

01.06.01.01.06 Crear la Taula de Cultura com a òrgan 
participatiu de reflexió i consens sobre el 
projecte cultural de la ciutat (3) 

Cultura Ciutat Juliol/2018 

01.06.01.01.07 Iniciar el Pla Estratègic de Biblioteques 
Municipals de Sabadell 2018-2022 (3) 

Cultura Ciutat Juny/2018 

01.06.01.01.08 Constituir la Comissió de Lectura Pública del 
municipi 

Cultura Ciutat Juliol/2018 

 

Objectiu 01.06.02 Fomentar i posar en valor la dinàmica cultural de la ciutat 

Programa 01.06.02.01 Promoció Cultural. Creació i Difusió de les Arts (3340)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.06.02.01.01 Posar en marxa la prova pilot de la programació 
artística descentralitzada 

Cultura Ciutat Abril/2018 
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01.06.02.01.02 Increment de la programació teatral 
professional 

Cultura Ciutat Desembre/2018 

01.06.02.01.03 Desplegament de la programació de circ social 
de La vela 

Cultura Ciutat Abril/2018 

01.06.02.01.06 Flamencirc. SOS Pallassos, els 
Perillassos, Associació Cultural (2) 

Cultura Districte 3 Octubre/2018 

01.06.02.01.07 Constituir un grup de treball entorn de la 
programació de teatre que es fa en els 
equipaments teatrals municipals (3) 

Cultura Ciutat Novembre/2018 

01.06.02.01.08 La Vela: modificacions recollides el pla 
d'implementació relacaionades amb la 
prevenció: senyalitzacions, proteccions i grades 
(3) 

Cultura Ciutat Març/2018 

01.06.02.01.09 Crear una taula de debat entorn de la música 
moderna per tal de posar les bases per a al 
foment i programació de música en viu a la 
ciutat (3) 

Cultura Ciutat Juny/2018 

01.06.02.01.10 Creació d’instruments per a programadors dels 
teatres municipals per tal que puguin treballar 
els seus públics (3) 

Cultura Ciutat Setembre/2018 

 

Programa 01.06.02.02 Cultura popular i tradicional (3380A)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.06.02.02.01 Ampliació del model col.laboratiu d'organtizació 
de la festa major 

Cultura Ciutat Setembre/2018 

01.06.02.02.02 Consolidació del relat unitari al voltant de les 
activitats de nadal: "teixint el nadal", fanalet i 
conte Nit de Reis. 

Cultura Ciutat Desembre/2018 

01.06.02.02.03 Construcció de les noves carrosses dels Reis 
(Cavalcada) 

Cultura Ciutat Desembre/2018 

01.06.02.02.04 Modificació de la línia de suport a les festes 
majors de barri 

Cultura Ciutat Març/2018 

01.06.02.02.05 Fem pinya amb els joves, donem pit als barris. 
Castellers de Sabadell (2) 

Cultura Ciutat Desembre/2018 

01.06.02.02.06 Elaborar segona fase de l’Estudi del Mapa 
d’activitats culturals i recreatives al carrer: 
proposta de criteris, adequació del procediment 
i terminis, pla d’actuació amb les entitats, etc. 
(3) 

Cultura Ciutat Desembre/2018 

01.06.02.02.07 Elaborar la primera fase de l’Estudi del Mapa 
d’activitats culturals i recreatives al carrer: 
inventari d’activitats per espais, normatives i 
requeriments, detecció de necessitats 
d’informació... (3) 

Cultura Ciutat Maig/2018 
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Objectiu 01.06.03 Estendre l’acció cultural al territori 

Programa 01.06.03.01 Biblioteques públiques (3321A)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.06.03.01.01 Participar en els projectes comunitaris de les 
diferents zones de la ciutat 

Cultura Ciutat Desembre/2018 

01.06.03.01.02 Constituir la Comissió de Lectura Pública Cultura Ciutat Abril/2018 

01.06.03.01.03 Implementar el model de BiblioLAb, laboratoris 
de creació i experiementació 

Cultura Districte 1 Setembre/2018 

01.06.03.01.04 Optimitzar els canals d'informació i comunicació 
on line i en paper, de la Xarxa de Biblitoeques 

Cultura Ciutat Juliol/2018 

01.06.03.01.05 Posar en marxa nous serveis d'extensió 
bibliotecària 

Cultura Ciutat Setembre/2018 

01.06.03.01.06 Renovació del mobiliari de la Biblioteca del 
Vapor Badia (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 1 Setembre/2018 

01.06.03.01.07 Instal·lació del sistema RFID a la Biblioteca del 
Vapor Badia (1) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Desembre/2018 

01.06.03.01.08 Adquisició de fons documentals amb destinació 
a les biblioteques de la ciutat (1) 

Cultura Ciutat Octubre/2018 

01.06.03.01.09 Elaborar un projecte d’activitat a l’entorn de 
l’àmbit del joc amb valors adreçats al públic jove 
i infantil (3) 

Cultura Ciutat Juliol/2018 

01.06.03.01.10 Projecte d’adequació del soterrani 
Biblioteca Vapor Badia per a arxiu (3) 

Cultura Ciutat Desembre/2018 

01.06.03.01.11 Reforma d’espais de la planta baixa i reparacions 
estructurals (filtracions...) a la Biblioteca Vapor 
Badia (4) 

Cultura Ciutat Desembre/2018 

01.06.03.01.12 Tancament de l’àrea infantil i millores 
estructurals a la Biblioteca del Nord per aïllar-lo 
de la sala central (4) 

Obra 
d'equipament 

Districte 3 Desembre/2018 

01.06.03.01.13 Elaborar un projecte de formació en 
alfabetització digital informacional a les 
Biblioteques (3) 

Cultura Ciutat Juliol/2018 

01.06.03.01.14 Divulgar els avantatges amb el carnet de 
biblioteques a establiments de la ciutat (3) 

Cultura Ciutat Desembre/2018 

01.06.03.01.15 Iniciar el servei de préstec a domicili en 
col·laboració amb Creu Roja (3) 

Cultura Ciutat Desembre/2018 

01.06.03.01.16 Posar en marxa del projecte Préstecs a domicili 
en col·laboració amb entitats i voluntariat (3) 

Cultura Ciutat Desembre/2018 
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01.06.03.01.17 Condicionament de l’àrea jove a la Biblioteca del 
Sud, adequant-la amb mobiliari i dotació 
específica (4) 

Cultura Districte 6 Desembre/2018 

 

Programa 01.06.03.02 Proximitat i cooperació cultural (3340B)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.06.03.02.02 Implementar el Projecte “Murs Lliures” 
(3) 

Cultura Ciutat Desembre/2018 

01.06.03.02.03 Impulsar una major coordinació de serveis i 
recursos municipals necessaris per fer les festes 
majors de barri (3) 

Cultura Ciutat Abril/2018 

01.06.03.02.04 Agilitzar les cessions d’espais del Casal 
Pere Quart, mitjançant una nova aplicació (3) 

Cultura Districte 1 Juliol/2018 

01.06.03.02.05 Desenvolupar el projecte “ Casal Pere Quart 2.0” 
(3) 

Cultura Districte 1 Desembre/2018 

01.06.03.02.06 Elaborar proposta d’adaptació del circuit 
administratiu i les ordenances 
relacionades amb la realització de grafits, a la 
realitat del col·lectiu (3) 

Cultura Ciutat Maig/2018 

01.06.03.02.07 Analitzar i elaborar una proposta sobre els 
espais expositius del Casal Pere Quart: usos, 
criteris i adequació d’espais (3) 

Cultura Districte 1 Juliol/2018 

 

Objectiu 01.06.04 Impulsar la preservació, recuperació, recerca i difusió del patrimoni 

Programa 01.06.04.01 Arxius (3322)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.06.04.01.01 Adeqüació dels espais de magatzem de l'Arxiu 
Històric (1) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Desembre/2018 

01.06.04.01.02 Acceptar i acollir la transferència del fons 
notarial (3) 

Cultura Ciutat Desembre/2018 

 

Programa 01.06.04.02 Protecció i gestió del patrimoni històrico-artístic (3360)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.06.04.02.01 Generació del programa de Memòria Històrica 
de Sabadell 

Cultura Ciutat Febrer/2018 

01.06.04.02.02 Revisió del nomenclàtor de carrers Cultura Ciutat Desembre/2018 
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01.06.04.02.03 Intervenció en xemeneies (1) Obra 
d'equipament 

Ciutat Desembre/2018 

01.06.04.02.04 Redactar un diagnòstic de l’estat del MHS des 
del punt de vista de la infraestructura, el 
pressupost ordinari, el discurs museològic i la 
museografia... i redefinir-lo (3) 

Cultura Ciutat Abril/2018 

01.06.04.02.05 Inici dels nous butlletins electrònics dels museus 
municipals i l’Arxiu Històric (3) 

Cultura Ciutat Juliol/2018 

01.06.04.02.06 Millorar la senyalització dels espais de la 
memòria democràtica 

Cultura Ciutat Desembre/2018 

01.06.04.02.07 Projecte estructural de la xemeneia del Vapor 
Buxeda Vell (4) 

Cultura Ciutat Abril/2018 

01.06.04.02.08 Projecte de rehabilitació de la Masia Ca n’Oriac 
(4) 

Obra 
d'equipament 

Districte 3 Abril/2018 

 

Programa 01.06.04.03 Equipaments culturals i museus (3330A)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.06.04.03.01 Elaboració del Pla de Museus Cultura Ciutat Desembre/2018 

01.06.04.03.02 Millores en la dotació tècnica dels equipaments 
teatrals (1) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Octubre/2018 

01.06.04.03.03 Reparació de la balustrada del Casal Pere Quart 
(1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 1 Octubre/2018 

01.06.04.03.04 Millores en l'accessibilitat del Casal Pere Quart 
(1) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Juliol/2018 

01.06.04.03.05 Millora de l’edifici de la Casa Turull: 
arranjament i pintura de les esquerdes de la 
façana i restauració i protecció de la catifa 
històrica del 1r pis (4) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Juliol/2018 

01.06.04.03.06 Reparació del magatzem del c. de l’Agricultura 
(4) 

Cultura Ciutat Desembre/2018 

 

Objectiu 01.06.05 Gestionar un programa en l’àmbit audiovisual que promogui la formació, la difusió i el suport a la 

producció 

Programa 01.06.05.01 Formació, difusió i producció audiovisual (3340) 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.06.05.01.01 Elaborar el reglament de rodatges a Sabadell TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Octubre/2018 
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01.06.05.01.02 Establir bonificacions i deduccions en les 
ordenances fiscals corresponents per a fomentar 
els rodatges a sabadell 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Desembre/2018 

01.06.05.01.03 Consolidar l'oficina de suport a la producció 
audiovisual, dotant-la d'una estructura fisica 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Novembre/2018 

01.06.05.01.04 Establir convenis de col.laboració amb 
productores que facin rodatges rellevants a la 
ciutat per fer-ne difusió, i facilitar l'accés a 
estudiants. 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Desembre/2018 

01.06.05.01.05 Participar en la creació de la xarxa de ciutats 
Film Friendly 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Octubre/2018 

01.06.05.01.06 Interlocució, coordinació i col.laboració amb tots 
els agents de la ciutat que organitzen activitats 
de cinema per a la ciutadania 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Desembre/2018 

01.06.05.01.07 Impulsar la creació d'una programació estable 
de cinema alternatiu al comercial i 
complementari al que projecten les entitats de 
cinema 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Desembre/2018 

01.06.05.01.08 Organitzar la segona Mostra de cinema animal 
de sabadell 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Novembre/2018 

01.06.05.01.09 Elaborar un pla d'acicó de foment del cinema i la 
cultura cinematogràfica 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Maig/2018 

01.06.05.01.10 Revisar les condicions i compliment de la 
concessió del Cinema Imperial 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Setembre/2018 

01.06.05.01.11 Elaborar un reglament de l'oficina única 
(3) 

Eines 
comunicatives 

Ciutat Setembre/2018 

01.06.05.01.12 Consolidar l'oficina de suport a la producció 
audiovisual (3) 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Desembre/2018 

01.06.05.01.13 Impulsar la creació d'un programa estable de 
cinema de qualitat (3) 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Maig/2018 
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01.07 Difusió de l’esport i els seus valors  
Objectiu 01.07.01 Considerar l’esport com un element de promoció de la ciutat i de dinamització econòmica 

Programa 01.07.01.01 L’esport, un element de promoció de la ciutat.    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.07.01.01.01 Donar suport al projecte impulsat per diverses 
entitats i emprenedors locals de crear la xarxa-
clúster d'esport i innovació 

Esports Ciutat Desembre/2018 

 

Objectiu 01.07.02 Garantir l’equitat en els programes esportius adreçats a tots els segments de la població 

Programa 01.07.02.01 L’esport escolar, part de l’educació integral (3410)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.07.02.01.01 Incrementar l'accés a activitats esportives 
gratuïtes del programa Ciutat i Escola dels 
centres del Pla Educatiu d'Entorn 

Esports Ciutat Juny/2018 

01.07.02.01.02 Iniciar un programa de natació escolar adreçat a 
les escoles de Sabadell 

Esports Ciutat Desembre/2018 

01.07.02.01.03 Incrementar la participació dels centres 
educatius dels barris de Torre Romeu, Can 
Puiggener i Les Termes en el programa de Jocs 
Escolars 

Esports Districte 1, 
Districte 7, 
Districte 6 

Octubre/2018 

01.07.02.01.04 Consolidar una lliga local de futbol 7 dins els Jocs 
Escolars 

Esports Ciutat Juny/2018 

01.07.02.01.05 Incorporar nous centres escolars que no 
participen en els programes dels Jocs Esportius 
Escolars 

Esports Ciutat Octubre/2018 

01.07.02.01.06 Incrementar la participació d'equips femenins en 
els Jocs Esportius Escolars 

Esports Ciutat Octubre/2018 

01.07.02.01.07 Ampliar l'oferta de cursos de formació per tal 
que els tècnics d'esport escolar disposin de la 
formació adequada i actualitzada per al 
desenvolupament de la seva tasca 

Esports Ciutat Octubre/2018 

 

Programa 01.07.02.02 L’esport de lleure, educació en valors (3410)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.07.02.02.01 Quantificar les activitats esportives solidàries 
que organitzen les entittas i col·lectius de ciutat i 
proposar uns criteris de col·laboració 

Esports Ciutat Setembre/2018 



 
 

47 

 

Programa 01.07.02.03 L’esport com a element de cohesió social (3410)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.07.02.03.01 Implantar un programa d'integració a través de 
l'esport a la zona nord de la ciutat 

Esports Districte 3 Juny/2018 

01.07.02.03.02 Implantar un programa d'integració social a 
través de l'esport al barri de Merinals 

Esports Districte 5 Juny/2018 

01.07.02.03.03 Consolidar un programa d'esport inclusiu Esports Ciutat Juny/2018 

01.07.02.03.04 Implantar uns nous criteris de l’atorgament de 
subvencions destinades a la promoció de 
l’esport atenent a criteris que permetin l’accés a 
la pràctica 
esportiva a les persones més necessitades (3) 

Esports Ciutat Juliol/2018 

 

Objectiu 01.07.03 Reforçar les entitats esportives locals 

Programa 01.07.03.02 Esport i promoció de la ciutat    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.07.03.02.01 Consolidar el nou format de celebració de la 
Festa de l'Esport 

Esports Ciutat Juny/2018 

01.07.03.02.02 Convocar taules de treball i coordinació entre 
entitats esportives d'un mateix esport amb 
l'objectiu d'aconseguiment de fites comunes 

Esports Ciutat Octubre/2018 

01.07.03.02.03 Organitzar trobades d'assessorament a les 
entitats esportives per facilitar-los la seva 
gestió 

Esports Ciutat Desembre/2018 

 

Objectiu 01.07.04 Mantenir en condicions òptimes els equipaments esportius i altres espais de pràctica esportiva 

Programa 01.07.04.01 Instal·lacions esportives (3420) 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.07.04.01.03 Executar els projectes de continuïtat de la 
remodelació de l'equipament esportiu de La 
Bassa (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 1 Maig/2018 

01.07.04.01.04 Executar el canvi de paviment del camp de 
futbol A del Complex Esportiu Olímpia (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 4 Setembre/2018 
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01.07.04.01.05 Millorar la utilització i la viabilitat econòmica de 
l'equipament de la Pista Coberta d'Atletisme 

Esports Ciutat Desembre/2018 

01.07.04.01.06 Planificar la implantació de fibra òptica i wifi en 
els equipaments esportius municipals 

Esports Ciutat Desembre/2018 

01.07.04.01.07 Implementar sistemes de venda d'entrades de 
La Bassa i les Piscines Municipals amb sistemes 
telemàtics i/o 
APPs 

Esports Ciutat Maig/2018 

01.07.04.01.10 Executar les actuacions per millorar 
l'accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques a diversos equipaments 
esportius municipals (1) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Setembre/2018 

01.07.04.01.11 Millorar les prestacions i eficiència energètica 
del sistema d'il·luminació del Pavelló Municipal 
d'Esports (1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 1 Setembre/2018 

01.07.04.01.12 Redactar el projecte de remodelació de la sala 
de tractament de l'aigua de la piscina de Ca 
n'Oriac 

Obra 
d'equipament 

Districte 3 Juny/2018 

01.07.04.01.13  Millorar la tecnologia en la prestació de serveis 
municipals. EDUSI. (1) 

Esports Ciutat Desembre/2018 

01.07.04.01.14 Revisar i modificar el Reglament d’ús de les 
piscines municipals (3) 

Esports Ciutat Maig/2018 

01.07.04.01.15 Remodelar la instal·lació poliesportiva del barri 
de les Termes (4) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Setembre/2018 

01.07.04.01.16 Dur a terme el projecte d’un nou espai esportiu 
obert al barri de Torre-romeu (4) 

Obra 
d'equipament 

Districte 7 Juny/2018 

01.07.04.01.17 Redactar un Reglament d’ús 
d’equipaments esportius municipals (3) 

Esports Ciutat Juny/2018 

01.07.04.01.18 Reforma Poliesportiu de les Termes (4) Obra 
d'equipament 

Districte 6 Abril/2018 

01.07.04.01.19 Incorporar un programa de gestió dels 
equipament esportius municipals que millori el 
funcionament i la interacció amb l’usuari (3) 

Esports Ciutat Juliol/2018 

01.07.04.01.20 Rehabilitació carpa bar Bassa (4) Obra 
d'equipament 

Ciutat Maig/2018 
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Objectiu 01.07.05 Facilitar l'accés a tota l’oferta de la pràctica esportiva local i millorar l’accés, la comunicació i la 

difusió 

Programa 01.07.05.01 Direcció i planificació (3400)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

01.07.05.01.01 Implementar un sistema d'indicadors de les 
xarxes socials (KPls) 

Esports Ciutat Juliol/2018 

01.07.05.01.02 Augmentar la utilització de l'APP KM2 fent que 
tingui majors continguts en l'ambit de l'esport 

Esports Ciutat Setembre/2018 

01.07.05.01.03 Fer anàlisi i implementar noves webs 
específiques (La Bassa, Pista Coberta 
d'Atletisme, Clúster de l'Esport ) 

Esports Ciutat Desembre/2018 

01.07.05.01.04 Elaborar el pla de Social Media de l’àmbit de 
Promoció de la Ciutat i Participació que 
incorpori la R.Esport  (3) 

Esports Ciutat Juliol/2018 
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L'ECONOMIA: INNOVACIÓ I COOPERACIÓ 

02.01 Foment de l’ocupació de qualitat  
 

Objectiu 02.01.01 Elaborar i iniciar el desplegament d’un nou Pacte Local per a l’Ocupació 

Programa 02.01.01.01 Foment de l’ocupació (2410)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.01.01.01.01 Desenvolupar i concretar l’Estratègia 
Territorial d’ocupació i de 
Desenvolupament Econòmic de la Conca del 
Ripoll i la Riera de Caldes per guanyar en 
innovació, eficàcia i eficiència  

Promoció 
econòmica 

Supramunicipal Desembre/2018 

02.01.01.01.02 Consolidar el Consell de la Formació 
Professional i l’Ocupació de la Conca del 
Ripoll i la Riera de Caldes  

Promoció 
econòmica 

Supramunicipal Desembre/2018 

02.01.01.01.03 Estudiar estratègies per abordar la 
precarietat laboral i l’economia 
submergida 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Setembre/2018 

 

Objectiu 02.01.02 Gestionar un pla la d’acció contra l’atur i fomentar l’ocupació de qualitat 

Programa 02.01.02.01 Foment de l’ocupació (2410)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.01.02.01.01 Homologar, com a mínim, dues noves 
especialitats formatives de certificat de 
professionalitat dirigits a persones amb baix 
nivell de qualificació (3) 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Juny/2018 

 

Programa 02.01.02.02 Formació (2411)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.01.02.02.01 Establir un nou acord  amb el Gremi 
d’instal·ladors per crear un centre formatiu de 
referència a Catalunya sobre 
Energies Renovables i Eficiència 
Energètica a la Granja del Pas (Parc Central) 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Juny/2018 

02.01.02.02.02 Definir un nou plantejament formatiu i 
organitzatiu per a l’Escola d’Hostaleria 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Març/2018 
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02.01.02.02.03 Estudiar i proposar les noves homologacions 
formatives per ampliar el ventall de formacions 
a impartir (inclou Granja del Pas i Escola 
d’Hostaleria)  

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 

02.01.02.02.04 Coorganitzar la 2 edició de la Fira Apropa’t a l’FP Promoció 
econòmica 

Ciutat Març/2018 

02.01.02.02.05 Aconseguir la homologació de dues noves 
especialitats de formació ocupacional pel SOC, 
de la família professional de vendes i 
màrqueting 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 

02.01.02.02.07 Renovar/Optimitzar el material tècnic de 
l’espai de formació digital via subvenció 
MENTOR 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Març/2018 

 

Programa 02.01.02.03 Formació – Treball (2411)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.01.02.03.01 Posar en marxa un mòdul d’apropament 
professional a la ràdio per a joves en atur dins 
del projecte de formació i treball Casa d’Oficis 
“Sabadell en Xarxa” 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Juny/2018 

02.01.02.03.02 Posar en marxa accions de formació i treball 
adreçades específicament a dones víctimes de 
violència de gènere 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Març/2018 

02.01.02.03.03 Renovar i ampliar programes de formació i 
treball per tractar de manera 
diferenciada les persones amb dificultats de 
col·locació segons les seves necessitats com per 
exemple amb el programa ENFEINA'T 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 

02.01.02.03.04 Donar un nou enfoc als programes de 
Treball als Barris (Districte 6 i Can 
Puiggener-Torre-Romeu-Can RoquetaPoblenou) 
amb una figura tècnica que reculli i impulsi 
noves propostes 
d'actuacions 

Promoció 
econòmica 

Districte 6, 
Districte 2, 
Districte 7 

Desembre/2018 

02.01.02.03.05 Desenvolupar la figura de l’agent energètic per 
tal d’assessorar les persones residents en 
habitatges socials  

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 

02.01.02.03.06 Enfeina't! Projecte per a la millora de l'ocupació 
dels joves. Esquitx (2) 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 
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Programa 02.01.02.04 Intermediació (2411)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.01.02.04.01 Implementar nous apartats al web 
www.sabadelltreball.cat per difondre i 
promoure les bones practiques empresarials del 
territori en matèria d’ocupació 

Promoció 
econòmica 

Supramunicipal Desembre/2018 

02.01.02.04.03 Desenvolupar l’Estratègia Local d’Orientació, 
començant pel mapeig dels punts d’orientació 
vocacional i/o laboral de la ciutat 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 

02.01.02.04.04 Dissenyar i editar una nova guia d’empreses 
col·laboradores pel foment de les vocacions 
industrials, tecnològiques i professionals 
vinculada a la 2a edició de la Mostra de la 
Formació Professional 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Març/2018 

02.01.02.04.05 Innovar el programa Coneixement d’Oficis 
adreçat a estudiants de 4art d’ESO incorporant 
accions de foment de les vocacions industrials i 
en concret d’indústria 4.0  

Promoció 
econòmica 

Ciutat Juny/2018 

02.01.02.04.06 Participar en taules i/o plataformes sobre 
tractament de la salut mental per situar el servei 
d’integració laboral com a una peça clau en la 
recuperació de la persona en tractament de 
salut mental 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 

02.01.02.04.07 Crear un nou butlletí on line d’informació dels 
serveis d’intermediació laboral 
adreçats a les empreses 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Juny/2018 

02.01.02.04.08 Desenvolupar un nou programa 
d’acompanyament a la inserció i suport 
ocupacional per a la inclusió social, anomenat 
UBICAT 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 

02.01.02.04.09 Desenvolupar el programa de suport i 
acompanyament a la planificació estratègica per 
a la definició de 
l’Estratègia Terrirtorial d’Ocupació i 
Desenvolupament Econòmic de l'àmbit del 
CRIRC 

Promoció 
econòmica 

Supramunicipal Desembre/2018 

02.01.02.04.10 Ampliar l’àmbit territorial als 14 municipis de 
l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes 
(CRiRC) per al programa 30 Plus d’inserció de 
persones desocupades de 30 anys i més 

Promoció 
econòmica 

Supramunicipal Desembre/2018 
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02.02 Desenvolupament econòmic sostenible  
 

Objectiu 02.02.01 Promocionar el cooperativisme i l’economia social i solidària 

Programa 02.02.01.01 Economia social i solidària (4330)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.02.01.01.01 Desenvolupar les accions prioritàries previstes al 
Pla Estratègic d’impuls de l’Economia Social i 
Solidària a Sabadell per al 2018 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 

02.02.01.01.02 Participar activament en el desplegament del pla 
de treball de la Xarxa de Municipis per 
l’Economia Social i Solidària, i desenvolupar les 
tasques pròpies de les 
Comissions tècniques 

Promoció 
econòmica 

Supramunicipal Desembre/2018 

02.02.01.01.03 Suport i dinamització de la Plataforma 
“Vàlua” desenvolupant la jornada bianual 
"Empreses amb Vàlua" reforçant també la 
presència de la plataforma en mitjans de 
comunicació locals 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Novembre/2018 

02.02.01.01.04 Participar en el desenvolupament del 1è 
Postgrau d’ESS de la UAB 

Promoció 
econòmica 

Supramunicipal Setembre/2018 

02.02.01.01.05 Desenvolupar les funcions pròpies que es 
deriven de la participació en  l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Occidental 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Octubre/2018 

02.02.01.01.06 Incorporar clàusules socials en els procediments 
de contractació pública municipal (3) 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Juny/2018 

 

Objectiu 02.02.02 Fomentar els programes d’innovació i empresa 

Programa 02.02.02.01 Emprenedoria (4330)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.02.02.01.01 Fomentar el programa Reempresa entre 
emprenedors per evitar el tancament de 
projectes empresarials que es poden traspassar. 
Accions de difusió i sessions informatives 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 

02.02.02.01.02 Incrementar la internacionalització de 
l'emprenedoria participant en un nou 
projecte/cicle del programa Erasmus Joves 
emprenedors 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 

02.02.02.01.03 Impulsar els nous espais d’incubació al viver 
industrial de Can Roqueta, signant convenis de 
col·laboració amb instituts i universitat 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 
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02.02.02.01.04 Fomentar les vocacions d’emprenedoria a edats 
joves amb el programa de sensibilització a 
l’emprenedoria als instituts, escoles i 
universitats de la ciutat 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 

 

Programa 02.02.02.02 PIMES (4330)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.02.02.02.01 Endegar accions de networking entre empreses 
allotjades als vivers empresarials i empreses 
dels polígons 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 

02.02.02.02.02 Impulsar la xarxa de microempreses i autònoms 
del sector tèxtil, a través del programa 
Cooperatèxtil 

Promoció 
econòmica 

Supramunicipal Desembre/2018 

 

Programa 02.02.02.03 Polígons d’activitat econòmica (4330)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.02.02.03.01 Consolidar el projecte de simbiosi industrial per 
a l’impuls de l’economia verda i circular 

Promoció 
econòmica 

Supramunicipal Desembre/2018 

02.02.02.03.02 Fomentar l’Associacionisme Empresarial i la 
col·laboració pública privada en la millora dels 
Polígons d’Activitat 
Econòmica (especialment a Can Roqueta i 
l’àmbit Sud-Oest i Gràcia)  

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 

02.02.02.03.03 Analitzar i actualitzar l'estat i l'ocupació dels 
polígons de la ciutat per proposar mesures 
d'incentivació a la rehabilitació, recuperació i 
l'ocupació de naus industrials buides 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 

02.02.02.03.04 Senyalitzar els polígons de la ciutat com a acció 
de promoció i atracció d’inversió. Inici amb la 
prova pilot de senyalització de Can Roqueta  

Promoció 
econòmica 

Ciutat Juny/2018 

 

Programa 02.02.02.04 Foment de la innovació i transferència (4330)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.02.02.04.01 Impulsar accions d’innovació empresarial al 
territori vinculades a l’especialització intel·ligent 
en sistemes industrials 

Promoció 
econòmica 

Supramunicipal Desembre/2018 
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02.02.02.04.02 Posar en contacte agents d’innovació de l’entorn 
amb agents d’innovació de regions europees 
amb especialitzacions similars a la de Sabadell 
(RELOS) 

Promoció 
econòmica 

Supramunicipal Desembre/2018 

02.02.02.04.03 Consolidar el fòrum de tecnologies i innovació,  
desenvolupar  itineraris de transferència 
tecnològica a la petita i microempresa, i 
col·laborar estretament amb entitats de 
l'entorn 

Promoció 
econòmica 

Supramunicipal Novembre/2018 

02.02.02.04.05 Posar en marxa algunes de les actuacions del Pla 
d’Especialització i competitivitat empresarial de 
Sabadell i entorn per afavorir l’atracció de 
projectes industrials i la competitivitat (3) 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Juliol/2018 

 

Programa 02.02.02.05 Innovació i coneixement (9208)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.02.02.05.01 En el marc del projecte Triangulum, finançat pel 
programa H2020 de la 
Comissió europea: Aprovar per l'òrgan de govern 
corresponent de l’Estratègia d’Implementació 
del Triangulum. 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Gener/2018 

02.02.02.05.02 En el marc del projecte Triangulum, finançat pel 
programa H2020 de la Comissió europea: Cercar 
recursos econòmics per implementar algunes de 
les accions previstes a l’Estratègia. 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Desembre/2018 

02.02.02.05.03 En el marc del projecte Triangulum, finançat pel 
programa H2020 de la Comissió europea: 
Elaborar tècnicament aquelles accions de 
l’Estratègia relacionades amb l’àmbit 
d’Innovació i 
Ciutat, de forma pa 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Desembre/2018 

02.02.02.05.04 En el marc del projecte Urban Wins, finançat pel 
programa H2020 de la Comissió europea, iniciar 
la implementació del Pla d'acció estratègic local 
(PAEL) en prevenció i gestió de residus urbans  

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Setembre/2018 

02.02.02.05.05 En el marc del projecte Urban Wins, finançat pel 
programa H2020 de la Comissió europea, 
continuar les sessions a Sabadell de les àgores 
urbanes online i presencials. 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Setembre/2018 

02.02.02.05.06 En el marc del projecte Urban Wins, finançat pel 
programa H2020 de la Comissió europea, 
aconseguir la participació en jornades nacionals 
o internacionals (Fires, congressos, conferències, 
etc.)  

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Novembre/2018 
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02.02.02.05.07 Elaborar un mapa local d'actors i iniciatives 
innovadores 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Juny/2018 

02.02.02.05.08 Atorgar subvencions a projectes innovadors 
d'estudiants (o grups d'estudiants) de nivell 
postgrau, o d'empreses o entitats de la ciutat.    

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Desembre/2018 

02.02.02.05.09 Organitzar activitats dins del programa "Ciutat i 
Escola" vinculades a noves tecnologies i 
innovació 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Juny/2018 

02.02.02.05.10 Reconversió del patrimoni industrial en espais 
estratègics per a la innovació i la cohesió social. 
EDUSI (1) 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Desembre/2018 

02.02.02.05.11 Elaborar un mapa local d'actors i iniciatives 
innovadores (3) 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Juny/2018 

 

Objectiu 02.02.03 Crear la Finestreta Única Empresarial (FUE) 

Programa 02.02.03.01 Activitats econòmiques (4331)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.02.03.01.01 Implantació de la Finestreta Unica Empresarial Llicències i 
disciplina 
d'activitats 

Ciutat Juny/2018 

02.02.03.01.02 Gestionar la tramitació de l'aprovació de 
l'Ordenança d'Activitats per adaptar-la a la Llei 
de Simplificació administrativa 

Llicències i 
disciplina 
d'activitats 

Ciutat Juliol/2018 

02.02.03.01.03 Elaboració del Pla d'inspecció de les activitats: 
Recopilació d'informació, alternatives, decisió i 
finalment implantació. 

Llicències i 
disciplina 
d'activitats 

Ciutat Desembre/2018 

02.02.03.01.04 Definició de la oportunitat d'implantació d'un 
sistema de qualitat per a la inspecció d'activitats 
de l'Ajuntament 

Llicències i 
disciplina 
d'activitats 

Ciutat Juliol/2018 

02.02.03.01.05 Campanya de difusió de les actuacions del 
Departament d'Activitats 

Llicències i 
disciplina 
d'activitats 

Ciutat Octubre/2018 

02.02.03.01.07 Seguiment de la posada en marxa de la 
Finestreta Única Empresarial (FUE) (Llei de 
simplificació administrativa) (3) 

Llicències i 
disciplina 
d'activitats 

Ciutat Desembre/2018 

02.02.03.01.08 Aprovar la modificació de l'Ordenança 
d'Activitats per adaptar-la a la Llei de 
Simplificació administrativa (3) 

Llicències i 
disciplina 
d'activitats 

Ciutat Setembre/2018 

02.02.03.01.09 Donar difusió de l’Assessorament tècnics que es 
fa des de Llicències i Disciplina d’Activitats (3) 

Llicències i 
disciplina 
d'activitats 

Ciutat Maig/2018 
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02.03 Comerç de proximitat i consum  
 

Objectiu 02.03.01 Consolidar una oferta comercial competitiva i diversificada 

Programa 02.03.01.01 Pla de Comerç Urbà (4300)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.03.01.01.02 Elaborar un Pla comerciall específic de la zona 
centre   

Comerç i 
consum 

Districte 1 Setembre/2018 

02.03.01.01.03 Elaborar el pla actuació derivat de l'estudi 
diagnosi comercial  sud  

Comerç i 
consum 

Districte 6 Juny/2018 

02.03.01.01.04 Elaborar un Cens de locals buits (3) Comerç i 
consum 

Ciutat Setembre/2018 

02.03.01.01.05 Elaborar el pla actuació derivat de l'estudi 
diagnosi comercial  de la ciutat de Sabadell  

Comerç i 
consum 

Ciutat Novembre/2018 

 

Objectiu 02.03.02 Dinamitzar el comerç urbà 

Programa 02.03.02.01 Ciutat.   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.03.02.01.01 Campanya dinamització comercial de locals 
comercials buits  

Comerç i consum Ciutat Novembre/2018 

02.03.02.01.02 Campanya de dinamització de locals buits. Amb 
l’objectiu d’obrir les portes de locals comercials 
tancats de la ciutat, per tal que possibles nous 
comerciants i emprenedors els visitin i hi acabin 
(3) 

Comerç i consum Ciutat Abril/2018 

02.03.02.01.03 Efectuar un replantejament de les fires i 
activitats comercials a la via pública (3) 

Comerç i consum Ciutat Juliol/2018 

Programa 02.03.02.02 Mercats municipals (4312)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.03.02.02.01 Elaboració reglament regulador dels mercats 
municipals  

Comerç i consum Ciutat Juny/2018 

02.03.02.02.02 Pla actuació derivat de l'estudi de 
replantejament comercial i funcional Mercat 
Merinals 

Comerç i consum Districte 5 Març/2018 

02.03.02.02.03 Elaborar un estudi per al replantejament 
comercial i funcional del Mercat Torreromeu  

Comerç i consum Districte 7 Juny/2018 
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02.03.02.02.04 Remodelació integral del mercat de Campoamor 
(1) 

Obra 
d'equipament 

Districte 6 Desembre/2018 

02.03.02.02.05  Gestió eficient de la distribució urbana de 
mercaderies i distribució de l'última milla. EDUSI 
(1) 

Comerç i consum  Desembre/2018 

02.03.02.02.06 Analitzar i revisar el sistema de gestió dels 
mercats municipals Central i de la Creu Alta (3) 

Comerç i consum Districte 1, 
Districte 2 

Octubre/2018 

02.03.02.02.07 Revisar els reglaments dels mercats municipals 
(3) 

Comerç i consum Ciutat Setembre/2018 

02.03.02.02.08 Acabar la implantació dels plans d’autoprotecció 
i d’emergència dels mercats municipals (3) 

Comerç i consum Ciutat Juliol/2018 

02.03.02.02.09 Elaborar un projecte integral de remodelació del 
mercat de Campoamor 
(3) 

Comerç i consum Districte 6 Juliol/2018 

 

Programa 02.03.02.03 Comerç ambulant (4313)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.03.02.03.01 Convocatòria concurs adjudicaió parades buides 
mercats setmanals  

Comerç i consum Ciutat Març/2018 

02.03.02.03.02 Revisar processos administratius gestió mercals 
ambulants  

Comerç i consum Ciutat Juny/2018 

02.03.02.03.03 Implementació plans autorprotecció mercats 
ambulants  

Comerç i consum Ciutat Juny/2018 

02.03.02.03.04 Acabar la reordenació física de les parades dels 
mercats ambulants i l’elaboració i manteniment 
dels plànols. Portar a terme les ampliacions i 
canvis pendents i convocar un concurs de les 
parades (3) 

Comerç i consum Ciutat Juny/2018 

02.03.02.03.05 Acabar d’implantar els plans 
d’autoprotecció dels mercats ambulants (3) 

Comerç i consum Ciutat Juny/2018 

 

Programa 02.03.02.04 Dinamització dels eixos comercials de Sabadell   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.03.02.04.01 Convocatòries  subvencions dinamització 
comercial  

Comerç i consum Ciutat Juny/2018 

02.03.02.04.02 Campanyes dinamització comercial  Comerç i consum Ciutat Novembre/2018 
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02.03.02.04.03 Elaborar pojecte específic dinalització comercial 
dins del projecte integral del centre de la ciutat  

Comerç i consum Districte 1 Desembre/2018 

02.03.02.04.04 Convocatòries de subvencions per establir 
programes de dinamització en els diferents 
territoris de Sabadell (3) 

Comerç i consum Ciutat Desembre/2018 

 

Objectiu 02.03.03 Promoure la interacció entre el comerç i la ciutat 

Programa 02.03.03.01 Relació Comerç-Ciutat (4391).    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.03.03.01.02 Revisar i implementar uns nous criteris 
d’atorgament de subvencions adreçades a 
fomentar el comerç i l’associacionisme 
comercial a Sabadell que es farà l’any 2017 (3) 

Comerç i 
consum 

Ciutat Octubre/2018 

 

Objectiu 02.03.04 Avançar cap a una xarxa comercial innovadora, moderna i sostenible 

Programa 02.03.04.01 e-Comerç    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.03.04.01.01 Formació i suport e-comerç, app i recursos 
digitals  

Comerç i 
consum 

Ciutat Juny/2018 

02.03.04.01.02 Implementació de la pàgina de Comerç i xarxes 
socials (3) 

Comerç i 
consum 

Ciutat Juny/2018 

 

Objectiu 02.03.05 Promoure el consum responsable i els drets i deures de qui consumeix 

Programa 02.03.05.01 Defensa de qui consumeix    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.03.05.01.01 Campanya adhesio Junta Arbitral de 
Conusm  

Comerç i 
consum 

Ciutat Juliol/2018 

02.03.05.01.02 Xerrades sobre temes de consum derivats de 
diferents problemàtiques plantejades a l'OMIC  

Comerç i 
consum 

Ciutat Octubre/2018 

02.03.05.01.03 Continaur amb al descentralització de l'OMIC 
en diferents districtes de la ciutat 

Comerç i 
consum 

Ciutat Desembre/2018 
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02.04 Banca ètica i compra responsable en la gestió municipal  
 

Objectiu 02.04.01 Establir criteris obligatoris de compra pública ètica, compra sostenible i clàusules socials 

Programa 02.04.01.01 Compra pública ètica, compra sostenible i clàusules socials  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.04.01.01.01 Continuar amb la definició de clàusules socials 
en la contractació dels crèdits, de forma 
coordinada amb altres 
departaments (habitatge ...) i millorar la forma 
d’avaluació 

Serveis 
econòmics 

Intern Desembre/2018 

 

Programa 02.04.01.02 Tresoreria (9340)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.04.01.02.01 Incrementar el volum d’operacions bancàries 
realitzades a treves de la banca ètica. Es valorarà 
si el volum acumulat d’operacions trimestrals es 
superior al del mateix període de l’exercici 
anterior 

Tresoreria Ciutat Desembre/2018 

02.04.01.02.02 Agilitar les compensacions de deutes dels 
contribuents mitjançant la implementació d’un 
gestor d’expedients. Disseny i anàlisi per las 
compensacions d’ingressos indeguts 

Tresoreria Ciutat Març/2018 

02.04.01.02.03 Agilitar les compensacions de deutes dels 
contribuents mitjançant la implementació d’un 
gestor d’expedients. Fase d’implementació i 
proves 

Tresoreria Ciutat Juny/2018 

02.04.01.02.04 Agilitar les compensacions de deutes dels 
contribuents mitjançant la implementació d’un 
gestor d’expedients. 
Posta en marxa. 

Tresoreria Ciutat Setembre/2018 

02.04.01.02.05 Agilitar les compensacions de deutes dels 
contribuents mitjançant la implementació d’un 
gestor d’expedients. Estudi per implementar el 
gestor d’expedients a altres compensacions. 

Tresoreria Ciutat Desembre/2018 
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02.05 Promoció de la ciutat, internacionalització i turisme  
 

Objectiu 02.05.01 Treballar amb la identitat col·lectiva de la ciutat engrescadora i positiva 

Programa 02.05.01.01 Marca Sabadell   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.05.01.01.01 Presentació Marca Sabadell Promoció de 
la ciutat i 
turisme 

Ciutat Febrer/2018 

02.05.01.01.02 Implementació i seguiment del procés de 
difusió de la Marca Sabadell 

Promoció de 
la ciutat i 
turisme 

Ciutat Febrer/2018 

 

Objectiu 02.05.02 Promocionar la ciutat com a punt turístic i crear la Marca Sabadell Turisme 

Programa 02.05.02.01 Promoció de ciutat i Turisme (4320)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.05.02.01.01 Obertura de l'Oficina de Turisme Promoció de 
la ciutat i 
turisme 

Ciutat Setembre/2018 

02.05.02.01.02 Establiment de la Taula de Turisme de Sabadell Promoció de 
la ciutat i 
turisme 

Ciutat Novembre/2018 

02.05.02.01.03 Presentació de fulletons informatius Promoció de 
la ciutat i 
turisme 

Ciutat Desembre/2018 

02.05.02.01.04 Confecció Pànol Turístic de Sabadell Promoció de 
la ciutat i 
turisme 

Ciutat Desembre/2018 

02.05.02.01.05 Posta en marxa de la web de Promoció de 
ciutat-Turisme de Sabadell 

Promoció de 
la ciutat i 
turisme 

Ciutat Desembre/2018 

02.05.02.01.06 Impuls del comerç de proximitat, el turisme i la 
trobada empresariala través de les TIC. EDUSI 
(1) 

Promoció de 
la ciutat i 
turisme 

Ciutat Desembre/2018 

02.05.02.01.07 Proposta de web per a persones i empreses que 
han de visitar la ciutat en diferents idiomes (3) 

Promoció de 
la ciutat i 
turisme 

Ciutat Juny/2018 

02.05.02.01.08 Establiment de la Taula de Turisme de Sabadell 
(3) 

Promoció de 
la ciutat i 
turisme 

Ciutat Novembre/2018 

02.05.02.01.09 Presentació de fullets informatius (3) Promoció de 
la ciutat i 
turisme 

Supramunicipal Novembre/2018 
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Objectiu 02.05.03 Rendibilitzar els grans equipaments de ciutat incorporant criteris de promoció exterior 

Programa 02.05.03.01 Promoció de ciutat i Turisme (4320)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.05.03.01.01 Difondre un nou catàleg i web de Fira Sabadell  Promoció 
econòmica 

Ciutat Març/2018 

02.05.03.01.03 Posar en marxa de noves activitats firals 
coorganitzades des de Fira Sabadell  

Promoció 
econòmica 

Ciutat Octubre/2018 

02.05.03.01.04 Commemorar el 10è aniversari de Fira Sabadell 
impulsant l’atracció de noves activitats a Fira 
Sabadell  

Promoció 
econòmica 

Ciutat Desembre/2018 

02.05.03.01.05 Desenvolupar un pla d’activitats en els diferents 
equipaments adscrits, en la línia del que 
determini la promoció de la ciutat (3) 

Promoció de 
la ciutat i turisme 

Ciutat Setembre/2018 

02.05.03.01.06 Elaborar una estratègia d’atracció per activitats i 
programes a la Fira Sabadell d’àmbit 
supramunicipal d’acord amb els elements 
estratègics de la política de promoció de la 
ciutat (3) 

Promoció de 
la ciutat i turisme 

 Desembre/2018 

02.05.03.01.07 Elaborar una estratègia d’atracció per activitats i 
programes a la Pista Coberta d’àmbit 
supramunicipal d’acord amb els elements 
estratègics de la política de promoció de la 
ciutat (3) 

Promoció de 
la ciutat i turisme 

Ciutat Desembre/2018 

 

Objectiu 02.05.04 Elaborar un Pla de relacions internacionals 

Programa 02.05.04.01 Pla de Relacions Internacionals   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

02.05.04.01.01 Aprovació del Pla de relacions exteriors  Gabinet 
d'Alcaldia 

Ciutat Març/2018 

02.05.04.01.02 Posar en marxa la coordinació dels projectes 
exteriors 

Gabinet 
d'Alcaldia 

Supramunicipal Abril/2018 
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EL TERRITORI: PLANIFICACIÓ I SOSTENIBILITAT 

03.01 Dret a la ciutat  
 

Objectiu 03.01.01 Gestionar les competències municipals d’ordenació i planejament 

Programa 03.01.01.01 Direcció (1500)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.01.01.01.02 Aprovació de l’Ordenança d’Edificació (3) Planejament 
urbanístic 

Ciutat Març/2018 

03.01.01.01.03 Aprovació de l’Ordenança d’ocupació de la via 
pública (3) 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.01.01.04 Aprovació de l’Ordenança de Llicències 
(3) 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Setembre/2018 

 

Programa 03.01.01.02 Urbanisme, planejament, gestió i execució (1510)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.01.01.02.01 Seguiment de les aprovacions definitives 
d'instruments de planejament per part de la 
Direcció General d'Urbanisme 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.01.02.02 Text Refós del Pla General d'Ordenació Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.01.02.03 Redacció i tramitació de figures de 
planejament d'iniciativa pública: Pla 
Especial Portal Sud  

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Juny/2018 

03.01.01.02.04 Modificació del Pla General de les ARE's Can 
Puiggener i Torre-Romeu 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Octubre/2018 

03.01.01.02.05 Modificació del Pla de l'Espai Obert del sòl no 
urbanitzable 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.01.02.06 Pla Director de l'Espai Obert Urbà Planejament 
urbanístic 

Ciutat Setembre/2018 

03.01.01.02.07 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Planejament 
urbanístic 

Ciutat Novembre/2018 

03.01.01.02.08 Seguiment i tramitació de les figures de 
planejament privat 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.01.02.09 Acabament i liquidació de la Organització 
Especial de Can Llong 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.01.02.10 Expropiacions per ministeri de la Llei. Negociació 
de mutus acords 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 
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03.01.01.02.11 Adquisició de sòl per mutu acord Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.01.02.12 Seguiment i tramitació de Sistemes d'Actuació. 
Reparcel·lacions 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.01.02.13 Creació d'una xarxa i infraestructures d'espais 
verds connectors de teixits urbans per a la 
cohesió social. EDUSI (1) 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.01.02.14 Transformació d'espais en obsolescència en 
espais per a a la cohesió social i la innovació. 
EDUSI (1) 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.01.02.15 MPG 101. Francesc Izard. Negociació per evitar 
expropiació (3) 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Maig/2018 

03.01.01.02.16 Text refós MPG80. Industries del Ripoll. Recurs 
contra acord de la CUB (3) 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.01.02.17 MPG 110. Portal sud (3) Planejament 
urbanístic 

Ciutat Novembre/2018 

03.01.01.02.18 PP 6M Modificació PP St. Pau de Riu-sec 
(3) 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.01.02.19 MPG 103 Reordenació UA 9 c. Zurbano 
(3) 

Planejament 
urbanístic 

Districte 1 Octubre/2018 

03.01.01.02.20 MPG ARE a Can Puiggener i a Torreromeu (3) Planejament 
urbanístic 

Districte 7 Setembre/2018 

03.01.01.02.21 MPG Sòl no urbanitzable (3) Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.01.02.22 PEP Pla Especial de Protecció II (3) Planejament 
urbanístic 

Ciutat Octubre/2018 

03.01.01.02.23 Text refós del Pla General (3) Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.01.02.24 Projecte de reparcel·lació de la Puríssima 
(3) 

Planejament 
urbanístic 

Districte 1 Juliol/2018 

03.01.01.02.25 Liquidació Organització Especial Can Llong (3) Planejament 
urbanístic 

Districte 4 Desembre/2018 

03.01.01.02.26 Redacció del programa de 
desenvolupament Sistema d’informació 
Geogràfica del planejament (3) 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.01.02.27 Redactar la Modificació del Pla General en 
l’àmbit dels espais oberts de la ciutat (3) 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Maig/2018 

03.01.01.02.28 Recuperació dels aparcaments de les Tres Creus 
(3) 

Planejament 
urbanístic 

Districte 1 Desembre/2018 

03.01.01.02.29 Elaborar el Catàleg de camins. Treballs per a la 
incorporació dels camins a l’Inventari de Béns 
Municipals (3) 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 
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Objectiu 03.01.02 Impulsar una política de sòl i criteris de gestió del patrimoni municipal de béns 

Programa 03.01.02.01 Patrimoni (1510) 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.01.02.01.01 Conveni amb FGC pels Aparcaments del Passeig 
Plaça Major i Josep Tarradellas 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Juliol/2018 

03.01.02.01.02 Enderrocs pendents en finques municipals Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.02.01.03 Patrimoni Municipal del sòl: Millora de la gestió 
Monetarització de l'aprofitament de cessió 
destinat a la promoció d'habitatge 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.02.01.04 Recuperació de la Caserna de la Guàrdia Civil. 
Continuar la tramitació 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.02.01.05 Actualització de l'Inventari 2017 Planejament 
urbanístic 

Ciutat Juny/2018 

03.01.02.01.06 Gestió del Patrimoni Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.02.01.07 Impulsar el programa de repatrimonializació de 
la ciutat a través de l'adquisició de béns 
singulars de valor patrimonial. EDUSI (1) 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.02.01.08 Elaborar el Catàleg de camins. Treballs per a la 
incorporació dels camins a l’Inventari de Béns 
Municipals (3) 

Planejament 
urbanístic 

Ciutat Desembre/2018 

 

Objectiu 03.01.03 Simplificar la tramitació de llicències i impulsar l’Oficina del Patrimoni 

Programa 03.01.03.01 Llicències d'edificació i disciplina (1512) 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.01.03.01.01 Tramitació telemàtica de les llicències i 
comunicacions d'obres. Expedient electrònic. 

Llicències 
urbanístiques 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.03.01.02 Redisseny de la web de Llicències. Informació i 
tràmits. 

Llicències 
urbanístiques 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.03.01.03 Resolució de les sol·licituds de llicències en el 
termini màxim legalment establert. 

Llicències 
urbanístiques 

Ciutat Març/2018 

03.01.03.01.04 Redisseny del Servei d'Atenció Ciutadana 
d'Urbanisme per a la centralizació de les 
gestions i l'impuls de l'atenció i les 
informacións tècniques i urbanístiques.Tasques 
d'acompanyament. 

Llicències 
urbanístiques 

Ciutat Març/2018 
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03.01.03.01.05 Accés a la informació d'expedients de llicències i 
disciplina urbanística d'acord amb la Llei de 
transparència: procediment, vistes, circuïts, 
consentiment, etc. 

Llicències 
urbanístiques 

Ciutat Juny/2018 

03.01.03.01.06 Verificació i inspecció de les obres subjectes a 
comunicació prèvia. 

Llicències 
urbanístiques 

Ciutat Març/2018 

03.01.03.01.07 Execució subsidiària d'obres de restauració o de 
prevenció per incompliment de les obligacions 
de la propietat. 

Llicències 
urbanístiques 

Ciutat Octubre/2018 

03.01.03.01.08 Verificació i arxiu dels expedients de Llicències i 
Disciplina Urbanística. 

Llicències 
urbanístiques 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.03.01.09 Explotació de les dades del SIE mitjançant el 
softwsare QGIS. 
Estadísitica i treballs previs. 

Llicències 
urbanístiques 

Ciutat Juny/2018 

03.01.03.01.10 Oficina Electrònica - Tramitació telemàtica dels 
comunicats d’obres i llicències (3) 

Llicències 
urbanístiques 

Ciutat Desembre/2018 

03.01.03.01.11 Augmentar progressivament el control de 
disciplina urbanística amb més inspeccions de 
camp (verificar, pla inspecció i inspector per 
districtes) (3) 

Llicències 
urbanístiques 

Ciutat Febrer/2018 

03.01.03.01.12 Resoldre expedients de llarga durada (Despatx 
Corominas, Ca l’Escardat, Ca n’Alzina...) (3) 

Llicències 
urbanístiques 

Ciutat Febrer/2018 

03.01.03.01.13 Adaptar la tramitació administrativa i dels 
circuits informàtics a la nova Ordenança 
municipal reguladora dels expedients 
urbanístics. Adaptació de les Ordenances Fiscals. 
(3) 

Llicències 
urbanístiques 

Ciutat Juliol/2018 

03.01.03.01.14 Redissenyar el Servei d’Atenció Ciutadana 
d’Urbanisme (SACU) per a la centralització de les 
gestions i amb espai públic i ampliació horaris 
(3) 

Llicències 
urbanístiques 

Ciutat Febrer/2018 
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03.02 Espai públic, mobilitat i serveis  
 

Objectiu 03.02.01 Gestionar adequadament les obres als carrers i als equipaments, així com el seu manteniment 

Programa 03.02.01.01 Projectes i execucions d’obres d’equipaments municipals (9331)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.02.01.01.01 Instal·lació de línies de vida a sis equipaments 
municipals (1) 

Manteniment 
d'equipaments 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.01.01.02 Substitució de la impermeabilització de 
coberta a cinc equipaments municipals (1) 

Manteniment 
d'equipaments 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.01.01.03 Millora i renovació energètica dels equipaments 
municipals i públics. EDUSI (1) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.01.01.04 Adaptació de les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió en 10 escoles segons normativa (4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Ciutat Març/2018 

03.02.01.01.05 Adaptació de les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió en 6 centres cívics segons 
normativa (4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Ciutat Març/2018 

03.02.01.01.06 Adaptació de les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió en 10 edificis administratius segons 
normativa (4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Ciutat Març/2018 

03.02.01.01.07 Adaptació de les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió en 5 edificis varis segons normativa 
(4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Ciutat Març/2018 

03.02.01.01.08 Adaptació de les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió en 8 escoles bressol, adults i 
especial segons normativa (4) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Març/2018 

03.02.01.01.09 Adaptació de les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió en 7 
equipaments culturals segons normativa 
(4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Ciutat Abril/2018 

03.02.01.01.10  Adaptació de les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió en 6 
equipaments esportius segons normativa 
(4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Ciutat Abril/2018 

03.02.01.01.11 Licitar l’adaptació de la instal·lació de 
climatització de l’Escola Joaquim Blume (ACS) 
(4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Districte 1 Març/2018 

03.02.01.01.12 Licitar l’adaptació de la instal·lació de 
climatització del Joanot Alisanda (ACS) (4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Districte 1 Març/2018 

03.02.01.01.13 Licitar l’adaptació de les instal·lacions segons 
normativa RITE  en 19 escoles (4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Ciutat Abril/2018 
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03.02.01.01.14 Licitar l’adaptació de les instal·lacions segons 
normativa RITE en 6 centres cívics (4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Ciutat Març/2018 

03.02.01.01.15 Licitar l’adaptació de les instal·lacions segons 
normativa RITE en 10 edificis administratius (4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Ciutat Maig/2018 

03.02.01.01.16 Licitar l’adaptació de les instal·lacions segons 
normativa RITE al Pavelló Municipal del Nord (4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Ciutat Abril/2018 

03.02.01.01.17 Licitar la correcció de defectes en parallamps de 
18 equipaments municipals (4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Ciutat Abril/2018 

03.02.01.01.18 Licitar la instal·lació de comptadors de 
parallamps en diferents equipaments municipals 
(4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Ciutat Maig/2018 

03.02.01.01.19 Licitar la substitució de la instal·lació solar 
tèrmica del camp de futbol de Can Puiggener (4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Districte 2 Abril/2018 

03.02.01.01.20 Licitar la impermeabilització de cobertes 
deteriorades en 8 equipaments municipals (4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Ciutat Abril/2018 

03.02.01.01.21 Licitar la instal·lar elements de seguretat 
permanents a les cobertes de 6 edificis 
municipals (línies de vida) (4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Ciutat Abril/2018 

03.02.01.01.22 Adequació a la normativa vigent del tobogans 
recreatius de la Bassa (4) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Juny/2018 

03.02.01.01.23 Redacció projecte edifici Participació i 
Oficina de Suport a Entitats (plaça de 
Jean Piaget) (4) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Juny/2018 

03.02.01.01.24 Nou dipòsit de compensació al Complex 
esportiu de Sant Oleguer (4) 

Obra 
d'equipament 

Districte 1 Juny/2018 

03.02.01.01.25 Remodelació i pavimentació de la pista 
poliesportiva de les Termes (4) 

Obra 
d'equipament 

Districte 6 Juny/2018 

03.02.01.01.26 Projecte de comandament de la Policia 
Municipal (4) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Abril/2018 

03.02.01.01.27 Licitar les obres de millora en l’estalvi i eficiència 
energètica de la climatització del Centre Cívic 
del Poblenou (4) 

Manteniment 
d'equipaments 

Districte 7 Abril/2018 
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Programa 03.02.01.02 Manteniments de vies públiques (1530)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.02.01.02.01 Execució obres reparació i reforç paviment 
calçada carrer Güell i Ferrer (entre ctra. Mollet i 
c. Doctor Gimbernat) (1) 

Vialitat Districte 1 Abril/2018 

03.02.01.02.02 Execució obres reparació del paviment de la 
vorera de l'Avda. de la Pau, entre els carrers de 
Luther King i d'Anne Frank i entre els carrers de 
Jules Verne i Mark Twain (1) 

Vialitat Districte 4 Abril/2018 

03.02.01.02.03 Execució obres reparació i reforç paviment 
calçada carrer Urgell (entre Avda. de 
Matadepera i carrer Gironès) (1) 

Vialitat Districte 3 Abril/2018 

03.02.01.02.04 Execució obres reparació i reforç paviment 
calçada carrer de Guadiana (1) 

Vialitat Districte 7 Abril/2018 

03.02.01.02.05 Execució obres reparació de paviments en zones 
d'estacionament provisional (1) 

Vialitat Ciutat Maig/2018 

03.02.01.02.06 Execució obres reparació i reforç ferm calçada 
dels carrers de Collserola i dels 
Andes i dels passatges de Pineta i de Paderna (1) 

Vialitat Districte 3 Desembre/2018 

03.02.01.02.07 Execució obres reconstrucció del mur que 
delimita la plaça de Benjamin Garcia amb el 
carrer de Juvenal (1) 

Vialitat Districte 4 Abril/2018 

03.02.01.02.08 Adjudicació del contracte d'obres per a 
l'execució del projecte: "Millora de paviments de 
calçada i voreres en diferents carrers dels 
Districtes 1, 2, 3 i 5. 
(1) 

Vialitat Districte 1, 
Districte 2, 
Districte 3, 
Districte 5 

Juny/2018 

03.02.01.02.09 Redacció de projecte de reparació i 
millora de paviments de calçada any 2018 (1) 

Vialitat Ciutat Desembre/2018 

03.02.01.02.10 Execució de les obres del Parc de les aigües fase 
2 (1) 

Obra pública Districte 4 Juny/2018 

03.02.01.02.11 Execució de les obres del Passeig extrems (1) Obra pública Districte 1 Juliol/2018 

03.02.01.02.14 Execució de les obres d'urbanització del 
carril bicicleta a l'Avinguda de la Concòrdia (1) 

Vialitat Districte 4 Juliol/2018 

03.02.01.02.15 Projecte d'obres/Inversions Execució de les 
obres del Vapor Cusidó (1) 

Obra pública Districte 2 Setembre/2018 

03.02.01.02.16 Redacció del projecte de la Plaça de 
Navacerrada (1) 

Vialitat Districte 3 Març/2018 

03.02.01.02.17 Redacció del projecte de les escales del carrer 
del Maestrat (1) 

Obra pública Districte 2, 
Districte 3 

Març/2018 



 
 

73 

03.02.01.02.18 Execució de les obres del Parc de les Aigües fase 
3 (1) 

Obra pública Districte 4 Setembre/2018 

03.02.01.02.19 Execució de les obres de Plaça Lisboa (1) Obra pública Districte 3 Abril/2018 

03.02.01.02.20 Execució de les obres dels entorns de la plaça de 
Benidorm (1) 

Vialitat Districte 7 Novembre/2018 

03.02.01.02.21 Execució de les obres de les Petanques de la 
plaça de la Llibertat (1) 

Obra pública Districte 4 Novembre/2018 

03.02.01.02.22 Redacció del projecte d'urbanització dels carrers 
de Sant Cristòfol i de Tres Creus entre carrer de 
Sant Joan i carrer de Sant Llorenç (1) 

Vialitat Districte 1 Abril/2018 

03.02.01.02.23 Execució del projecte d'urbanització del carrer 
de Sant Pere (1) 

Obra pública Districte 1 Abril/2018 

03.02.01.02.24 Redacció del projecte d'urbanització de la plaça 
d'Indíbil i Mandoni (1) 

Vialitat Districte 6 Març/2018 

03.02.01.02.25 Redacció del projecte de pas elevat al 
carrer d'Aribau i a la cruïlla del carrer del 
Llobregat 

Obra pública Districte 7 Març/2018 

03.02.01.02.26 Execució de les Obres de cales del mur del 
carrer d'Onyar (1) 

Obra pública Districte 7 Abril/2018 

03.02.01.02.27 Redacció del projecte de rehabilitació del mur 
del carrer d'Onyar (1) 

Obra pública  Maig/2018 

03.02.01.02.28 Execució de les obres d'una àrea de Joc al Parc 
Central del Vallés (1) 

Parcs i jardins Districte 6 Octubre/2018 

03.02.01.02.29 Parc del Nord. Execució de les obres de 
consolidació d’accesso i camins al Parc del Nord, 
tram Corones Clavells (4) 

Obra pública Districte 3 Juny/2018 

03.02.01.02.30 Reparar i renovar el paviment de la vorera del 
carrer dels Geranis (4) 

Vialitat Districte 3 Desembre/2018 

03.02.01.02.31 Reparar i renovar el paviment de la vorera del 
carrer de les Dàlies (4) 

Vialitat Districte 3 Desembre/2018 

03.02.01.02.32 Acabar les obres dels FGC al Passeig Fase 2 
Sector 3 paviments (4) 

Tresoreria Districte 1 Setembre/2018 

03.02.01.02.33 Nova urbanització del solar on s'ubicava el 
Vapor Cusidó (c. del Montseny / Montllor i Pujal 
/ Antoni Cusidó / Sant Miquel) (4) 

Vialitat Districte 2 Setembre/2018 

03.02.01.02.34 Acabar les obres dels FGC al Passeig Fase 2 
Sector 3 paviments (4) 

Obra pública Districte 1 Abril/2018 

03.02.01.02.35 Redacció del projecte bàsic del parc del Nord (4) Obra pública Districte 3 Desembre/2018 

03.02.01.02.36 Inversions de millores parc del Nord. Projecte 
conjunt i fase II (4) 

Obra pública  Desembre/2018 
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03.02.01.02.37 Finalització del desenvolupament del sector Can 
Llong (4) 

Obra pública Districte 4 Desembre/2018 

03.02.01.02.38 Redactar el projecte i execució de les obres 
d’arranjament del mur de la plaça de Benjamín 
García (4) 

Obra pública Districte 4 Abril/2018 

03.02.01.02.39 Redacció del projecte de l’espai Turull: 
“Això no és un pàrquing” (Construint Ciutat) (4) 

Obra pública Districte 1 Abril/2018 

03.02.01.02.40 Reparar i renovar el paviment de la vorera del 
carrer de Puig i Cadafalch (4) 

Vialitat Districte 4 Desembre/2018 

03.02.01.02.41 Reparar i reforçar la calçada del carrer 
d’Olzinelles (4) 

Vialitat Districte 1 Desembre/2018 

03.02.01.02.42 Reparar i reforçar de la calçada del carrer 
d’Ausiàs Marc (4) 

Vialitat Districte 5 Desembre/2018 

03.02.01.02.43 Millora del camí escolar a la zona alta del barri 
de la Concòrdia d'accés a l'Escola Pau Casals i 
cap a Can Rull i condicionament de l'entorn 
natural. associació d'Activitats Veïns de la 
Concòrdi. (2) 

Obra pública Districte 4 Desembre/2018 

 

Programa 03.02.01.03 Pavimentació (1532)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.02.01.03.01 Reparar i reforçar la calçada de la ronda de 
Bellesguard (4) 

Vialitat Districte 1 Desembre/2018 

03.02.01.03.02 Reparar i reforçar la calçada del passatge de 
Gertrudis Artigas (4) 

Vialitat Districte 2 Desembre/2018 

03.02.01.03.03 Reparar i reforçar la calçada del carrer de 
Cartago (4) 

Vialitat Districte 2 Desembre/2018 

03.02.01.03.04 Arranjar el carrer del Pedraforca (4) Vialitat Districte 3 Desembre/2018 

 

03.02.01.03.05 Arranjar el passeig de Can Feu (tram de vorera) 
(4) 

Vialitat Districte 5 Desembre/2018 

03.02.01.03.06 Reparar i reforçar la calçada del passatge de 
Joan XXIII (4) 

Vialitat Districte 1 Desembre/2018 

03.02.01.03.07 Reparar i reforçar la calçada del carrer de 
l’Uruguai (4) 

Vialitat Districte 5 Desembre/2018 

03.02.01.03.08 Reparar i reforçar la calçada del carrer de 
Colòmbia (4) 

Vialitat Districte 5 Desembre/2018 

03.02.01.03.09 Reparar i reforçar la calçada del carrer de 
Fontanet (4) 

Vialitat Districte 2 Desembre/2018 
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03.02.01.03.10 Reparar i reforçar del ferm de la calçada del 
carrer de Manso (4) 

Vialitat Districte 1 Desembre/2018 

03.02.01.03.11 Reparar i reforçar de la calçada del carrer dels 
Geranis (4) 

Vialitat Districte 3 Desembre/2018 

03.02.01.03.12 Vorera del darrer tram de la ronda de Maria 
Gispert (4) 

Vialitat Districte 2 Desembre/2018 

 

Programa 03.02.01.04 Enllumenat públic (1650)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.02.01.04.01 Reposar el cablejat elèctric en zones de la ciutat 
on s'ha sostret 

Infraestructura 
urbana 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.01.04.02 Instal·lació d'un nou quadre d'enllumenat públic 
del passeig dels Almogàvers per donar 
compliment a la normativa vigent (1) 

Infraestructura 
urbana 

Districte 6 Desembre/2018 

03.02.01.04.03 Redacció del Projecte executiu d’obres de la 
instal·lació elèctrica del quadre d’enllumenat 
públic al carrer de Caresmar (1) 

Infraestructura 
urbana 

Districte 5 Desembre/2018 

03.02.01.04.04 Redacció del Projecte executiu d’obres de la 
instal·lació elèctrica del quadre d’enllumenat 
públic al carrer d’Arnau de Vilanova (1) 

Infraestructura 
urbana 

Districte 1 Desembre/2018 

03.02.01.04.05 Redacció del Projecte executiu d’obres de la 
instal·lació elèctrica del quadre d’enllumenat 
públic al carrer de Balmes (1) 

Infraestructura 
urbana 

Districte 1 Desembre/2018 

03.02.01.04.06 Redacció del Projecte executiu d’obres de la 
instal·lació elèctrica del quadre d’enllumenat 
públic al carrer del Forn (1) 

Infraestructura 
urbana 

Districte 1 Desembre/2018 

03.02.01.04.07 Redacció del “Projecte executiu d’obres de la 
instal·lació elèctrica del quadre d’enllumenat 
públic a la ctra. de 
Barcelona entre el carrer de Cervantes i carrer 
d’Alemanya (1) 

Infraestructura 
urbana 

Districte 1 Desembre/2018 

03.02.01.04.08 Redacció del Projecte executiu d’obres de la 
instal·lació elèctrica del quadre d’enllumenat 
públic al carrer Tàcit (1) 

Infraestructura 
urbana 

Districte 4 Desembre/2018 

03.02.01.04.09 Redacció del Projecte executiu d’obres de la 
instal·lació elèctrica del quadres d’enllumenat 
públic  núm. 40 i 144, ubicats al c. de Martinet 2 
i c. de Toses 1 (1) 

Infraestructura 
urbana 

Districte 3 Desembre/2018 

03.02.01.04.10 Instal·lació de 10 fanals a la ctra. Molins i dos 
projectors a la façana de  la Escola Teresa 
Claramunt (1) 

Infraestructura 
urbana 

Districte 5 Desembre/2018 
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03.02.01.04.11 Substitució de 10 bàculs oxidats al carrer 
Balmes 

Infraestructura 
urbana 

Districte 1 Desembre/2018 

03.02.01.04.12 Adjudicar el Contracte de serveis anomenat 
“Servei de Telecomunicacions 
de l’Ajuntament de Sabadell i els seus 
organismes autònoms 

Infraestructura 
urbana 

Intern Juny/2018 

 

Objectiu 03.02.02 Avançar decididament cap a un nou model de mobilitat 

Programa 03.02.02.01 Pla de mobilitat   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.02.02.01.01 Redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
de Sabadell 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.02.01.02 Implantar actuacions de millora de la mobilitat i 
l'espai públic (1) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.02.01.03 Transformació de carrers en zones amb prioritat 
invertida (1) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.02.01.04 Actuacions de foment de l'ús de la bicicleta a 
Sabadell. Redacció Pla Director de la Bicicleta 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.02.01.05 Realització d’actuacions de millora de la 
seguretat en entorns escolars (1) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.02.01.06 Implantació de carrils bicicleta segregats a 
l’avinguda de la Concòrdia (4) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Districte 4 Juny/2018 

 

Programa 03.02.02.02 Mobilitat urbana (1340)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.02.02.02.01 Iniciar el projecte Smart Mobility: control i 
informació dels fluxes de movilitat urbana i de 
las boses d'aparcamient. 
EDUSI (1) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.02.02.02 Ampliació i connexió dels recorreguts per als 
desplaçaments a peu i en bicicleta. 
EDUSI. (1) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.02.02.03 Pedagogia de la Sostenibilitat: Camins escolars 
en sectors populars de la ciutat. 
EDUSI. (1) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 
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03.02.02.02.04 Inversions en senyalització i semàfors (places 
mobilitat reduïda) (4) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Juny/2018 

03.02.02.02.05 Rotonda a la ctra. de Barcelona / Gran Via 
(4) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Districte 5 Desembre/2018 

03.02.02.02.06 Pacificació N-150 / Ronda de Ponent (4) Obra pública Districte 1 Octubre/2018 

 

Objectiu 03.02.03 Apostar per un transport públic de qualitat i sostenible 

Programa 03.02.03.01 Servei d’autobusos urbans i elements complementaris (4411)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.02.03.01.01 Continuar amb la renovació d'autobusos per al 
servei de transport públic (1) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.03.01.04 Millorar la qualitat i accessibilitat a parades de 
transport públic (1) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.03.01.05 Incorporar a la flota d' autobusos nous vehicles 
amb noves tecnologies més netes: híbrids & 
elèctrics. EDUSI (1) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.03.01.06 Ampliar el nombre de panells informatius a les 
parades de transport públic (3) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.03.01.07 Renovar el sistema d’ajuda a l’explotació del 
servei de transport públic (3) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

 

Programa 03.02.03.02 Altres transports de viatgers (4412)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.02.03.02.01 Publicar la subvenció al transport adaptat 
mitjançant el servei de taxi per a la millora de la 
mobilitat de les persones amb mobilitat reduida. 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.03.02.02 Adquisició de panells informatius (4) Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 
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Objectiu 03.02.04 Millora de la gestió del servei de residus i neteja tot incorporant elements de control i gestió 

directa per adaptar-lo a les necessitats actuals 

Programa 03.02.04.01 Recollida de residus (1621) 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.02.04.01.01 Estudi, posada en marxa i monitorització de la 
recollida comercial Porta a Porta 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Setembre/2018 

03.02.04.01.02 Planificació i calendarització del Porta a Porta. Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Octubre/2018 

03.02.04.01.03 Curs de formació tècnica en el sistema de 
geolocalització MAWIS 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Intern Abril/2018 

03.02.04.01.04 Curs de formació i capacitació tècnica en Q-GIS Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Juny/2018 

03.02.04.01.05 Establiment dels indicadors de qualitat del servei 
de Recollida Selectiva.  

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Novembre/2018 

03.02.04.01.06 Estudi i dimensionament de la recollida de 
residus als polígons industrials 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Juny/2018 

03.02.04.01.07 Estudi, disseny i planificació del calendari de la 
posada en marxa del Sistema de Depòsit, 
Devolució i Retorn (SDDR) 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Setembre/2018 

03.02.04.01.08 Augment de la recollida de la fracció orgànica en 
un 5% respecte de l'any 2017 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.04.01.10 Instal·lació de mitjans de geolocalització a tots 
els vehicles de recollida selectiva 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Abril/2018 

03.02.04.01.11 Campanya per a l'augment de la recollida 
orgànica i compostable 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Juliol/2018 

03.02.04.01.12 Creació de la Taula Objectiu 2020 Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Intern Juny/2018 
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03.02.04.01.13 Projecte i implementació d'accions específiques 
per a la millora de l'espai públic en els barris de 
Sabadell 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.04.01.14 Projecte Urbanwins: definició del marc 
estratègic d'actuació. Elecció de 6 accions a 
desenvolupar. 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Intern Febrer/2018 

03.02.04.01.15 Projecte Urbanwins: elaboració i redacció del Pla 
Estratègic d'Acció Local per a la reducció de 
residus a Sabadell 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Intern Juny/2018 

03.02.04.01.16 Creació d'un equip d'inspecció de l'espai públic i 
les seves eines d'actuació; protocols d'actuació, 
models de treball... 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Abril/2018 

03.02.04.01.17 Posada en marxa d'una app d'incidències per als 
ciutadans 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Març/2018 

03.02.04.01.18 Creació i implantació de la Instrucció Tècnica de 
Facturació 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Intern Abril/2018 

03.02.04.01.19 Reducció del volum de residus de la fracció resta 
en un 5% respecte de l’any. 
(3) 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Abril/2018 

03.02.04.01.20 Foment de la recollida de RAEES (3) Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Juny/2018 

03.02.04.01.21 Incorporació dels vehicles de càrrega lateral, 
contenidors i altres vehicles previstos en les 
inversions del període 2012-2024 (4) 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Maig/2018 

 

Programa 03.02.04.02 Gestió de residus sòlids urbans (1622)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.02.04.02.01 Inici de l’elaboració del Pla de Prevenció i Gestió 
de Residus Municipals. (3) 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Novembre/2018 

03.02.04.02.02 Dotar el servei de sistemes de gestió informàtica 
a través de programari específic que permeti el 
seguiment d'equips sobre el terreny (3) 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Abril/2018 
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03.02.04.02.03 Posada en marxa de la recollida selectiva als 
equipaments d’oficines municipals. 
(3) 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Abril/2018 

03.02.04.02.04 Dur a terme campanyes de sensibilització per a 
una correcta recollida de la matèria orgànica (3) 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Juliol/2018 

 

Programa 03.02.04.03 Tractament de residus (1623)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.02.04.03.01 Creació d'una web sobre residus. Política, 
sistemes de recollida, informació. Canal de 
comunicació 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.04.03.02 Completar la posada en marxa de la recollida 
selectiva als equipaments municipals 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Intern Desembre/2018 

03.02.04.03.03 Redacció del Pla de Residus Municipal Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Octubre/2018 

03.02.04.03.04 Adaptació a la nova normativa dels contractes 
de gestió de residus amb els agents empresarials 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Intern Maig/2018 

03.02.04.03.05 Selecció prèvia dels voluminosos per tal 
d’abaratir costos (3) 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Agost/2018 

 

Programa 03.02.04.04 Neteja viària (1630).    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.02.04.04.01 Campanya per a la reducció dels voluminosos al 
carrer: "Ni un porc ho faria" 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Setembre/2018 

03.02.04.04.02 Posada en marxa (conjuntament amb d'Àrea 
d'Espai Públic) d'una app d'incidències per als 
ciutadans 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Abril/2018 
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03.02.04.04.03 Creació del programa de visites al CTR Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Setembre/2018 

03.02.04.04.04 Establiment dels indicadors de qualitat del servei 
de Recollida Selectiva.  

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Novembre/2018 

03.02.04.04.05 Curs de formació tècnica en el sistema de 
geolocalització MAWIS 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Intern Abril/2018 

03.02.04.04.06 Curs de formació i capacitació tècnica en Q-GIS Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Intern Juny/2018 

03.02.04.04.07 Creació i implantació de la Instrucció Tècnica de 
Facturació 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Abril/2018 

03.02.04.04.08 Creació d’una app d’intercanvi de mobles 
(3) 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Octubre/2018 

03.02.04.04.09 Incorporació de nous sistemes de control digital 
de la prestació del servei de neteja viària (3) 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Abril/2018 

03.02.04.04.10 Elaboració d’un informe per a l’adaptació del 
servei a les necessitats actuals de la ciutat tot 
reestructurant i/o modificant freqüències, 
zones, tipus de neteja...(3) 

Recolldia i 
tractament de 
residus i neteja 
urbana 

Ciutat Juliol/2018 

 

Objectiu 03.02.05 Posar al servei de la ciutadania l’ús de l’espai públic 

Programa 03.02.05.01 Logística  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.02.05.01.01 Renovació de vehicles sostenibles: compra 2 
furgonetes elèctriques (1) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Novembre/2018 

03.02.05.01.02 Renovació de vehicles sostenibles compra de 10 
turismes (híbrids o elèctrics) (1) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.05.01.03 Renovació de vehicles sostenibles: compra 10 
bicicletes elèctriques (1) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 
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03.02.05.01.04 Compra camió amb plataforma per logística (1) Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.05.01.05 Compra de material per actes a la via pública 
(taules, tanques, cadires,...) (1) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Novembre/2018 

03.02.05.01.06 Compra carretó elevador logística (1) Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

 

Programa 03.02.05.02 Llicències per a l’ús comú, concessions d’ús privatiu i publicitat a l’espai públic 
(1430) 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.02.05.02.01 Aprovar nova ordenança reguladora de via 
pública 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.05.02.02 Disposar d’una nova eina informàtica per a la 
gestió dels expedients d’ocupació de via pública 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

03.02.05.02.03  Aprovar un nou procediment per a les 
sol·licituds de llicències/autoritzacions 
d’ocupació de via pública (3) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Setembre/2018 

03.02.05.02.04 Disposar d’una nova eina informàtica per a la 
gestió dels expedients d’ocupació de via pública 
(3) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Juliol/2018 

03.02.05.02.05 Simplificar el procediment administratiu i 
terminis per a l’obtenció de 
llicències/autoritzacions d’ocupació de via 
pública (3) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Juny/2018 

 

Objectiu 03.02.06 Impulsar una gestió eficient i de servei públic del Cementiri municipal 

Programa 03.02.06.01 Cementiri i serveis funeraris (1640)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.02.06.01.01 Disposar de proposta de nou Reglament del 
Cementiri Municipal i fer-ne partíceps als agents 
interessats 

Salut Ciutat Desembre/2018 

03.02.06.01.02 Finalitzar la revisió de la ordenança fiscal del 
Cementiri 

Salut Ciutat Juny/2018 

03.02.06.01.03 Inversions al Cementiri: adaptació d'un espai per 
a cendres (1) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Juny/2018 

03.02.06.01.04 Inversions al Cementiri: finalitzar la construcció 
d'un nou bloc de nínxols (1) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Març/2018 
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03.02.06.01.05 Inversions al Cementiri: connexió del recinte 
Meridional amb Via Làctia (1) 

Obra pública Ciutat Febrer/2018 

03.02.06.01.06 Altres inversions al Cementiri: tancament de 
portes, pavimentació, reparacions 
extraordinàries (1) 

Obra pública Ciutat Desembre/2018 

03.02.06.01.07 Difusió del patrimoni històric i cultural del 
Cementiri 

Salut Ciutat Desembre/2018 

03.02.06.01.08 Crear una xarxa de voluntariat per a dur a terme 
col·laboracions en casos d’emergència amb la 
regidoria d’Acció Social (3) 

Salut Ciutat Octubre/2018 

03.03 Qualitat ambiental i biodiversitat  
Objectiu 03.03.01 Millorar la qualitat acústica, lumínica i de l’aire atmosfèric 

Programa 03.03.01.01 Qualitat acústica (1721)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.03.01.01.01 Fer el seguiment de l’aplicació del Pla de 
Qualitat Acústica (2012-2017) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juliol/2018 

03.03.01.01.02 Dur a terme la coorganització den 2n Congrés 
d'Acústica. Abril 2018.  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Abril/2018 

 

Programa 03.03.01.02 Qualitat lumínica (1721)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.03.01.02.01 Adaptació de punts d'enllumenat públic a la 
ciutat a normativa de la contaminació lumínica  

Infraestructura 
urbana 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.01.02.02 Adaptació de punts d'enllumenat exterior de 
diversos equipaments municipals a normativa de 
la contaminació lumínica 

Infraestructura 
urbana 

Ciutat Desembre/2018 

 

Programa 03.03.01.03 Qualitat atmosfèrica (1721)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.03.01.03.01 Seguiment / avaluació del Pla Local per a la 
Qualitat de l’Aire 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.01.03.02 Avaluar la contaminació atmosfèrica local. Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 
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03.03.01.03.03 Implantar un sistema de control i monitorització 
de la qualitat de l’aire interior a edificis 
educatius 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.01.03.04 Instal·lació de sensors ambientals. EDUSI 
(1) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.01.03.05  Implantar Zones Urbanes Pacificades com a 
Zones Urbanes d'Atmosfera Protegida. EDUSI (1) 

Obra pública Ciutat Desembre/2018 

03.03.01.03.06 Analitzar la contaminació atmosfèrica local 
entorn al riu Ripoll / sector de la Cobertera (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juliol/2018 

 

Programa 03.03.01.04 Sensibilització ambiental (1722)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.03.01.04.01 Coorganitzar les setmanes divulgatives 
temàtiques: Setmana de l’Acústica, Setmana de 
l’Energia i el Canvi Climàtic 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.01.04.02 Inici de la II Fase de’Agenda 21 Escolar + i 
Incorporació de la figura de gestor ambiental a 8 
nous centres educatius. (Avaluar la fase 1 a 6 
centres educatius) (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Maig/2018 

03.03.01.04.03 Dinamitzar els convenis de recerca i 
sostenibilitat amb entitats, universitats i sector 
empresarial (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juny/2018 

 

Objectiu 03.03.02 Reduir el consum energètic i les emissions de CO2 

Programa 03.03.02. Reduir el consum energètic i les emissions de CO2  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.03.02..01 Inici de la III Fase de l’Agenda 21 Escolar + i 
incorporació de la figura de gestor ambiental a 
10 nous centres educatius. (Avaluar la fase II a 8 
centres educatius) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juny/2018 

 

Programa 03.03.02.01 Estratègia municipal contra el canvi climàtic i eficiència energètica (1722)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.03.02.01.02 9a Campanya estalvi d’energia a les llars 
(comptadors intel·ligents) 
#Estalviarpercompartir 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juliol/2018 
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03.03.02.01.03 Impulsar el Banc d’Energia de Sabadell Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.02.01.04 Impulsar el projecte d’estalvi energètic solidari a 
equipaments municipals #Estalviarpercompartir 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.02.01.06 Establir la reinversió de l’estalvi econòmic en 
eficiència energètica 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.02.01.07 Implantar fotovoltaiques a edificis municipals 
per autoconsum (6 edificis al 2018) (1) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.02.01.08 Implantar mesures d'eficiència energètica 
a l'enllumenat interior d'edificis municipals a 12 
equipaments (1) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.02.01.09 Implantar un sistema de monitorització del 
consum elèctric a 50 equipaments municipals 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Intern Octubre/2018 

03.03.02.01.10 Coorganitzar la 2a Cursa Solar de Sabadell Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juny/2018 

03.03.02.01.11 Execució de projectes de millora del control i 
reducció de consums d'enllumenat interior 
d’edificis municipals: Ateneu, Vapor Llonch, Edif 
Catalunya, Casa Consistorial, Escoles 
Agenda 21 Escolar (1) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.02.01.12 Disseny i licitació d'una xarxa permanent 
de control de la qualitat de l’aire i acústica a la 
ciutat (1) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.02.01.13 Energies compartides. Banc d'Energia (2) Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.02.01.14 Iniciar el programa d'optimització del sistema de 
gestió energètica dels edificis municipals. EDUSI 
(1) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.02.01.15 Implantar energies renovables en edificis 
públics. EDUSI (1) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.02.01.16 Executar el PAES 2016-2020 i treballar per 
l’adaptació al canvi climàtic (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juliol/2018 

03.03.02.01.17 Optimitzar el sistema de gestió energètica dels 
edificis municipals (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 
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Objectiu 03.03.03 Gestionar el cicle integral de l’aigua i incentivar l’estalvi d’aigua 

Programa 03.03.03.01 Proveïment d’aigua potable (1610)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.03.03.01.01 Incorporar tarifes socials per a l’aigua potable 
dins l’àmbit de la vulnerabilitat econòmica i la 
pobresa energètica 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juny/2018 

03.03.03.01.02 Elaborar els procediments per al tall de 
subministrament d’aigua per a ús fraudulent 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Octubre/2018 

03.03.03.01.04 Modificació de les bases d’explotació de 
CASSA 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.03.01.05 Elaborar els procediments per al tall de 
subministrament d’aigua per a ús fraudulent (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juny/2018 

03.03.03.01.06 Iniciar el GIS de dades temes d’aigua (3) Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Abril/2018 

 

03.03.03.01.07 Fer el seguiment de la qualitat de les aigües 
superficials i subterrànies (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juny/2018 

03.03.03.01.08 Avaluar el grau d’aplicació de l’ordenança 
d’estalvi d’aigua a edificis privats. Avaluar el grau 
d’aplicació de l’ordenança d’estalvi d’aigua a 
edificis privats (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

 

Programa 03.03.03.02 Clavegueram (1600)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.03.03.02.01 Execució obres de renovació claveguera carrer 
de l'Estalvi (entre els carrers de la Previsió i 
l'Esperança) (1) 

Vialitat Districte 2 Desembre/2018 

03.03.03.02.02 Renovació i millora de la claveguera municipal 
del carrer de Ripoll (entre els carrers de 
Covadonga i de Bonavista) (1) 

Vialitat Districte 1 Desembre/2018 

03.03.03.02.03 Renovació i millora de la claveguera municipal 
del carrer de Madrazo (entre el carrer de Miquel 
Àngel i carretera de Terrassa) (1) 

Vialitat Districte 4 Desembre/2018 

03.03.03.02.04 Renovació i millora de la claveguera municipal 
de la carretera de Terrassa (entre els carrers de 
Sant Baldomer i de Margenat) (1) 

Vialitat Districte 1 Desembre/2018 
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03.03.03.02.05 Iniciar la redacció del Pla director del 
clavegueram (3) 

Vialitat Ciutat Novembre/2018 

03.03.03.02.06 Substitució del clavegueram de ctra. de 
Barcelona - c. de Sant Sebastià (4) 

Vialitat Districte 1 Desembre/2018 

03.03.03.02.07 Substitució del clavegueram de ctra. de Terrassa 
- pl. dels Dolors (4) 

Vialitat Ciutat Desembre/2018 

03.03.03.02.08 Substitució del clavegueram del carrer de 
Madrazo entre Miguel Ángel i ctra. de Terrassa 
(4) 

Vialitat Districte 5 Desembre/2018 

03.03.03.02.09 Construcció pou de registre al carrer de Riego (4) Vialitat Districte 1 Novembre/2018 

 

Programa 03.03.03.03 Sanejament en alta (1601) 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.03.03.03.01 Iniciar l’estudi nou model de sanejament de 
Catalunya aplicat a Sabadell i municipis veïns 
dels que es depuren les aigües residuals a 
Sabadell (Sant Quirze, Terrassa,Barberà del 
Vallès i Sentmenat) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Supramunicipal Desembre/2018 

03.03.03.03.03 Iniciar l’impuls i gestió de la portada d’aigües no 
potables a municipis veïns (Sant Cugat) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Supramunicipal Setembre/2018 

03.03.03.03.04 Revisar i actualitzar l’ordenança municipal 
d’abocaments a la xarxa de clavegueram 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.03.03.05 Redacció de projectes de millora dels 
sobreeixidors del Riu Ripoll per a minimitzar les 
descàrregues dels col·lectors en alta en temps 
de pluja (1) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.03.03.06 Redactar el Pla director d'aigües regenerades de 
conca (Consorci Besòs) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.03.03.03.07 Desenvolupar el Projecte Clima per la instal·lació 
d’una central de cogeneració a l’EDAR Riu-sec i 
aplicació de mesures d’eficiència energètica a les 
instal·lacions de sanejament (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juliol/2018 

03.03.03.03.08 Revisar i actualitzar protocols actuació 
intermunicipals en cas d’emergència per 
incidències en les aigües residuals (Sant 
Quirze, Terrassa, Barberà del Vallès i 
Sentmenat) (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Supramunicipal Juny/2018 

03.03.03.03.09 Estudi de les instal·lacions per a la descàrrega de 
sistemes unitaris i de col·lectors bàsics en temps 
de pluja i aplicació de mesures per complir amb 
la normativa (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juny/2018 
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Objectiu 03.03.04 Mantenir els espais verds i ampliar l’ús de la xarxa d’aigua regenerada 

Programa 03.03.04.01 Parcs i jardins (1710) 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.03.04.01.01 Impermeabilització del vas de la font 
ornamental de la plaça de Catalunya (CM) (1) 

Parcs i jardins Districte 4 Març/2018 

03.03.04.01.02 Rehabilitació parterres St. Julià. Francesc 
Trabal,14 (1) 

Parcs i jardins Districte 3 Març/2018 

03.03.04.01.03 Reforç estructural de la base de les columnes 
pèrgola de la plaça de Mossèn Geis  (1) 

Parcs i jardins Districte 1 Març/2018 

03.03.04.01.04 Actuacions de millora a la plaça de Picasso (1) Parcs i jardins Districte 6 Març/2018 

03.03.04.01.05 Remodelació plaça Laietana (1) Parcs i jardins Districte 1 Abril/2018 

03.03.04.01.06 Enjardinament rotonda carrer de Goya (1) Parcs i jardins Districte 6 Gener/2018 

03.03.04.01.07 Enjardinament de la plaça de les Termes 
(1) 

Parcs i jardins Districte 6 Febrer/2018 

03.03.04.01.08 Actuacions Millora Parterres a l'avinguda de 
Josep Tarradellas (1) 

Parcs i jardins Districte 2 Juny/2018 

03.03.04.01.09 Plantació arbrat zona Centre Sabadell (1) Parcs i jardins Districte 1 Març/2018 

03.03.04.01.10 Redacció projecte executiu "Renovació de font 
ornamental de Via Alexandra" 

Parcs i jardins Districte 4 Desembre/2018 

03.03.04.01.11 Redacció projecte executiu Remodelació 
Jardins Gegants de Gràcia i Rda 
Collsalarca  

Parcs i jardins Districte 3 Desembre/2018 

03.03.04.01.12 Redacció dels projectes executius de tres noves 
àrees de jocs infantils a la  plaça Plaça Tallarets, 
Barri de la Roureda i Parc de Nostra Llar 

Parcs i jardins Districte 5 Desembre/2018 

03.03.04.01.13 Actuacions de reparació de la gespa i el reg de la 
bassa de Sant Oleguer (1) 

Parcs i jardins Districte 1 Desembre/2018 

03.03.04.01.14 Redacció del projecte de remodelació àrea jocs 
plaça Vaques, plaça Vila Arrufat, plaça Aurora 
Bertrana 

Obra pública Districte 1 Desembre/2018 

03.03.04.01.15 Redacció projecte remodelació àrees jocs Pl Karl 
Marx, Pl. Carrasco i Formiguera, i pl. Alberto 
Lavera 

Parcs i jardins Districte 7 Desembre/2018 

03.03.04.01.16 Reparació cautxú àrea jocs plaça Joan Fuster (1) Parcs i jardins Districte 1 Desembre/2018 
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03.03.04.01.17 La plaça del Treball, un espai de lleure per a 
tothom. Agrupació de Veïns de Gràcia (2) 

Obra pública Districte 5 Desembre/2018 

03.03.04.01.18 Execució projecte de rehabilitació parterres de 
Sant Julià. Francesc Trabal 14 (1) 

Obra pública Districte 3 Març/2018 

03.03.04.01.19 Actuacions Pla director de l’arbrat (4) Obra pública Ciutat Desembre/2018 

03.03.04.01.20 Subministrament i instal·lació de jocs infantils a 
les àrees de jocs de tota la ciutat, per tal de 
substituir els jocs deteriorats (4) 

Obra pública Ciutat Abril/2018 

03.03.04.01.21 Determinar les directrius lluita biològica contra 
les plagues (3) 

Obra pública Ciutat Maig/2018 

03.03.04.01.22 Iniciar el Pla Director de Zones Verdes (3) Obra pública Ciutat Juny/2018 

03.03.04.01.23 Rehabilitació infraestructures de les fonts 
d'aigua potable de tota la ciutat (4) 

Obra pública Ciutat Novembre/2018 

 

Programa 03.03.04.02 Parc de Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics (1711) 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.03.04.02.01 Redacció projecte executiu "Millora aparcament 
Parc Catalunya C. Prat de la Riba" (1) 

Obra pública Districte 4 Desembre/2018 

 

Objectiu 03.03.05 Promoure l’educació ambiental i conscienciació ciutadana 

Programa 03.03.05.01 Educació ambiental  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.03.05.01.01 Dinamitzar el programa Ciutat i Escola 
(Sostenibilitat) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Setembre/2018 

03.03.05.01.02 Dinamitzar els convenis de recerca i 
sostenibilitat amb entitats, universitats i sector 
empresarial 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Supramunicipal Setembre/2018 

03.03.05.01.03 Agenda 21 Escolar. Reimpulsar la gestió 
ambiental als centres educatius  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juliol/2018 
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Objectiu 03.03.06 Desplegar un programa de benestar animal a la ciutat 

Programa 03.03.06.01 Benestar animal   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.03.06.01.01 Crear els grups de treball que es derivin de la 
taula de Benestar animal 

Salut Ciutat Març/2018 

03.03.06.01.02 Consolidar el projecte de Cinema animal Salut Ciutat Novembre/2018 

03.03.06.01.03 Proposar una nova campanya de sensibilització 
sobre el benestar animal i adopcions d'acord al 
que s'estableixi a la taula assessora amb 
entitats 

Salut Ciutat Setembre/2018 

03.03.06.01.04 Crear l'Oficina de Benestar animal Salut Ciutat Desembre/2018 

03.03.06.01.05 Col.laborar amb Espai Públic en el projecte 
d'àrees d'esbarjo per a gossos (1) 

Obra pública Ciutat Desembre/2018 

03.03.06.01.06 Promocionar establiments "amics dels animals" Salut Ciutat Desembre/2018 

03.03.06.01.07 Educació en l'empatia. Asociación Animalista 
Libera (2) 

Salut Ciutat Novembre/2018 

03.04 El rodal i la gestió agroforestal productiva  
Objectiu 03.04.01 Protegir i promoure el rodal 

Programa 03.04.01.01 Protecció i conservació del rodal (1723) (1700) 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.04.01.01.01 Execució d'actuacions al Riu Ripoll per a la 
millora de l'estat ecològic 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.04.01.01.02 Treballar en la senyalització i manteniment del 
camí del riu Ripoll 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Supramunicipal Desembre/2018 

03.04.01.01.03 Realitzar el manteniment dels guals del Parc 
Fluvial del Ripoll 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Novembre/2018 

03.04.01.01.04 Eliminar canyes de la llera del riu Ripoll Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Octubre/2018 

03.04.01.01.05 Avaluar la connectivitat fluvial en el tram 
d'estudi i integració dels passos de fauna en el 
medi fluvial 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Novembre/2018 
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03.04.01.01.06 Seguiment del conveni i executar les 
obres previstes al PPI i suport al programa de 
PVI 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Novembre/2018 

03.04.01.01.08 Dur a terme l’arranjament i manteniment de 2 
km de camins rurals (1) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Novembre/2018 

03.04.01.01.09 Fer plantacions escolars Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Novembre/2018 

03.04.01.01.12 Nou contracte del servei de manteniment del 
Ripoll i el rodal 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juny/2018 

03.04.01.01.13 Revisar l’Ordenança del Rodal Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.04.01.01.14 Aprovar la convocatòria de subvencions per 
desenvolupar programes d’actuacions amb el 
medi natural 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juny/2018 

03.04.01.01.16 Eliminar els horts il·legals de nova creació Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.04.01.01.17 Dur a terme la Festa del Parc Agrari amb 
plantacions 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Febrer/2018 

03.04.01.01.18 Continuar el GIS pel desenvolupament de 
cartografia amb base de dades (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.04.01.01.19 Executar els projectes d’arranjament de camins 
(Vell de Polinyà i Serra Barona). Subvenció DIBA  
(4) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.04.01.01.20 Iniciar el projecte de repoblació forestal: 
planificar i fer les plantacions, selecció de tanys, 
aclarides i trituració de brancatge a les finques 
forestals  (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Maig/2018 

03.04.01.01.21 Incentivar la recuperació i repoblació forestal en 
les propietats privades afectades per les 
ventades  (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juliol/2018 

03.04.01.01.22 Vetllar pel manteniment dels processos 
ecosistèmics de l’espai obert a partir 
d’inspeccions i actuacions (preventius i 
correctius)  (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juny/2018 

03.04.01.01.23 Revisar el projecte de l’àrea de pícnic Sant 
Vicenç Jonqueres (4) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.04.01.01.24 Repensar el conveni de col·laboració amb 
Castellar del Vallès per a la sèquia Monar  (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Supramunicipal Desembre/2018 
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Objectiu 03.04.02 Impulsar l’activitat agrícola, ramadera i forestal al rodal 

Programa 03.04.02.01 Foment de l’activitat agrària (4190)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.04.02.01.05 Treballar per a consolidar un model productiu 
d’agricultura de proximitat. Sobirania 
alimentària 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.04.02.01.06 Reorientar el projecte de la vinya del Parc Agrari. 
Explorar la via de la concessió amb l'Olivera, 
SCCL 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.04.02.01.07 Explorar nous espais de treball amb la Fundació 
Miquel Agustí 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juliol/2018 

03.04.02.01.08 Treballar per a la introducció de l’horta 
professional. Adjudicar parcel·les de regadiu 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Setembre/2018 

03.04.02.01.09 Dur a terme inversions de conservació i 
protecció del medi ambient i de promoció del 
model productiu d'agricultura de proximitat (1) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.04.02.01.10 Recuperar el projecte del pa de Sant Julià Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.04.02.01.11 Realitzar tancaments de parcel·les a la finca 
municipal de Can Gambús i explorar construcció 
d'un magatzem agrari (1) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.04.02.01.12 Impulsar una nova marca pels productes agraris 
del rodal: Producte del rodal 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.04.02.01.13 Obres d'endreça de l'horta de la Verneda de Can 
Deu, i de millora de la sèquia de l'horta de la 
Verneda de Can Deu (1) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Setembre/2018 

03.04.02.01.14 Tancament de l'horta d'En Romau i millora de la 
sèquia i  instal·lació de casetes d'eines (1) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juny/2018 

03.04.02.01.15  Impulsar el model productiu d'agricultura de 
proximitat 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Desembre/2018 

03.04.02.01.16 Eliminar els horts il·legals de nova creació  (3) Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juliol/2018 

03.04.02.01.17 Traslladar els ocupants reconeguts de l’horta de 
la Verneda de Can Deu a l’horta de Can Bages  
(3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juliol/2018 

03.04.02.01.18 Traslladar els ocupants reconeguts de l’horta 
d’en Romau (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juny/2018 
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03.04.02.01.19 Iniciar els treballs de reordenació de l’horta 
d’en Romau: enderrocs i nova parcel·lació  
(3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juny/2018 

03.04.02.01.20 Iniciar els treballs de reordenació de l’horta de la 
Verneda de Can Deu: enderrocs i nova 
parcel·lació  (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Setembre/2018 

03.04.02.01.21 Continuar els treballs per implementar l’horta 
professional a la Verneda de Can Deu i la font 
dels Plàtans  (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Setembre/2018 

03.04.02.01.22 Continuar amb el desenvolupament del 
projecte d’horta d’entitats i finalitats socials  
(3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Setembre/2018 

03.04.02.01.23 Adjudicar els horts vacants recreatius  (3) Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juliol/2018 

03.04.02.01.24 Formalitzar el conveni del Taller d’Horticultura 
(Projecte d’horta formativa) a l’horta d’en 
Romau  (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juny/2018 

03.04.02.01.25 Promoure la creació d’un banc de terres a l’horta 
d’en Romau per als projectes deri-vats dels 
Tallers Formatius d’Horticultura  (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Setembre/2018 

03.04.02.01.26 Continuar amb el programa de formació a les 
entitats que treballen un hort munici-pal amb 
caràcter social d’acordamb el marc del conveni 
amb la Casa d’Oficis (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Setembre/2018 

03.04.02.01.27 Treballar per a consolidar un model 
productiu d’agricultura de proximitat. 
Sobirania alimentària  (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juliol/2018 

03.04.02.01.28 Reorientar el projecte de la vinya del Parc Agrari  
(3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juliol/2018 

03.04.02.01.29 Iniciar els treballs per a la introducció de l’horta 
professional  (3) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Abril/2018 

03.04.02.01.30 Inversions de conservació i protecció del medi 
ambient i de promoció del model productiu 
d'agricultura de proximitat (4) 

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes 

Ciutat Juny/2018 
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03.05 La seguretat  
 

Objectiu 03.05.01 Implementar el model de Policia de Proximitat 

Programa 03.05.01.01 Direcció de Seguretat Ciutadana (1300) i Policia Municipal (1320)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.05.01.01.01 Actes amb motiu del 170è aniversari Policia 
Municipal de Sabadell 

Seguretat 
ciutadana 

Ciutat Juny/2018 

03.05.01.01.02 Inici del Pla Local de Seguretat Seguretat 
ciutadana 

Ciutat Octubre/2018 

03.05.01.01.03 Pla Director de Policia Seguretat 
ciutadana 

Ciutat Maig/2018 

03.05.01.01.04 Inici de funcionament de la Comissió d’ètica 
Policial 

Seguretat 
ciutadana 

Ciutat Novembre/2018 

03.05.01.01.05 Enquesta de Seguretat Pública Sabadell Seguretat 
ciutadana 

Ciutat Febrer/2018 

03.05.01.01.06 Increment de la plantilla d'agents i 
comandaments 

Seguretat 
ciutadana 

Ciutat Desembre/2018 

03.05.01.01.07 Inici del Reglament de mobilitat i distincions Seguretat 
ciutadana 

Ciutat Octubre/2018 

03.05.01.01.08 Inici de l'Ordenança de convivència  Seguretat 
ciutadana 

Ciutat Juny/2018 

03.05.01.01.09 Començament de videovigilància (centres 
municipals i via pública)  

Seguretat 
ciutadana 

Ciutat Juny/2018 

03.05.01.01.10 Redacció del projecte de reubicació i 
reforma de la Central de Comandament 
(4) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Juny/2018 

 

Objectiu 03.05.02 Millorar el trànsit i reduir l’accidentalitat 

Programa 03.05.02.01 Seguretat viària   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.05.02.01.01 Inici del programa de Comunicació, Xarxes 
socials, Sensibilització i prevenció a escoles, 
tercera edat i AAVV 

Seguretat 
ciutadana 

Ciutat Octubre/2018 

03.05.02.01.02 Aprovar el Pla local de seguretat viària (3) Seguretat 
ciutadana 

Ciutat Maig/2018 
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Objectiu 03.05.03 Acompanyar en les polítiques socials 

Programa 03.05.03.01 Ordenació del trànsit i de l’estacionament (1331)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.05.03.01.01 Actualització de l'Ordenança de trànsit  i 
circulació  

Seguretat 
ciutadana 

Ciutat Novembre/2018 

03.05.03.01.02 Estudiar el mapa contaminació i 
planificar la reducció de vehicles de pas (3) 

Seguretat 
ciutadana 

Ciutat Juliol/2018 

 

Objectiu 03.05.04 Cooperar amb altres serveis en temes administratius 

Programa 03.05.04.01 Protecció civil (1350)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

03.05.04.01.01 Exercicis d’activació i actuació Duprocim 
(3) 

Seguretat 
ciutadana 

Ciutat Març/2018 

03.05.04.01.02 Crear la comissió de protecció civil local 
(3) 

Seguretat 
ciutadana 

Ciutat Abril/2018 
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ELS INSTRUMENTS: UN AJUNTAMENT EFICIENT I 
PROPER 

05.01 Organització i recursos humans  
 

Objectiu 05.01.01 Gestionar un procés de racionalització de l’organització municipal perquè 

Programa 05.01.01.01 Organització municipal (9206)respongui a les noves necessitats de la ciutat 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.01.01.01.01 Elaborar el catàleg integral de processos de 
l'Ajuntament 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Setembre/2018 

05.01.01.01.02 Anàlisi i redefinició del catàleg de tràmits 
municipals 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Juny/2018 

05.01.01.01.03 Implantació de la nova estructura de tràmits 
municipals 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Desembre/2018 

05.01.01.01.04 Definició de la metodologia de reenginyeria de 
processos corporatius 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Setembre/2018 

05.01.01.01.05 Planificació de la reenginyeria de processos Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Setembre/2018 

05.01.01.01.06 Reenginyeria dels processos prioritaris Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Desembre/2018 

05.01.01.01.07 Elaboració i aprovació de normativa interna per 
a la gestió de sol.licituds d'accés a la informació 
pública 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Maig/2018 

05.01.01.01.08 Anàlisi i definició de criteris sobre l'accés als 
expedients municipals 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Juliol/2018 

05.01.01.01.09 Disseny i implantació de les eines tecnològiques 
per registrar l'activitat dels alts càrrecs i 
directius municipals en relació als grups 
d'interès de Sabadell 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Juliol/2018 
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05.01.01.01.10 Adaptació a les principals prescripcions del 
Reglament General Europeu de proteccio de 
dades personals 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Juny/2018 

05.01.01.01.11 Elaboració de l'inventari d'actius de dades 
personals municipals 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Gener/2018 

05.01.01.01.12 Aprovar oferta pública 2018 Direcció 
Organització i 
RRHH 

Ciutat Juny/2018 

05.01.01.01.13 Elaborar i aprovar el Pla de 
Transformació Organitzativa (substitueix la 
redacció d’un Pla d’Auditoria Interna) (3) 

Direcció 
Organització i 
RRHH 

Ciutat Abril/2018 

 

Objectiu 05.01.02 Generar eines i processos per a la millora organitzativa 

Programa 05.01.02.01 Millora organitzativa (9206)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.01.02.01.01 Dissenyar i aprovar noves eines de selecció per 
competències: nou sistema 
de borses i utilització eines competencials  

Direcció 
Organització i 
RRHH 

Ciutat Desembre/2018 

05.01.02.01.02 Incrementar la mobilitat interna del personal 
mitjançant provisions obertes a places diverses i 
trasllats  

Direcció 
Organització i 
RRHH 

Ciutat Desembre/2018 

05.01.02.01.03 Aprovar calendari execució oferta pública vigent 
i Incrementar el ritme d’execució de l’oferta 
pública per baixar la temporalitat del personal 
de plantilla  

Direcció 
Organització i 
RRHH 

Ciutat Desembre/2018 

05.01.02.01.04 Normalitzar els processos de valoració de llocs 
de treball  

Direcció 
Organització i 
RRHH 

Ciutat Desembre/2018 

 

Objectiu 05.01.03 Normalitzar la relació laboral dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament 

Programa 05.01.03.01 Recursos Humans (9205) (2210)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.01.03.01.01 Aprovar oferta pública 2018 Recursos 
humans 

Ciutat Març/2018 

05.01.03.01.03 Dissenyar i aprovar noves eines de selecció per 
competències 

Recursos 
humans 

Ciutat Octubre/2018 

05.01.03.01.04 Dissenyar i aprovar nou sistema de borses de 
treball 

Recursos 
humans 

Ciutat Maig/2018 
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05.01.03.01.05 Aprovar i implementar el concurs de trasllats 
2018 

Recursos 
humans 

Ciutat Setembre/2018 

05.01.03.01.06 Incrementar el ritme d’execució de l’oferta 
pública per baixar la temporalitat del personal 
de plantilla  

Recursos 
humans 

Ciutat Desembre/2018 

05.01.03.01.07 Normalitzar els processos de valoració de llocs 
de treball  

Recursos 
humans 

Ciutat Desembre/2018 

05.01.03.01.08 Executar les següents places pendents de 
convocar de les ofertes públiques d’ocupació 
(3) 

Recursos 
humans 

Ciutat Juliol/2018 

05.01.03.01.09 Negociar un nou acord/conveni de condicions 
de treball dels empleats municipals (3) 

Direcció 
Organització i 
RRHH 

Ciutat Juliol/2018 

05.01.03.01.10 Anàlisi i millora dels procediments de 
tramitació administrativa del servei (3) 

Recursos 
humans 

Ciutat Juliol/2018 

05.01.03.01.11 Dur a terme la provisió de llocs de treball de 
direcció pel sistema de lliure 
designació amb presentació de memòria 
(3) 

Recursos 
humans 

Ciutat Juny/2018 

 

Objectiu 05.01.04 Millorar la integració de la prevenció de riscos laborals a l’Ajuntament 

Programa 05.01.04.01 Prevenció de riscos i salut laboral (9201)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.01.04.01.02 Aprovació d’un nou protocol per a l’actuació i 
prevenció davant de les possibles situacions 
d’assetjament moral o psicològic en el treball 
(mobbing). 

Servei de 
prevenció 

Ciutat Juny/2018 

05.01.04.01.03 Portar a terme l’avaluació de riscos psicosocials 
corresponent al 2018 

Servei de 
prevenció 

Ciutat Desembre/2018 

05.01.04.01.04 Implementar les mesures preventives resultat 
de l’avaluació de riscos psicosocials al col·lectiu 
de la Policia Municipal (3) 

Servei de 
prevenció 

Ciutat Juliol/2018 

05.01.04.01.05 Actualització del Pla de Prevenció de 
l’Ajuntament (3) 

Servei de 
prevenció 

Ciutat Abril/2018 

05.01.04.01.06 Mesures correctores de riscos laborals en 
edificis municipals (4) 

Obra 
d'equipament 

Ciutat Abril/2018 
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05.02 Planificació i gestió estratègica  
 

Objectiu 05.02.01 Planificar amb visió estratègica els projectes de desenvolupament urbà 

Programa 05.02.01.01 Projectes de desenvolupament urbà (4920)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.02.01.01.01 Organitzar activitats de difusió i sensibilització 
al voltant de la innovació i les noves 
tecnologies. 

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Desembre/2018 

05.02.01.01.02 Assolir un grau significatiu de difusió del 
programa d'Innovació i Coneixement en xarxes 
socials i d'altres canals de comunicació     

TIC, innovació i 
foment arts 
audiovisuals 

Ciutat Desembre/2018 

 

Objectiu 05.02.02 Planificar amb visió estratègica els projectes de desenvolupament urbà 

Programa 05.02.02.01 Impuls i suport a la Planificació estratègica i territorial (1503)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.02.02.01.01 Propostes arquitectòniques espai esportiu Can 
Marcet, ETSAV 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Districte 5 Desembre/2018 

05.02.02.01.02 Propostes arquitectòniques espai esportiu 
Nostra Llar, ETSAV 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Desembre/2018 

05.02.02.01.03 Pla director d'Usos i centres de culte de Sabadell Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Desembre/2018 

05.02.02.01.05 Estudis per l'aparcament de bicicletes a Sabadell Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Març/2018 

05.02.02.01.06 Avantprojecte carril bici N-150 Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Desembre/2018 

05.02.02.01.07 Instal·lació gestió i manteniment dos punts de 
recàrrega ràpida, Impuls vehícle elèctric i/o 
eficient 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Desembre/2018 

05.02.02.01.08 Instal·lació gestió i manteniment dos punts de 
recàrrega semi ràpida, Impuls vehícle elèctric i/o 
eficient 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Desembre/2018 

05.02.02.01.09 Nus viari de Portal Sud, projecte constructiu Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Desembre/2018 

05.02.02.01.10 Itinerari de vianants i ciclistes a la carretera BV-
1248, Carril BicicletaProjecte i obra DIBA 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Desembre/2018 
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05.02.02.01.11 Definir i configurar grans àrees per a vianants i 
de pacificació de trànsit (3) 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Desembre/2018 

Programa 05.02.02.02 Coordinació de la Planificació estratègica i territorial (1503) (1503)  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.02.02.02.01 Acceptació de la subvenció MHAP, EDUSI 
Sabadell 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Desembre/2018 

05.02.02.02.02 Definir i estructurar eixos cívics configurant una 
xarxa verda que uneixi els principals espais verds 
i centrals de la ciutats (3) 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Desembre/2018 

05.02.02.02.03 Estructurar una xarxa verda de connexions 
urbanes i interurbanes per a desplaçaments a 
peu i amb bicicleta (3) 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Desembre/2018 

05.02.02.02.04 Definir els projectes dels parcs del Nord i de les 
Aigües com a espais centrals de la ciutat (3) 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Juny/2018 

05.02.02.02.05 Redactar i coordinar el projecte del centre: 
"Passeig i Pla del Centre" (3) 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Desembre/2018 

05.02.02.02.06 Dissenyar actuacions de l’Eix Cívic de Distribució 
Eix Carretera de Barcelona + carretera de 
Terrassa: transformació de 'eix viari en un eix 
cívic de distribució per pacificació viària (3) 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Desembre/2018 

05.02.02.02.07 Elaborar treballs per a la reformulació dels 
Polígons d’Activitat Econòmica de Gràcia Nord, 
Gràcia Oest, Sabadell Sud i 
Can Roqueta (3) 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Desembre/2018 

05.02.02.02.08 Treballs d’elaboració del Pla Director de la 
Bicicleta (3) 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Juliol/2018 

05.02.02.02.09 Fase II plaça d’Espanya (4) Planificació 
estratègica i 
territorial 

Districte 4 Setembre/2018 

05.02.02.02.10 Obres al passeig de la Plaça Major (4) Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Juliol/2018 

05.02.02.02.11 Donar suport en l’elaboració del Pla Director 
Zones verdes (3) 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Desembre/2018 

05.02.02.02.12 Donar suport a la redacció del Pla 
Director d’Usos i activitats i del Pla 
Director Equipaments (3) 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Juliol/2018 
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05.02.02.02.13 Àrea Metropolitana del Vallès / B30 – Seguiment 
projectes de reorganització territorial i 
administrativa, planificació territorial i 
infraestructures (3) 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Supramunicipal Desembre/2018 

05.02.02.02.14 Coordinació remodelació de l’estació Sabadell 
Centre (4) 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Ciutat Octubre/2018 

 

Programa 05.02.02.03 Coordinació de les actuacions ferroviàries (1503)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.02.02.03.01 Coordinació i remodelació Estació RENFE Centre Planificació 
estratègica i 
territorial 

Districte 1 Març/2018 

05.02.02.03.02 Projecte actualitzat del soterrament de la línia 
de FGC a Sabadell des de la Rambla Ibèria fins al 
passeig de Can Feu 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Districte 5 Desembre/2018 

05.02.02.03.03 Projecte Constructiu per a la incorporació 
d'escales mecàniques de baixada i duplicació 
d'ascensor a l'estació de Sabadell Plaça Major 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Districte 1 Desembre/2018 

05.02.02.03.04 Projecte d'adequació de l'antiga estació de 
Sabadell Rambla com centre de formació 

Planificació 
estratègica i 
territorial 

Districte 1 Desembre/2018 

 

Objectiu 05.02.03 Estudiar, tractar i difondre la informació de la ciutat 

Programa 05.02.03.01 Anàlisi i difusió de la informació  

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.02.03.01.01 Observatori de l'Economia Local:  Crear producte 
nou "Informe mercat de lloguer" 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Juny/2018 

05.02.03.01.02 Observatori de l'Economia Local: 
Consolidar el projecte Conèixer Sabadell 
(activitat de Ciutat i Escola) 

Promoció 
econòmica 

Ciutat Juny/2018 

05.02.03.01.03 Participar en l'Informe de Conjuntura 
Econòmica de l'àmbit de la Conca del Ripoll i la 
Riera de Caldes promogut conjuntament amb 
diferents agents econòmics 

Promoció 
econòmica 

Supramunicipal Desembre/2018 
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Objectiu 05.02.04 Facilitar el seguiment de la gestió a l’organització 

Programa 05.02.04.01 Suport a la gestió interna    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.02.04.01.01 Posar en marxa un sistema de Direcció 
per objectius i indicadors dels serveis i 
programes 

Gabinet 
d'Alcaldia 

Ciutat Maig/2018 

05.02.04.01.02 Impulsar la confecció de les memòries dels 
serveis municipals 

Gabinet 
d'Alcaldia 

Ciutat Maig/2018 

05.03 Els recursos econòmics  
 

Objectiu 05.03.01 Avançar cap a una fiscalitat més justa i progressiva i lluitar contra el frau fiscal 

Programa 05.03.01.01 Fiscalitat justa (9320)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.03.01.01.01 Estudi de la viabilitat d'aplicació de subvencions 
a l'IBI 

Gestió tributària 
Sabadell 

Ciutat Març/2018 

 

Programa 05.03.01.02 Control tributari i frau fiscal (9320)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.03.01.02.01 Estudi de millores del sistema de control en la 
gestió tributària 

Gestió tributària 
Sabadell 

Ciutat Desembre/2018 

 

Objectiu 05.03.02 Avançar cap a una fiscalitat amb vocació de servei públic, propera i facilitadora 

Programa 05.03.02.01 Agència Tributària de Sabadell (9320)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.03.02.01.01 Conclusions de l'estudi del protocol de crèdits 
incobrables i actuacions en executiva i inici de 
la seva aplicació. 

Gestió tributària 
Sabadell 

Ciutat Desembre/2018 

05.03.02.01.02 Millora de la informació tributària i atenció al 
contribuent mitjançant les relacions 
telemàtiques. 

Gestió tributària 
Sabadell 

Ciutat Desembre/2018 

05.03.02.01.03 Estudi de com millorar l'atenció al contribuent 
tenint en compte les diferents vies de relació 

Gestió tributària 
Sabadell 

Ciutat Juliol/2018 
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05.03.02.01.04 Iniciar estudi del protocol de crèdits incobrables 
i actuacions en executiva (3) 

Gestió tributària 
Sabadell 

Ciutat Juliol/2018 

05.03.02.01.05 Estudi centralització procediments 
sancionadors (3) 

Gestió tributària 
Sabadell 

Ciutat Juliol/2018 

 

Objectiu 05.03.03 Refinançar crèdits 

Programa 05.03.03.01 Despeses financeres (9341 i 9342)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.03.03.01.01 Continuar gestionant la cartera de crèdits per 
buscar un major equilibri segons el tipus de risc, 
d'acord amb les millors opcions que s'ofereixin i 
tenint en compte les limitacions legals existents 

Serveis 
econòmics 

Intern Desembre/2018 

 

Objectiu 05.03.04 Elaborar uns pressupostos participatius i millorar la forma de presentar-los a la ciutadania 

Programa 05.03.04.01 Serveis econòmics (9310)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.03.04.01.02 Millorar les eines informàtiques per confegir el 
pressupost com un pressupost per objectius, 
incloent el seu seguiment i avaluació mitjançant 
indicadors 

Serveis 
econòmics 

Intern Desembre/2018 

05.03.04.01.03 Estudiar les possibilitats d'introduir la 
perspectiva de gènere en els pressupostos 
municipals, establint processos analítics per 
poder veure l’impacte diferencial del pressupost 
entre dones i homes 

Serveis 
econòmics 

Intern Desembre/2018 

05.03.04.01.04 Millorar la manera com es presenta el 
pressupost a la ciutadania, per fer-lo més 
entenedor i comprensible, sobretot pel que fa a 
la informació disponible al web municipal (3) 

Serveis 
econòmics 

Ciutat Juny/2018 

05.03.04.01.05 Avançar cap a la tramitació electrònica de 
l'expedient d'aprovació del pressupost (3) 

Serveis 
econòmics 

Ciutat Març/2018 
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Objectiu 05.03.05 Recuperar la gestió directa i el control públic del màxim de serveis 

Programa 05.03.05.01 Anàlisi i projectes    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.03.05.01.01 Implantació i seguiment de l’aprovació 
centralitzada de factures 

Anàlisi i 
Projectes 

Ciutat Desembre/2018 

05.03.05.01.02 Col·laboració en la tramitació d’expedients 
tarifaris 

Anàlisi i 
Projectes 

Ciutat Novembre/2018 

05.03.05.01.03 Anàlisis formes de gestió de diferents serveis 
bàsics municipals 

Anàlisi i 
Projectes 

Ciutat Desembre/2018 

05.03.05.01.04 Revisió, harmonització i implementació 
clàusules socials en els plecs clàusules (3) 

Direcció 
Organització i 
RRHH 

Ciutat Juny/2018 

05.03.05.01.05 Implementar els requeriments de les directives 
europees en els plecs de clàusules i en els 
processos de compra pública (3) 

Direcció 
Organització i 
RRHH 

Ciutat Octubre/2018 

 

Objectiu 05.03.06 Optimitzar la gestió dels serveis interns de l’Ajuntament (neteja, compres, parc mòbil, 

agutzileria...) 

Programa 05.03.06.01 Serveis generals i compres (9204)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.03.06.01.01 Coordinar el condicionament de les oficines 
administratives municipals 

Serveis generals Intern Desembre/2017 

05.03.06.01.02 Millorar els sistemes d’impressió comprant 
equips multifuncionals que permetin eliminar 
impressores i equips. 
(1) 

Serveis generals Intern Novembre/2018 

05.03.06.01.05 Millorar l’estat del mobiliari per a oficines, 
especialment les cadires giratòries renovant les 
actuals per unes més ergonòmiques. 

Serveis generals Intern Desembre/2017 

05.03.06.01.06 Incorporar que la compra de la major part del 
mobiliari provingui de gestió forestal sostenible. 

Serveis generals Intern Desembre/2017 

05.03.06.01.07 Sol·licitar als proveïdors d’equips l’anàlisi de 
cicle de vida 

Serveis generals Intern Desembre/2017 

05.03.06.01.08 Adquisició de mobiliari per a reposar el mobiliari 
existent en els edificis municipals (1) 

Serveis generals Intern Desembre/2018 
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05.03.06.01.09 Adquisició d’equips d’impresió (multifuncionals, 
impressores làser, departamentals i personals, 
impressores de registre...), per dotar les oficines 
administratives municipals i per renovar els que 
són 

Serveis generals Intern Desembre/2017 

05.03.06.01.10 Gestionar la pròrroga dels contractes de neteja 
d’equipaments municipals. 

Serveis generals Intern Febrer/2017 

05.03.06.01.12 Gestionar la incorporació de contractes de 
seguretat tramitats per altres departaments 

Serveis generals Intern Desembre/2017 

 

Programa 05.03.06.02 Parc mòbil (9207)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.03.06.02.01 Renovació dels vehicles del parc mòbil municipal 
per vehicles menys contaminants (1) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

05.03.06.02.02 Incorporació de bicicletes elèctriques per 
als desplaçaments del personal municipal (1) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Desembre/2018 

05.03.06.02.03 Renovació del camió de distribució de material 
de logística (4) 

Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Juliol/2018 

05.03.06.02.04 Renovació de vehicles (compra de 2 híbrids) (4) Mobilitat, trànsit 
i transport 

Ciutat Juliol/2018 

 

05.04 Les bases de dades i les eines tecnològiques  
 

Objectiu 05.04.01 Mantenir i millorar la qualitat, integritat i coherència de les bases de dades corporatives 

Programa 05.04.01.01 Servei d’informació de base (9230)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.04.01.01.01 Avaluació de la implantació del SIG corporatiu  Informació de 
base 

Intern Juny/2018 

05.04.01.01.03 Implantació inspecció de base (3) Informació de 
base 

Ciutat Juny/2018 

05.04.01.01.04 Analitzar, definir i implantar un Sistema 
d’Informació Geogràfica (SIG) Corporatiu a 
l’Ajuntament de Sabadell que doni servei a totes 
les àrees d’aquesta administració (3) 

Informació de 
base 

Ciutat Desembre/2018 
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Programa 05.04.01.02 Padró municipal d’habitants(9231)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.04.01.02.01 Definició i elaboració d'un estudi anual de 
població de Sabadell 

Informació de 
base 

Ciutat Desembre/2018 

Programa 05.04.01.03 Cadastre (9232)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.04.01.03.01 Implantació d'un sistema integrat i unificat 
d'obtenció telemàtica de notes registrals 

Informació de 
base 

Intern Desembre/2018 

05.04.01.03.02 Estudis previs revisió límits de terme         
                                           

Informació de 
base 

Ciutat Desembre/2018 

 

Programa 05.04.01.05 Cens d’activitats (9234)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.04.01.05.01 Selecció del personal per a la inspecció de base 
municipal 

Informació de 
base 

Ciutat Octubre/2018 

05.04.01.05.02 Implantació de la inspecció de base Informació de 
base 

Ciutat Desembre/2018 

05.04.01.05.03 Desenvolupar l’aplicatiu informàtic de gestió del 
servei d’inspecció de base municipal (3) 

Informació de 
base 

Ciutat Juliol/2018 

 

Programa 05.04.01.06 Processos electorals (9242)    

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.04.01.06.01 Revisió i optimització col·legis electorals  
                                          

Informació de 
base 

Ciutat Desembre/2018 
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Objectiu 05.04.02 Reorientar la funció dels serveis informàtics municipals potenciant el talent existent i posar-lo, 

també, al servei de la ciutadania 

Programa 05.04.02.01 Informàtica municipal 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.04.02.01.01 Seguir avançant en la renovació tecnològica de 
l'Ajuntament 

Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Intern Desembre/2018 

05.04.02.01.02 Estudiar l'ampliació de la xarxa de fibra òptica 
municipal a través del traçat de les línies de 
ferrocarril 

Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ciutat Març/2018 

05.04.02.01.03 Ampliar la xarxa de telecomunicacions municipal 
per millorar la connectivitat d'equipaments 
municipals i facilitar la gestió de serveis a l'espai 
públic 

Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ciutat Desembre/2018 

05.04.02.01.04 Avançar en la instal.lació de sistemes de 
connecitivitat wifi en equipaments municipals 

Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ciutat Novembre/2018 

05.04.02.01.05 Seguir avançant en la digitalització dels taulells 
d'atenció 

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització 

Ciutat Octubre/2018 

05.04.02.01.06 Implantar solucions de signatura biomètrica  Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ciutat Març/2018 

05.04.02.01.07 Seguir avançant en la implantació de l'expedient 
electrònic 

Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Intern Desembre/2019 

05.04.02.01.08 Seguir incrementant els processos 
automàtics d'interoperabilitat amb altres 
organismes 

Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ciutat Desembre/2018 

05.04.02.01.09 Seguir reforçant els aspectes de seguretat del 
sistema municipal 

Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Intern Desembre/2018 

05.04.02.01.10 Ampliar els sistemes de pagament on-line Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ciutat Juliol/2018 

05.04.02.01.11 Avançar en el desenvolupament de plataformes 
de gestió sobre dispositius mòbils per a 
inspectors municipals 

Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Intern Desembre/2018 

05.04.02.01.12 Inici del projecte Hard & Soft + 
Plataforma Open Data i Big Data.  Nova 
Admnistració electrònica per a la gestió de 
dades urbanes. EDUSI (1) 

Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ciutat Juliol/2019 

05.04.02.01.13 Implantació un sistema de tarjeta contactless 
municipal. EDUSI.  (1) 

Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ciutat Desembre/2018 
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05.04.02.01.14 Incorporar la possibilitat de notificar 
telemàticament qualsevol tràmit administratiu 
(3) 

Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ciutat Desembre/2018 

05.04.02.01.15 Escanejar i compulsar la documentació 
d'entrada al SAC per incorporar-la digitalment a 
la tramitació (3) 

Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ciutat Juliol/2018 

05.04.02.01.16 Tramitació electrònica dels expedients . 
Incorporar digitalització de documents en paper, 
signatura digital, notificació, i arxiu electrònics 
als expedients mecanitzats. (3) 

Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ciutat Desembre/2018 

05.04.02.01.17 Desenvolupar una plataforma per a la gestió 
policial sobre dispositius mòbils (3) 

Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ciutat Novembre/2018 

05.04.02.01.18 Inversió en modernització i administració 
electrònica (4) 

Informàtica 
Ajuntament de 
Sabadell 

Ciutat Novembre/2018 

 

05.05 Relacions institucionals i informació corporativa  
 

Objectiu 05.05.01 Repensar el cerimonial i la imatge institucional 

Programa 05.05.01.01 Relacions institucionals i protocol (9221)   

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.05.01.01.01 Estudiar nous encarràrrecs d'objectes com a 
obsequi institucional 

Gabinet 
d'Alcaldia 

Ciutat Desembre/2018 

 

Objectiu 05.05.02 Millorar els canals de comunicació corporativa 

Programa 05.05.02.01 Informació corporativa a ciutadans i mitjans de comunicació (9251) 

Codi Actuació Responsable Abast Data fi 

05.05.02.01.01 Elaborar un pla de comunicació de l'Ajuntament 
de Sabadell 

Eines 
comunicatives 

Intern Octubre/2018 

05.05.02.01.02 Unificar criteris d’imatge institucional de 
l’Ajuntament (3) 

Eines 
comunicatives 

Ciutat Novembre/2018 

05.05.02.01.03 Crear un butlletí digital (3) Eines 
comunicatives 

Ciutat Juny/2018 
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