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 Presentació 
 

 
 
 
Per quart exercici consecutiu el govern de la ciutat ha elaborat el Pla d’Actuació Municipal, 
en aquest cas en relació a l’exercici del 2019 (PAM 2019). 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. Com ja s’ha indicat en exercicis anteriors, el PAM 2019 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. Les 
ordenances i el pressupost municipal són els instruments tècnics de caràcter econòmico-
administratiu que han de permetre acomplir-lo. 
 
El Pla d’Actuació Municipal 2019 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’exercici, es donarà compte del grau de compliment de cadascuna d’aquestes 
actuacions.  
 
En total, el Pla d’Actuació Municipal 2019 conté 933 actuacions, de les quals 30 tenen un 
impacte supramunicipal i 167 en algun dels districtes de la ciutat (actuacions 
territorialitzades). Des d’un altre punt de vista, 160 actuacions es corresponen a inversions 
que s’iniciaran, s’executaran o finalitzaran en el transcurs del present exercici. 
 
 
 



 
 
A més, aquest Pla incorpora els dinou projectes emanats del procés de pressupostos 
participatius Construint Ciutat, seguint la línia iniciada en la confecció dels pressupostos 
dels anys 2017 i 2018. Aquesta vegada s’hi han presentat un total de 64 propostes, 38 de 
les quals varen ser validades pels serveis tècnics municipals. Després que 5.698 
persones donessin suport als diferents projectes, els que s’han incorporat al PAM 2019 
[indicats amb un (2)] i al pressupost municipal són els següents: 
 
 
6 projectes relacionats amb l’àmbit de l’espai públic i d’equipament: 

• Camins escolars segurs a les escoles i instituts de Sabadell 
• Recuperació dels jardins romàntics del Castell de Can Feu (Associació Cultural 

Can Feu) 
• Posem a punt l’Escola Catalunya (AMPA del CEIP Catalunya) 
• Camí de Nostra Llar de Sant Oleguer: porta de Sabadell al riu Ripoll (AV Nostra 

Llar de Sant Oleguer) 
• Aprenem jugant. Projecte de millora del pati de l’Escola La Romànica (AMPA de 

l’Escola La Romànica) 
• L’Escola Joaquim Blume vol un pati per a tots/es, obert al nostre barri (AMPA de 

Escola Joaquim Blume) 
 

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

• Vivim, respirem, rePLANTegem Sabadell (Associació per a l’Estudi i al Defensa de 
la Natura, ADENC) 

• Esborrem barreres: drets de les persones amb discapacitat (Fundació ECOM) 
• Fes salut, fes Sabadell (Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica, Oncolliga) 
• Supermercat solidari cooperatiu (Associació Teler Cooperatiu) 
• Construïm ciutat, fem barri. Promovem l’ús social del català entre els joves! 

(Plataforma per la Llengua) 
• Sortim a fer una volta! (Fundació Atendis) 
• Sabadell conviu: per una convivència respectuosa amb els gats urbans i el medi 

ambient (Progat Sabadell) 
• Tallers de prevenció de conductes addictives a joves de Sabadell (Associació 

Ethos) 
• Millora de les habilitats socials, cohesió i sensibilització dels joves de la ciutat de 

Sabadell en les malalties neurològiques (Fundació Avan) 
• Empoderament educatiu del professorat de Sabadell. Jocs i emocions en 

l’aprenentatge (SOS Pallassos, els Pallassos Perillassos) 
• Agenda cervesera de la ciutat de Sabadell (Associació Sabadell Cerveser) 
• #sbdcoeduca (Associació Actuavallès) 
• Empoder’Art. Art als barris de Sabadell (Coordinadora de Músics de Sabadell) 

 



 
 

Estructura  
 
L’estructura del Pla d’Actuació Municipal 2019, com la dels Plans d’actuació dels exercicis 
2016, 2017 i 2018, 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 gov ern 
 
     

Ètica, integritat i transparència 
 
     

Informació, comunicació i atenció a la ciutadania 
 
     

Participació ciutadana 
 
     

Intervenció comunitària 



 
 
 

     

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 d e 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 

 



 
 
 
El Pla d’Actuació Municipal 2019 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 2019 enumera de forma 
detallada les actuacions de desplegament del Pla de Mandat que es duran a terme durant 
l’exercici de 2019. 
 

 

 
 
En les pàgines que segueixen s’utilitzen els codis següents: 
 
   Actuació 2019 
 

(1) Actuació d’inversió 2019 
(2) Actuació del procés participatiu Construint ciutat 2019 
(3) Actuació iniciada a l’exercici 2018 que finalitzarà el 2019 
(4) Actuació d’inversió iniciada a l’exercici 2018 que finalitzarà el 2019 
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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 pú blica a l'Ajuntament  

Programa 00.01.01.01 Ètica pública (9206)   

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

00.01.01.01.01  Aprovar els procediments per 
complir el Codi Ètic dels alts càrrecs 
de l'Ajuntament  

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització  

Ciutat  Juliol/2019  

00.01.01.01.02  Aprovar el Pla de Gestió de Riscos 
de Corrupció  

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització  

Ciutat  Octubre/2019  

00.01.01.01.03  Aprovar el pla formatiu de 
sensibilització ètica  

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització  

Ciutat  Març/2019  

00.01.01.01.04  Creació d'una bústia ètica interna (3)  Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització  

Ciutat  Febrer/2019  

00.01.01.01.05  Definir i aprovar els criteris 
d'implantació del Registre de Grups 
d'Interès de Catalunya a les activitats 
de l'Ajuntament (3)  

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització  

Intern  Desembre/2019  

00.01.01.01.06  Impulsar les eines TIC per a la 
transparència i la nova governança. 
EDUSI (4)  

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 00.01.02 Fomentar la transparència i el re ndiment 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  Publicar els indicadors de 
compromisos de les Cartes de 
Serveis  

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització  

Ciutat  Març/2019  
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00.02 Informació, comunicació i atenció ciutadana 
 
Objectiu 00.02.01 Continuar millorant el Servei d’A tenció Ciutadana  
 

Programa 00.02.01.01 Servei d’Atenció Ciutadana 
(9250)  

  

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

00.02.01.01.01  Ampliar els serveis de cita prèvia al 
Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)  

Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització  

Ciutat  Setembre/2019  

00.02.01.01.02  Implantar l'administració 
electrònica a Sabadell Atenció 
Ciutadana  

Transparència, 
atenció ciutadana i 
organització  

Ciutat  Novembre/2019  

00.02.01.01.03  Crear l'oficina virtual de 
tramitació ciutadana  Transparència, 

atenció ciutadana i 
organització  

Ciutat  Desembre/2019  

00.02.01.01.04  Modificar l’oficina Oest per 
donar un millor servei al 
ciutadà (3)  

Transparència, 
atenció ciutadana i 
organització  

Districte 4  Desembre/2019  

00.02.01.01.05  Incorporar el registre digital a 
totes les oficines del SAC 
(Oficines central i cardinals) (3)  

Transparència, 
atenció ciutadana i 
organització  

Ciutat  Desembre/2019  

00.02.01.01.06  Incorporar escàners i compulsa 
telemàtica per poder derivar la 
documentació que entra al 
registre telemàticament (3)  

Transparència, 
atenció ciutadana i 
organització  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 00.02.02 Reorganitzar el funcionament de l a 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  Consolidar la plantilla i equiparar les 
condicions del personal de 
Comunicacions Audiovisuals de 
Sabadell al conveni de l’Ajuntament  

Eines 
comunicatives  

Ciutat  Maig/2019  

 



 

 

3 

 

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  

00.03.01.01.03  Millorar les funcionalitats i difondre 
l’ús de la plataforma Decidim Sabadell 
com a espai de referència per a la 
participació  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Desembre/2019  

00.03.01.01.04  Publicar i millorar del web corporatiu 
del Servei de Participació Ciutadana  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Desembre/2019  

00.03.01.01.05  Impulsar i dinamitzar les taules de 
coordinació interdepartamentals a 
zones prioritàries d’intervenció 
comunitària  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Desembre/2019  

00.03.01.01.07  Desenvolupar les accions necessàries 
per concretar el projecte d’espais de 
l’antiga Caserna de Sabadell  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Novembre/2019  

00.03.01.01.08  Iniciar noves experiències pilot 
d’espais de participació a nivell 
territorial i consolidar les existents  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Novembre/2019  

 
Programa 00.03.01.02 Mediació (3270)     

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

00.03.01.02.01  Participar en la comissió elaboradora 
d’una ordenança reguladora de la 
convivència a Sabadell.  

Intervenció 
Comunitària 
i mediació  

Ciutat  Desembre/2019  

00.03.01.02.02  Elaborar el model d'intervenció per 
prevenir i intervenir en conflictes 
protagonitzats per joves al barri de 
can Puiggener  

Intervenció 
Comunitària 
i mediació  

Districte 2  Desembre/2019  

00.03.01.02.03  Suport tècnic en el desplegament del 
Pla Estratègic d’Intervenció 
Comunitària. Eix organització  

Intervenció 
Comunitària 
i mediació  

Ciutat  Juny/2019  

00.03.01.02.04  Suport tècnic en la implementació 
del Pla Estratègic d’Intervenció 
Comunitària al barri de Torre-romeu.  

Intervenció 
Comunitària 
i mediació  

Districte 7  Desembre/2019  

00.03.01.02.05  Formar tècnics de mediació 
d’ajuntaments per intervenir en 
situacions d’assetjament 
escolar(Programa de Mediació 
ciutadana de la Diputació)  

Intervenció 
Comunitària 
i mediació  

Supramunicipal  Octubre/2019  
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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  Inaugurar l’Oficina d’entitats i 
voluntariat  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Setembre/2019  

00.03.02.01.02  Coordinar els diferents serveis 
municipals i l’Oficina d’entitats i 
voluntariat per facilitar la relació de 
les entitats amb l’Ajuntament  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Juliol/2019  

00.03.02.01.03  Desenvolupar el Pla de formació per a 
entitats 2019 i les assessories 
especialitzades  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Desembre/2019  

00.03.02.01.04  Revisar les bases de la convocatòria 
de subvencions per a entitats veïnals 
2019  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Gener/2019  

00.03.02.01.07  Iniciar els estudis previs per a la 
redacció del Reglament del registre 
d’entitats ciutadanes  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Setembre/2019  

00.03.02.01.08  Dur a terme la 4a edició de la Setmana 
del Voluntariat  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Novembre/2019  

00.03.02.01.09  Dur a terme l’ampliació del local social 
del barri de la Planada del Pintor  

Participació 
ciutadana  

Districte 3  Desembre/2019  

00.03.02.01.10  Redactar el projecte d'obres de la 
Masia de Ca n'Oriac (Construint Ciutat 
2017)  

Participació 
ciutadana  

Districte 3  Desembre/2019  

00.03.02.01.11  Fer el seguiment de l'aplicació del 
Reglament de cessió de locals 
municipals a les entitats  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Desembre/2019  

00.03.02.01.12  Unificar les bases i les convocatòries 
de subvencions a les entitats dels 
diferents serveis municipals (3)  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Juny/2019  

00.03.02.01.13  Desenvolupar els programes de 
l’Oficina d’associacionisme (3)  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Desembre/2019  

00.03.02.01.14  Aplicar el Reglament de cessió de 
locals a les entitats sense ànim de 
lucre (3)  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Desembre/2019  

 
Programa 00.03.02.02 Centres cívics (3370)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

00.03.02.02.01  Ampliar les taules de coordinació amb 
persones i entitats usuàries als 
diferents centres cívics de la ciutat  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Desembre/2019  

00.03.02.02.02  Noves inversions en els equipaments 
cívics de la ciutat, millorant les 
instal·lacions i els equips (1)  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Desembre/2019  
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00.03.02.02.04  Continuar garantint l’obertura de 5 
centres cívics durant el mes d’agost  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Agost/2019  

00.03.02.02.06  Desenvolupar l'ampliació del Centre 
Cívic de Sant Oleguer, vinculada a 
l’ampliació del Conservatori de 
Música (1)  

Participació 
ciutadana  

Districte 1  Desembre/2019  

00.03.02.02.07  Promoure la relació i l'intercanvi entre 
les associacions usuàries dels 
centres cívics  

Participació 
ciutadana  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 00.03.03 Impulsar la participació del veïn at 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  Executar les obres de la Plaça de 
Lisboa (4)  

Obra pública  Districte 4  Abril/2019  

00.03.03.01.02  Executar les obres del Parc de les 
aigües  

Obra pública  Districte 4  Abril/2020  

00.03.03.01.03  Convocar un concurs d'idees per al 
Parc del Nord  

Obra pública  Districte 3  Gener/2019  

00.03.03.01.04  Licitar l'umbracle del Passeig de la 
Plaça Major  

Obra pública  Districte 1  Abril/2019  

00.03.03.01.05  Acabar les obres del Vapor Cusidó  Obra pública  Districte 2  Febrer/2019  

00.03.03.01.06  Executar les obres del carrer del 
Maestrat  

Obra pública  Districte 2  Juny/2019  

00.03.03.01.07  Executar les obres de pistes de 
petanca de la plaça de la Llibertat  

Obra pública  Districte 4  Juny/2019  

00.03.03.01.08  Executar les obres del carrer de Sant 
Pere  

Obra pública  Districte 1  Desembre/2019  

00.03.03.01.09  Executar les obres del nou mur del 
carrer d'Onyar  

Obra pública  Districte 7  Gener/2019  

00.03.03.01.10  Licitar el projecte d'urbanització del 
carrer d'Onyar  

Obra pública  Districte 7  Abril/2019  

00.03.03.01.11  Executar les obres d'urbanització de 
camins del Parc del Nord  

Obra pública  Districte 3  Abril/2019  

00.03.03.01.12  Executar les obres del carrer de Duran 
i Sors  

Obra pública  Districte 1  Març/2019  

00.03.03.01.13  Executar les obres de la plaça d'Indíbil 
i Mandoni  

Obra pública  Districte 1  Maig/2019  

00.03.03.01.14  Executar les obres del carrer de 
Benidorm  

Obra pública  Districte 7  Abril/2019  

00.03.03.01.15  Executar les Obres de la Plaça 
Navacerrada  

Obra pública  Districte 3  Setembre/2019  
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00.03.03.01.16  Executar les obres del Passeig de la 
Revolució  

Obra pública  Districte 2  Setembre/2019  

00.03.03.01.17  Executar les obres de Montllor i Pujal  Obra pública  Districte 2  Setembre/2019  

00.03.03.01.18  Executar la millora de les fonts de 
beure  

Obra pública  Ciutat  Abril/2019  

00.03.03.01.19  Executar les obres de la Plaça Vall 
d'Aran  

Obra pública  Districte 3  Desembre/2019  

00.03.03.01.20  Licitar les obres de les escales del 
carrer de Gòngora (1)  

Obra pública  Districte 5  Febrer/2019  

00.03.03.01.21  Aprovar el projecte del carrer de 
Calvet d'Estrella  

Obra pública  Districte 1  Febrer/2019  

00.03.03.01.22  Aprovar el projecte de la Rambla 
Ibèria, entre Cellers i Pau Claris 
(EDUSI)  

Obra pública  Districte 5  Gener/2019  

00.03.03.01.23  Aprovar el projecte del carrer de 
Permanyer  

Obra pública  Districte 5  Febrer/2019  

00.03.03.01.24  Aprovar el projecte del carrer de les 
Tres Creus  

Obra pública  Districte 1  Gener/2019  

00.03.03.01.25  Aprovar el projecte de la plaça del 
Treball  

Obra pública  Districte 5  Març/2019  

00.03.03.01.26  Aprovar el projecte del camí escolar 
de la Concòrdia  

Obra pública  Districte 4  Abril/2019  

00.03.03.01.27  Aprovar el projecte de rehabilitació del 
Polígon de Can Roqueta  

Obra pública  Districte 7  Gener/2019  

00.03.03.01.28  Aprovar el projecte de la Plaça Anselm 
Clavé i entorns  

Obra pública  Districte 5  Març/2019  

00.03.03.01.29  Aprovar el projecte d'àrea de gossos a 
Can Rimbles  

Obra pública  Districte 2  Març/2019  

00.03.03.01.30  Aprovar el projecte de camí escolar 
Pérez Moya  

Obra pública  Districte 6  Març/2019  

00.03.03.01.31  Licitar les obres d'espai lúdic al Vapor 
Turull  

Obra pública  Districte 1  Març/2019  

00.03.03.01.32  Aprovar el projecte de jocs d'aigua al 
Parc del Nord  

Obra pública  Districte 3  Juny/2019  

00.03.03.01.33  Adequar i millorar els accessos de 
Sant Oleguer al Riu Ripoll (2)  

Obra pública  Districte 1  Desembre/2019  
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00.04 Intervenció comunitària 
 
Objectiu 00.04.01 Generar un model d’intervenció co munitària compartit  
 

Programa 00.04.01.01 Model d’intervenció     

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

00.04.01.01.01  Aprovar el Pla Estratègic d’Intervenció 
Comunitària per a la ciutat de Sabadell  

Intervenció 
Comunitària 
i mediació  

Ciutat  Febrer/2019  

 
 
Objectiu 00.04.02 Impulsar l’acció comunitària com a eina de transformació social  
 

Programa 00.04.02.01 Projectes d’intervenció comuni tària    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

00.04.02.01.02  Constituir la Taula transversal 
d’Intervenció Comunitària  

Intervenció 
Comunitària 
i mediació  

Ciutat  Abril/2019  

00.04.02.01.03  Configurar el Mapa de Comunitats 
d’intervenció  

Intervenció 
Comunitària 
i mediació  

Ciutat  Juliol/2019  

00.04.02.01.04  Configurar i implementar el sistema 
de comunicació i informació de la 
Intervenció Comunitària  

Intervenció 
Comunitària 
i mediació  

Ciutat  Desembre/2019  

00.04.02.01.05  Dissenyar el procés de revisió del 
Mapa de taules  

Intervenció 
Comunitària 
i mediació  

Ciutat  Abril/2019  

00.04.02.01.06  Desenvolupar el procés territorial de 
revisió del Mapa de taules  

Intervenció 
Comunitària 
i mediació  

Ciutat  Desembre/2019  

00.04.02.01.07  Elaborar els indicadors d'avaluació 
dels processos vinculats a les 
intervencions comunitàries  

Intervenció 
Comunitària 
i mediació  

Ciutat  Desembre/2019  

00.04.02.01.08  Formar els tècnics municipals i la 
xarxa de professionals dels territoris 
en l'acció comunitària  

Intervenció 
Comunitària 
i mediació  

Ciutat  Desembre/2019  

00.04.02.01.09  Activar el Pla d’Intervenció 
Comunitària (PIC) de Torre-romeu  

Intervenció 
Comunitària 
i mediació  

Districte 7  Desembre/2019  

00.04.02.01.16  Signar un conveni de col·laboració 
ambla Fundació Main per 
desenvolupar el Projecte CODIS  

Intervenció 
Comunitària 
i mediació  

Districte 2, 
Districte 3  

Desembre/2019  

00.04.02.01.17  Fer el seguiment dels projectes 
d’intervenció comunitària del 
Construïm ciutat  

Intervenció 
Comunitària 
i mediació  

Districte 2, 
Districte 6  

Desembre/2019  
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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  Licitar la redacció del projecte d'obres 
de l'EB de la Concòrdia (1)  

Educació  Districte 4  Desembre/2019  

01.01.01.01.02  Impulsar un estudi sobre segregació 
escolar, desigualtats educatives i NEE 
a Sabadell (1)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.01.01.03  Avantprojecte i definició del projecte i 
model de Centre de Noves 
Oportunitats Educatives a Sabadell, 
conjuntament amb entitats del Tercer 
Sector (1)  

Educació  Ciutat  Juny/2019  

01.01.01.01.04  Nova edició del Fòrum Educatiu de 
Sabadell (1)  

Educació  Ciutat  Novembre/2019  

01.01.01.01.05  Consolidar el treball iniciat en l'àmbit 
del Consell de la Formació 
Professional de la Conca del Ripoll i la 
Riera de Caldes (3)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.01.01.06  Campanya "Estima l'escola del 
barri"2019 (1)  

Educació  Ciutat  Maig/2019  

01.01.01.01.07  Actualitzar el directori de centres de 
formació no reglada (1)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.01.01.08  Ampliar els estudis superiors i 
ampliar l'oferta formativa de la UAB a 
la ciutat amb cursos, graus, màsters i 
postgraus nous  

Gabinet 
d'Alcaldia  

Ciutat  Desembre/2019  

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

Programa 01.01.02. Promoure la cohesió social, l’eq uitat i l’èxit educatiu   

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.01.02..01  Projecte de Camins escolars (2)  Educació  Ciutat  Desembre/2019  
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Programa 01.01.02.01 Acompanyament a l’escolaritat (3262)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.01.02.01.01  Continuar implementant i millorant el 
pla per reduir l'absentisme (3)  

Educació  Ciutat  Juny/2019  

01.01.02.01.02  Definir i posar en marxa un programa 
pilot per prevenir i abordar 
l'abandonament escolar prematur (1)  

Educació  Ciutat  Juny/2019  

01.01.02.01.03  Edició de la 3a Fira de la Formació 
Professional amb perspectiva 
intermunicipal (1)  

Educació  Ciutat  Març/2019  

01.01.02.01.04  Consolidar el pla de suport a 
l’aprenentatge d'idiomes amb auxiliars 
de conversa en llengua anglesa als 
instituts(3)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.02.01.05  Consolidar el suport al programa de 
Servei Comunitari dels instituts (3)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.02.01.06  Mantenir i estendre les activitats de 
formació artística als entorns escolars 
més desafavorits (3)  

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

Desembre/2019  

01.01.02.01.07  Avançar en la implementació de 
l’estratègia Sabadell Orienta (3)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

 
Programa 01.01.02.02 Serveis educatius complementar is (3261)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.01.02.02.03  Avançar en la introducció de criteris 
socials i ambientals en la gestió dels 
menjadors escolars (3)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.02.02.04  Mantenir l'oferta de places gratuïtes 
de casals de nadal per garantir 
l'equitat en el temps de lleure (3)  

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

Desembre/2019  

 
Programa 01.01.02. Promoure la cohesió social, l’eq uitat i l’èxit educatiu   

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.01.02..05  Revisar i valorar els programes del 
Servei d'Educació amb el Pla d'Eqxit 
(1)  

Educació  Intern  Juny/2019  

01.01.02..09  Revisar i consolidar els convenis de 
col·laboració amb les escoles 
d'idiomes per atorgar beques per 
estudiar llengües estrangeres (3)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  
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01.01.02..10  Millorar l'oferta d'educació en el lleure 
a la zona nord a l'entorn del nou centre 
d'intervenció sòcio-educativa i de 
l'institut Jonqueres i a la zona sud a 
l'institut Ribot i Serra (1)  

Educació  Districte 3, 
Districte 6  

Desembre/2019  

 
01.01.02..11  Desenvolupar el Pla pilot a la zona 

nord en el marc de l'Educació 360 (1)  

Educació  Districte 3  Desembre/2019  

01.01.02..12  Suport a la innovació educativa (1)  Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.02..13  Elaborar un reglament d'ús social de 
les escoles fora de l'horari lectiu (1)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 01.01.03 Garantir serveis educatius munici pals de qualitat  
 

Programa 01.01.03.01 Escoles bressol municipals (32 30)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.01.03.01.01  Consolidar la presència de tècnics de 
NEE a totes les escoles bressol 
municipals (3)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.03.01.02  Estendre les mesures per donar 
resposta a la problemàtica de la calor 
amb criteris d'eficiència energètica a 
més escoles bressol (3)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.03.01.03  Consolidar el projecte de coeducació 
ales escoles bressol municipals (3)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.03.01.04  Impulsar un estudi qualitatiu sobre 
educació i cura en la primera infància 
a Sabadell (1)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.03.01.05  Elaborar el reglament de les escoles 
bressol municipals (1)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.03.01.06  Redactar el projecte de l'escola 
bressol de la Concòrdia (1)  

Educació  Districte 4  Abril/2019  

01.01.03.01.07  Crear un projecte d'oferta educativa 
musical per a infants de 0-3 anys (1)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.03.01.08  Ventilació de la sala de calderes de 
l'EBM Andreu Castells (1)  

Educació  Districte 4  Desembre/2019  

 
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  Desembre/2019  
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Programa 01.01.03.03 Escola Municipal de Música i C onservatori 
(3240)  

  

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.01.03.03.01  Licitar el projecte d'obres de 
l’execució de la seu sud de l'Escola de 
Música de Sol i Padrís (1)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.03.03.02  Definir la ubicació de la nova Escola 
de Música i Conservatori al centre (1)  

Educació  Ciutat  Abril/2019  

01.01.03.03.03  Licitar la redacció del projecte d'obres 
de l'Escola Municipal de Música de la 
zona nord (1)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.03.03.04  Redactar el projecte de l'escola de 
música del nord (1)  

Educació  Ciutat  Març/2019  

01.01.03.03.05  Adquirir instruments musicals (4)  Educació  Ciutat  Desembre/2020  

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

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.01.03.04.01  Estendre l'Agenda 21 plus a les 
escoles públiques de primària (3)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.03.04.02  Implementar el projecte de millora 
dels patis escolars (1)  

Educació  Ciutat  Octubre/2019  

01.01.03.04.03  Col·laboracions entre l'estratègia 
EDUSI i els centres de FP i escoles de 
barris emergents (4)  

Educació  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.03.04.04  Adequar els tancaments i renovar els 
espais sanitaris de l'Escola Catalunya  

Obra 
d'equipament  

Districte 1  Desembre/2019  

01.01.03.04.05  Millorar el pati de l’Escola La 
Romànica amb sis espais de joc lliure 
(2)  

Obra 
d'equipament  

Districte 6  Desembre/2019  

01.01.03.04.06  Millorar el pati de l'Escola Joaquim 
Blume (2)  

Obra 
d'equipament  

Districte 1  Desembre/2019  

01.01.03.04.07  Dur a terme tallers per als professors 
de centres de primària i secundària 
per cohesionar els equips docents 
(SOS Pallassos) (2)  

Educació  Ciutat  Juny/2020  

01.01.03.04.08  Pacificar el trànsit i millorar el camí 
escolar davant del CE Serra. Obres de 
millora de la vorera del carrer Pérez 
Moya, entre els carrers Santiago 
Rusiñol i Saboneria (Construint Ciutat 
2018)  

Educació  Districte 6  Desembre/2019  
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Objectiu 01.01.04 Promoure l’ús de la llengua catal ana al municipi  
 

Programa 01.01.04.01 Normalització lingüística (326 4A)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.01.04.01.03  Estudiar la millora dels espais 
destinats a la formació de llengua 
catalana que du a terme el Consorci 
per a la Normalització Lingüística  

Cultura  Ciutat  Desembre/2019  

01.01.04.01.04  Promoure l’ús social del català entre 
els joves (Plataforma per la Llengua) 
(2)  

Educació  Ciutat  Juny/2020  

 
 

01.02 Acció social proactiva 

Objectiu 01.02.01 Aprovar i desplegar el Pla Estrat ègic d’Acció Social de 
Sabadell  
 
 

Programa 01.02.01.01 Pla Estratègic (2310)     

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.02.01.01.01  Programar els fulls de ruta del Pla 
Estratègic d'Acció Social (PEAS)  

Acció social  Ciutat  Març/2019  

01.02.01.01.02  Elaborar la memòria d’avaluació del 
PEAS  

Acció social  Ciutat  Octubre/2019  

01.02.01.01.03  Desenvolupar el Consell d’Acció 
social  

Acció social  Ciutat  Desembre/2019  

01.02.01.01.04  Incrementar les subvencions per a les 
entitats. Marc d’actuació del PEAS  

Acció social  Ciutat  Desembre/2019  

 
01.02.01.01.05  Diagnosticar les noves necessitats 

socials. Base per a la reorientació del 
PEAS  

Acció social  Ciutat  Desembre/2019  

01.02.01.01.06  Crear el Consell d'Acció Social  Acció social  Ciutat  Desembre/2019  

01.02.01.01.07  Disposar d'un parc de pisos de 
transició  

Acció social  Ciutat  Desembre/2019  
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Objectiu 01.02.02 Gestionar el trànsit des del conc epte 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  Impulsar circuits d’inserció laboral per 
a perfils específics, amb la 
col·laboració del Vapor Llonch i el 
CIESC.  

Acció social  Ciutat  Agost/2019  

01.02.02.01.02  Avaluar l’estratègia d’abordatge del 
sensellarisme. Crear una mesa amb 
entitats sota el model d’atenció 
housingfirst  

Acció social  Ciutat  Abril/2019  

01.02.02.01.03  Desenvolupar el Pla d’equipaments de 
Serveis Socials  

Acció social  Ciutat  Desembre/2019  

01.02.02.01.04  Avaluar i continuar el Merc@Punt: 
nou model de distribució d’aliments al 
mercat dels Merinals  

Acció social  Districte 5  Abril/2019  

 
 
Objectiu 01.02.03 Promoure Sabadell com a laborator i social de polítiques d’inclusió  
 

Programa 01.02.03.01 Promoció Social (2311)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.02.03.01.01  Arribar a 5 habitatges de transició, 
com a pas previ a l’accés als 
habitatges d’emergència social  

Acció social  Ciutat  Desembre/2019  

01.02.03.01.02  Definir el nou model de Servei 
d’Intervenció Socioeducativa 
(SIS),tramat amb les entitat de la ciutat 
(Mesa), que abasti diferents tipologies 
de serveis i prestacions  

Acció social  Ciutat  Juliol/2019  

01.02.03.01.03  Aprovar el reglament de les 
prestacions d’urgència social  

Acció social  Ciutat  Abril/2019  

01.02.03.01.04  Posar en marxa una experiència pilot 
de productes agroecològics per al 
Rebost Solidari (Associació Teler 
Cooperatiu) (2)  

Acció social  Ciutat  Juny/2020  
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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’ad olescència (2312)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.02.04.01.01  Continuar el programa de Mentoria 
Social per a infants i adolescents  

Acció social  Ciutat  Desembre/2019  

01.02.04.01.02  Continuar el programa de capacitació 
parental per als familiars d’infants de 
0 a 18 anys  

Acció social  Ciutat  Desembre/2019  

01.02.04.01.03  Posar en marxa el nou SIS al Nord, 
equipament integral d’atenció 
socioeducativa  

Acció social  Ciutat  Desembre/2019  

 
Programa 01.02.04.02 Atenció a les persones amb dep endències (2314)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.02.04.02.01  Millorar els recursos econòmics 
assignats al Servei d’Atenció 
Domiciliària. Nou contracte de serveis  

Acció social  Ciutat  Abril/2019  

 
Programa 01.02.04.03 Atenció a les persones amb dis capacitat (2315)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.02.04.03.01  Continuar el programa de lleure per a 
infants i joves amb discapacitat “Fem 
Vacances”  

Acció social  Ciutat  Setembre/2019  

01.02.04.03.02  Sensibilitzar els ciutadans sobre els 
drets de les persones amb 
discapacitat(Fundació ECOM) (2)  

Acció social  Ciutat  Juny/2020  

01.02.04.03.03  Dur a terme activitats de participació 
comunitària de persones amb 
discapacitat intel·lectual (Fundació 
Atendis) (2)  

Acció social  Ciutat  Juny/2020  

01.02.04.03.04  Millorar les habilitats socials, cohesió i 
sensibilització dels joves vers les 
malalties neurològiques (Fundació 
AVAN) (2)  

Acció social  Ciutat  Juny/2020  

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

Acció social  Ciutat  Desembre/2019  

 
  



 

 

16 

 

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  Intermediar amb grans tenidors en el 
risc de pèrdua de l'habitatge de 
lloguer  

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  

01.03.01.01.02  Assessorar els ciutadans sobre el 
lloguer  

Habitatge  Ciutat  Juny/2019  

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

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.03.01.02.01  Difondre i sensibilitzar sobre la 
situació del lloguer a la ciutat  

Habitatge  Ciutat  Octubre/2019  

01.03.01.02.02  Diagnosticar i mapar l'ús anòmal de 
l’habitatge per aportar informació a 
una nova proposta de LAU catalana i/o 
proposta d'expropiació definitiva  

Habitatge  Ciutat  Juliol/2019  

01.03.01.02.03  Analitzar i diagnosticar la situació de 
l’ocupació irregular a Sabadell  

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  

01.03.01.02.04  Formar els usuaris que hagin de 
regularitzar una situació d'ocupació 
(energia, consum i altes de 
subministraments)  

Habitatge  Ciutat  Octubre/2019  

01.03.01.02.05  Elaborar l'ordenança de verificació 
d'habitatges buits  

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  

 
 

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

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.03.01.03.01  Protocol i conveni marc per a la 
cessió d’habitatges a entitats de la 
ciutat amb projecte social  

Habitatge  Ciutat  Març/2019  

01.03.01.03.02  Revisar les condicions d’adjudicació 
d’habitatge d'emergència social 
durant l'estada de l'adjudicatari a 
l'habitatge  

Habitatge  Ciutat  Juliol/2019  

01.03.01.03.03  Posar en marxa el projecte 
d’equipaments d'estada temporal  

Habitatge  Ciutat  Abril/2019   



 

 

17 

 

01.03.01.03.04  Elaborar el Pla de promoció 
d’habitatge públic de lloguer indefinit 
2019-2024 (plurianual) (1)  

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  

01.03.01.03.05  Assegurar que no s'ocupi el parc 
adquirit per dret de tanteig i retracte, a 
través de portes antiocupes i alarmes  

Habitatge  Ciutat  Juny/2019  

01.03.01.03.06  Implantar l'Agència Municipal de 
Lloguer(EDUSI) (4)  

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  

01.03.01.03.07  Incrementar el parc d'habitatges 
públics a través de l'adquisició per 
destinar-los a lloguer  

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  

01.03.01.03.08  Encàrrec de gestió a Vimusa per 
iniciar la promoció d'habitatge públic 
de lloguer de la carretera de Barcelona  

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  

01.03.01.03.09  Construir i rehabilitar habitatge públic 
per destinar-lo a la borsa d'habitatge 
públic (4)  

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 01.03.02 Promoure el lloguer social i raci onalitzar la construcció i rehabilitació 
d’habitatge  
 

Programa 01.03.02.01 Lloguer social i borses    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.03.02.01.01  Campanya de comunicació sobre el 
lloguer i l'increment de preus  

Habitatge  Ciutat  Juny/2019  

01.03.02.01.02  Posar en marxa i valorar el conveni 
entre l'Ajuntament i Sabadell Lloguer 
social pera famílies vulnerables del 
seu parc d'habitatges  

Habitatge  Ciutat  Juny/2019  

01.03.02.01.03  Iniciar les accions del Pla Local 
d'Habitatge  

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  

01.03.02.01.04  Posar en marxa el nou contracte 
programa 2019-2024  

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  

01.03.02.01.05  Promoure l'increment d'habitatges a la 
borsa de lloguer social  

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  

01.03.02.01.06  Promoure l'habitatge cooperatiu  Habitatge  Ciutat  Juliol/2019  

01.03.02.01.07  Avaluar i fer seguiment de la borsa de 
masoveria urbana  

Habitatge  Ciutat  Octubre/2019  

01.03.02.01.08  Convocar un concurs d’habitatge 
cooperatiu  

Habitatge  Ciutat  Maig/2019  

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

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  
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01.03.02.01.10  Rehabilitar el patrimoni municipal 
d’habitatges en habitatges del Fons 
d'Emergència Social. EDUSI (4)  

Habitatge  Ciutat  Juny/2019  

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

Habitatge  Ciutat  Novembre/2019  

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

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.03.02.02.01  Rehabilitar el parc d'habitatges 
adquirit per dret de tanteig i retracte 
durant el 2018 (BBVA- CERVERUS) (1)  

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  

01.03.02.02.02  Elaborar el projecte bàsic i executiu 
per rehabilitar els habitatges de la 
Caserna per destinar-los al Fons 
d’habitatge social  

Habitatge  Ciutat  Abril/2019  

01.03.02.02.03  Reformar i millorar el parc 
d’habitatges públics, principalment els 
habitatges de mestres (3)  

Habitatge  Ciutat  Juny/2019  

01.03.02.02.04  Rehabilitar energèticament el Parc 
Públic d’habitatges HPO de lloguer (3)  

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 01.03.03 Lluitar contra la pobresa energèt ica  
 

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

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.03.03.01.01  Implantar un nou circuit centralitzat 
d’atenció als drets energètics 
(informes d’exclusió residencial). 
Proposta d’Oficina local (atenció 
integrada).  

Acció social  Ciutat  Abril/2019  

01.03.03.01.02  Continuar amb el procediment 
sancionador per a les empreses 
distribuïdores que incompleixin la Llei 
24/2015. Col·laboració OMIC  

Acció social  Ciutat  Desembre/2019  

01.03.03.01.03  Convocar subvencions per rehabilitar 
edificis (1)  

Habitatge  Ciutat  Jun y/2019  

01.03.03.01.04  Reformar i millorar els habitatges dels 
mestres Edifici Balaguer (EDUSI) (4)  

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  

01.03.03.01.05  Dur a terme un estudi geotècnic de la 
Caserna  

Habitatge  Ciutat  Març/2019  
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Objectiu 01.03.04 Donar suport a les comunitats  
 

Programa 01.03.04.01 Intervenció comunitària i serv eis d’habitatge (15213)   

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.03.04.01.01  Donar suport a comunitats: formació 
d'usuaris en l'àmbit comunitari, juntes 
de propietaris  

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  

01.03.04.01.02  Donar suport a comunitats 
desestructurades  

Habitatge  Ciutat  Desembre/2019  

 
 
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 púb lica (3111)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.04.01.01.01  Fer seguiment dels resultats de nous 
sistemes de control d'aus que es duen 
a terme en altres municipis  

Salut  Ciutat  Setembre/2019  

01.04.01.01.02  Incrementar la comunicació de les 
accions realitzades de protecció de la 
salut  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

01.04.01.01.03  Incloure els túnels de rentat de 
vehicles en el programa de vigilància i 
prevenció de legionel·losi  

Salut   Desembre/2019  

01.04.01.01.04  Iniciar el procés d'inspecció sanitària 
amb suport informàtic  

Salut  Ciutat  Setembre/2019  

01.04.01.01.07  Posar en funcionament el programa 
informàtic del Laboratori municipal  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

01.04.01.01.08  Vigilar i controlar els establiments 
alimentaris per disminuir-ne el risc 
sanitari  

Salut  Ciutat  Desembr e/2019  

01.04.01.01.09  Superar l'auditoria de qualitat 
ISO9001:2015 al Laboratori municipal i 
a Protecció de la Salut  

Salut  Ciutat  Juny/2019  

01.04.01.01.11  Adquirir utillatge i instrumental per al 
Laboratori Municipal i millorar-ne les 
superfícies de treball (4)  

Salut  Intern  Juny/2019  

01.04.01.01.12  Millorar la climatització dels espais del 
Laboratori municipal (1)  

Salut  Intern  Desembre/2019  

01.04.01.01.13  Adquirir un programa informàtic per 
gestionar el laboratori municipal  

Salut  Ciutat  Setembre/2019  
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01.04.01.01.14  Implantar i fer seguiment del 
procediment d’actuació municipal pels 
casos de plagues en espais privats  

Salut  Ciutat  Jul iol/2019  

 
 
Objectiu 01.04.02 Promoure estils de vida saludable s  

Programa 01.04.02.01 Promoció de la salut (3112)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.04.02.01.01  Ampliar el projecte Entorns sense fum 
a altres espais  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

01.04.02.01.02  Participar en les taules de salut 
comunitària que es constitueixin a 
partir dels Centres d'Atenció Primària  

Salut   Desembre/2019  

01.04.02.01.03  Definir noves accions a partir dels 
resultats de l'informe de salut de la 
cohort d'infants INMA i altres dades de 
salut poblacionals  

Salut  Ciutat  Juny/2019  

01.04.02.01.04  Redefinir el projecte de prevenció i 
reinserció de drogues, en el marc del 
Pla local de drogues  

Salut   Abril/2019  

01.04.02.01.05  Realitzar intervencions de prevenció 
de drogodependències adreçades a 
adolescents  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

01.04.02.01.06  Realitzar intervencions sobre 
sexualitat, afectivitat i prevenció 
d'infeccions de transmissió sexual  

Salut   Desembre/2019  

01.04.02.01.07  Realitzar activitats de promoció de 
l’alimentació saludable i l'exercici físic  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

01.04.02.01.08  Realitzar tallers d'habilitats socials 
amb adolescents i joves com a eina 
preventiva  

Salut   Desembre/2019  

01.04.02.01.09  Divulgar els coneixements relacionats 
amb la salut i el càncer als alumnes de 
2n cicle de l'ESO (ONCOLLIGA) (2)  

Salut  Ciutat  Juny/2020  

01.04.02.01.10  Dur a terme tallers de prevenció de 
conductes addictives a joves de 
Sabadell(Associació Ethos) (2)  

Salut  Ciutat  Juny/2020  

01.04.02.01.11  Ampliar la informació a la ciutadania 
sobre el projecte Entorns sense fum  

Salut  Ciutat  Juliol/2019  
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Objectiu 01.04.03 Vetllar per la qualitat i el corr ecte accés als recursos sanitaris de la 
ciutat mitjançant el treball en xarxa i la particip ació  
 

Programa 01.04.03.01 Direcció i administració (3110 )    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.04.03.01.01  Fomentar el treball cooperatiu en 
salut entre institucions i entitats de 
salut locals  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

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

Salut   Abril/2019  

01.04.03.01.03  Presentar l'informe de l'Observatori 
del Pla Local de Drogues  

Salut  Ciutat  Gener/2019  

01.04.03.01.04  Incorporar pantalles (ús i abús) a 
l'oferta del Servei d'Assessorament i 
Informació de Drogues  

Salut  Ciutat  Gener/2019  

01.04.03.01.05  Participar en la taula de diàleg i fer 
seguiment de les prestacions 
sanitàries de l'àrea d'influència de la 
Corporació Sanitària Parc Taulí.  

Salut  Supramunicipal  Desembre/2019  

01.04.03.01.06  Revisar i implantar el protocol de 
detecció i derivació per consums als 
entorns escolars segons el Pla Local 
de Drogues  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

 
 
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  Consolidar el projecte de ciutat 
cardioprotegida i les accions de 
sensibilització i formació als diferents 
agents implicats  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

01.04.04.01.02  Estudiar la implantació de projectes 
d’odontologia solidària (3)  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

01.04.04.01.03  Millorar l'accés a la informació sobre 
tractaments amb productes químics a 
les persones afectades per síndromes 
de sensibilitat central (3)  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

01.04.04.01.04  Estudiar la viabilitat de minimitzar de 
l'ús de productes químics a l'espai 
públic i equipaments municipals (3)  

Salut  Ciutat  Juny/2019  
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01.04.04.01.05  Promoure el Servei d'Assessorament i 
Informació de drogues i pantalles com 
a recurs referent en l'àmbit preventiu a 
Sabadell  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

01.04.04.01.06  Estudiar la interconnexió de la 
informació sobre recursos i activitats 
de la base de dades del 010 amb la 
plataforma d’Actius i Salut de la 
Generalitat (PINSAP I COM Salut)  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

01.04.04.01.07  Adquirir nous desfibril·ladors per 
situar-los a l’espai públic  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

01.04.04.01.08  Disposar d’un espai per a 
desenvolupar un projecte 
d’odontologia solidària (3)  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

 
 
01.05 Defensa dels drets civils i cicles de vida  
 
Objectiu 01.05.01 Comunicar, formar, facilitar eine s 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 ci utadania (2316A)   

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.05.01.01.01  Unificar les quatre línies de subvenció 
(3)  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.01.01.02  Avaluar els plans vigents a la 
Regidoria: Pla local de Joventut, Pla 
Director de cooperació, Pla d'Igualtat 
de gènere i LGTBI.  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.01.01.03  Difondre els serveis que formen part 
de la Regidoria de Drets Civils i 
Ciutadania  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.01.01.04  Donar suport a projectes que tinguin 
persones refugiades com a 
destinatàries  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
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  Coordinar els diferents agents que 
intervenen en el servei de primera 
acollida (CNL, SOC, SCAI...)  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Març/2019  
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01.05.02.01.02  Promoure el lliurament de certificats 
finals d'acollida a l'acte de 
reconeixement a la participació en els 
programes d’acollida  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.02.01.03  Desenvolupar activitats familiars en el 
programa de suport al reagrupament 
familiar  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.02.01.04  Fomentar la segona fase del programa 
Espai Dones Nouvingudes, per al 
foment de l'associacionisme femení 
nouvingut  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Setembre/2019  

01.05.02.01.05  Difondre la nova pàgina web de Nova 
Ciutadania  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Setembre/2019  

 
 
Objectiu 01.05.03 Gestionar la diversitat i la inte rculturalitat de manera transformadora  
 

Programa 01.05.03.01 Diversitat i interculturalitat  (2316B)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.05.03.01.01  Desenvolupar un nou format de 
Jornada de Portes Obertes al centres 
de culte  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Juliol/2019  

01.05.03.01.02  Impulsar les accions d'apoderament 
de joves i dones del Poble Gitano  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.03.01.03  Consolidar el programa de Drets 
Humans  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.03.01.04  Impulsar el programa de Memòria 
Històrica de Sabadell des de la 
perspectiva dels drets civils i polítics  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.03.01.05  Impulsar la reobertura de l'Oficina de 
Drets Civils (3)  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.03.01.06  Consolidar les accions contra el 
racisme i la xenofòbia  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.03.01.07  Reforçar la dinàmica de la Plataforma 
ciutadana de suport a les persones 
refugiades i migrades  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 01.05.04 Incorporar la perspectiva de gène re 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  Incrementar en un 100% el nombre 
d'hores d'atenció del Servei d'Atenció 
i Acompanyament LGTBI  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  
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01.05.04.01.02  Incorporar espais formatius i de 
reflexió a la Taula de Gènere, 
Feminismes i LGTBI  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.04.01.03  Inici de la implementació del Pla 
d’igualtat de gènere i LGTBI 2018-2021  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.04.01.04  Crear línies de treball i reflexió sobre 
les masculinitats  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.04.01.05  Intervenir en els espais amb famílies 
per treballar la coeducació  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.04.01.06  Elaborar un Reglament Municipal de 
Gènere (3)  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Octubre/2019  

01.05.04.01.07  Treballar la coeducació a quatre 
centres educatius públics (la Trama, 
E. Casassas, Ribot i Serra, Ca n'Oriac) 
(Associació Actuavallès) (2)  

Drets c ivils i 
gènere  

Districte 1, 
Districte 3, 
Districte 6  

Juny/2020  

01.05.04.01.08  Elaborar un Reglament municipal 
d’igualtat (3)  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 01.05.05 Donar suport a projectes de coope ració 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  Implementar el Pla Director de 
cooperació 2018-2022  

Drets civils i 
gènere  

Supramunicipal  Desembre/2019  

01.05.05.01.02  Dinamitzar el Consell de Solidaritat i 
Cooperació  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.05.01.03  Consolidar i desenvolupar les 
brigades juvenils, les comissions 
mèdiques i quirúrgiques de 
l'agermanament amb el Sàhara. 
Evolució i ampliació del nou projecte 
a nous àmbits d'actuació.  

Drets civils i 
gènere  

Supramunicipal  Desembre/2019  

01.05.05.01.04  Continuar oferint formació específica 
adreçada a les entitats de cooperació  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 01.05.06 Exercir de motor territorial en l es polítiques d’emancipació juvenil  
 

Programa 01.05.06.01 Joventut (2316F)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.05.06.01.01  Implementar el Projecte d'ús de 
l'Equipament Juvenil Emprius  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  
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01.05.06.01.02  Ampliar les hores de servei de l'Espai 
Jove del Nord  

Drets civils i 
gènere  

Districte 3  Desembre/2019  

01.05.06.01.03  Executar dinàmiques de 
sensibilització i prevenció a centres 
educatius  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.06.01.04  Consolidar el programa de càpsules 
formatives de l'Oficina Jove  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.06.01.05  Ampliar les assessories de l'Oficina 
Jove, amb l'Assessoria Laboral  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.06.01.06  Presentar la nova web de Joventut  Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Març/2019  

01.05.06.01.07  Elaborar un pla de comunicació de 
Joventut (xarxes, mapi, web, etc.)  

Drets civils i 
gènere  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 01.05.07 Impulsar la participació activa d els 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  Estudiar la incorporació dels suplents 
del Consell d'Infants en altres espais 
de participació  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Agost/2019  

01.05.07.01.02  Mantenir actualitzada la web del 
Consell dels Infants  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Agost/2019  

01.05.07.01.03  Desenvolupar l'apartat de destacats 
de la web d'infància i adolescència  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Novembre/2019  

01.05.07.01.04  Cercar criteris per desenvolupar 
l'apartat de destacats de la web 
d'infància i adolescència  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Juliol/2019  

01.05.07.01.05  Estudiar mecanismes per nodrir 
l'apartat "avui és notícia" de la web 
d'infància i adolescència  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Maig/2019  

01.05.07.01.06  Difondre el Memory dels drets de 
l'infant entre els nous vocals -infants- 
del Consell de Participació dels 
Infants i Adolescents  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Novembre/2019  

01.05.07.01.07  Promoure la relació entre les 
comissions de zona del Consell dels 
Infants  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Juliol/2019  

01.05.07.01.08  Convocar quadrimestralment la taula 
interdepartamental d'infància per 
avaluar, seguir i desenvolupar les 
accions previstes al Pla d'Infància  

Cicles de 
vida  

Intern  Desembre/2019  

01.05.07.01.09  Renovar 7 vocals de cada comissió de 
zona -infants- que conformen el 
Consell de Participació d'Infants i 
Adolescents  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Novembre/2019  

01.05.07.01.10  Crear l’Observatori dels Drets dels 
Infants (3)  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Desembre/2019  
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01.05.07.01.11  Elaborar un pla de comunicació i 
difusió d’activitats específiques per a 
les famílies amb infants i per als 
infants (3)  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 01.05.08 Promoure un envelliment actiu i e l 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  Iniciar la difusió dels relats de la 
campanya Tracta'm bé amb la Taula 
de Salut Comunitària del Sud  

Cicles de 
vida  

Districte 6  Desembre/2019  

01.05.08.01.02  Consensuar amb els grups de teatre 
sènior la representació "d'escenes 
amb tracte" de la campanya Tracta'm 
bé  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Novembre/2019  

01.05.08.01.03  Campanya per fer conèixer la situació 
i els horaris dels banys públics  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Juny/2019  

01.05.08.01.04  Explorar quins espais i intervencions 
permetrien connectar els nous i vells 
veïns -gent gran- dels edificis 
plurifamiliars  

Cicles de 
vida  

Districte 6  Juny/2019  

01.05.08.01.05  Millorar la informació de les activitats, 
adaptant-la a la diversitat de les 
persones grans  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Agost/2019  

01.05.08.01.07  Coordinar amb el Servei d'Esports el 
programa d'activitats físiques 
adreçades a les persones grans  

Cicles de 
vida  

Intern  Setembre/2019  

01.05.08.01.08  Estudiar el confort tèrmic dels centres 
de serveis de gent gran dels 
complexos de Sant Oleguer, de Parc 
Central i Alexandra  

Cicles de 
vida  Districte 6, 

Districte 1, 
Districte 4  

Novembre/2019  

01.05.08.01.09  Edició de la Festa Gran 2019  Cicles de 
vida  

Ciutat  Abril/2019  

01.05.08.01.10  Xerrades sobre temes de consum per 
a la gent gran als centres de serveis  

Cicles de 
vida  

Districte 1, 
Districte 4, 
Districte 6  

Juny/2019  

01.05.08.01.11  Renovar la pintura al centre de serveis 
del Parc Central  

Cicles de 
vida  

Districte 6  Setembre/2019  

01.05.08.01.12  Disposar d'una dinamització 
específica per a la gent gran al centre 
de serveis de l’antic mercat de Sant 
Joan  

Cicles de 
vida  

Districte 1  Març/2019  

01.05.08.01.13  Aplicar el Pla 60 i +  Cicles de 
vida  

Ciutat  Març/2019  

01.05.08.01.14  Augmentar la dotació a les entitats 
per a projectes de participació de les 
persones grans  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Desembre/2019  
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01.05.08.01.15  Acomplir la 1a fase del projecte 
Ciutats amigables amb les persones 
grans de l’OMS  

Cicles de 
vida  

Intern  Abril/2019  

01.05.08.01.16  Repassar la pintura dels espais 
relacionals dels equipaments de gent 
gran -Alexandra i Parc Central-  

Cicles de 
vida  

Districte 4, 
Districte 6  

Octubre/2019  

01.05.08.01.17  Dotar de butaques confortables per a 
les persones grans els espais 
relacionals dels equipaments de gent 
gran -Alexandra, Parc Central i Sant 
Oleguer-  

Cicles de 
vida  

Districte 4, 
Districte 6, 
Districte 1  

Octubre/2019  

01.05.08.01.18  Adquirir ventiladors per millorar la 
temperatura de confort de 
l'equipament de gent gran -Alexandra-  

Cicles de 
vida  

Districte 4  Juny/2019  

01.05.08.01.19  Programar la redefinició de la web 
municipal de gent gran (3)  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.08.01.20  Actualitzar el programa informàtic de 
colònies de la gent gran (3)  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Desembre/2019  

01.05.08.01.21  Projecte per gestionar i explotar un 
bar-restaurant a l'espai relacional del 
Complex Via Alexandra  

Cicles de 
vida  

Districte 4  Desembre/2019  

 
 
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  Explicar contes de la campanya 
“Tracta’m bé" a centres amb infants 
i/o adolescents  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Juliol/2019  

01.05.09.01.02  Ampliar la relació entre la gent gran i 
els alumnes de l'IES Sabadell amb el 
projecte de memòria oral  

Cicles de 
vida  

Districte 4  Juny/2019  

01.05.09.01.03  Promocionar el civisme i la 
convivència en els espais públics  

Cicles de 
vida  

Ciutat  Novembre/ 2019  
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01.06 Producció i accés a la cultura 
 
Objectiu 01.06.01 Generar instruments de planificac ió cultural, de forma col·lectiva i 
consensuada.  
 

Programa 01.06.01.01 Direcció i administració (3300 A)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.06.01.01.01  Posar en marxa una taula per 
coordinar l’acció municipal a favor de 
la programació de música en directe a 
la ciutat  

Cultura  Ciutat  Desembre/2019  

01.06.01.01.02  Gestionar l'acompanyament als 
projectes culturals de Construint 
Ciutat  

Cultura  Ciutat  Juny/2020  

01.06.01.01.03  Implementar l'ús de l'eina de gestió 
d’entrades i públics per part de les 
entitats que programen als teatres 
municipals (3)  

Cultura  Ciutat  Maig/2019  

01.06.01.01.04  Desenvolupar i coordinar un programa 
d’activitats per commemorar el 
Centenari de la Colla de Sabadell  

Cultura  Ciutat  Desembre/2019  

01.06.01.01.05  Executar les activitats derivades del 
programa de Memòria Històrica de 
Sabadell  

Cultura  Ciutat  Desembre/2019  

01.06.01.01.06  Valorar la possibilitat d'un reglament 
de nomenclàtor de la ciutat  

Cultura  Ciutat  Abril/2019  

 
 
Objectiu 01.06.02 Fomentar i posar en valor la dinà mica cultural de la ciutat  
 

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

  

Codi  Actuació  Responsable   Abast  Data fi  

01.06.02.01.01  Estimular la programació de música 
en directe a les festes majors de barri  

Cultura  Ciutat  Octubre/2019  

01.06.02.01.02  Incrementar l'oferta teatral i musical 
professional dins la programació 
artística de 2019 a la Faràndula, el 
Principal, l'Estruch i La Sala  

Cultura  Ciutat  Desembre/2019  

01.06.02.01.03  Analitzar la viabilitat de crear una 
programació artística descentralitzada  

Cultura  Ciutat  Maig/2019  

01.06.02.01.04  Valorar les possibilitats de millora del 
projecte de la Vela (3)  

Cultura  Ciutat  Maig/2019  

01.06.02.01.05  Posar en marxa un programa 
pedagògic d’aproximació a la música 
clàssica per a nous públics  

Cultura  Ciutat  Juliol/2019  
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01.06.02.01.06  Activitats artístiques (música, circ, 
teatre i arts plàstiques) als barris més 
necessitats i amb exclusió social 
(Coordinadora de Músics de Sabadell) 
(2)  

Cultura  Ciutat  Juny/2020  

 
Programa 01.06.02.02 Cultura popular i tradicional (3380A)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.06.02.02.01  Incorporar a l'organització Festa Major 
de Sabadell 2019 les mesures del 
model col·laboratiu sorgit del procés 
participatiu de FM  

Cultura  Ciutat  Setembre/2019  

01.06.02.02.02  Executar les mesures pendents de 
millora de la Cavalcada de Reis (nova 
carrossa i millora de comparses) (1)  

Cultura  Ciutat  Desembre/2019  

01.06.02.02.03  Aplicar l'acord de coorganització de la 
Passada de Sant Antoni (millora de la 
seguretat, control veterinari, 
coordinació de voluntaris, formació)  

Cultura  Ciutat  Gener/2019  

01.06.02.02.05  Aplicar millores en la programació 
cultural de Nadal (extensió territorial i 
augment de l'oferta)  

Cultura  Ciutat  Desembre/2019  

01.06.02.02.06  Revisar les bases de subvenció de la 
línia de Divulgació de les Idees per 
incorporar els ajuts a la producció  

Cultura  Ciutat  Juny/2019  

01.06.02.02.07  Definir les necessitats i el projecte 
digestió del Centre d'Imatgeria Festiva 
de Sabadell  

Cultura  Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 01.06.03 Estendre l’acció cultural al terr itori  
 

Programa 01.06.03.01 Biblioteques públiques (3321A)     

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.06.03.01.01  Aprovar el nou Pla de Biblioteques  Cultura  Ciutat  Juny/2019  

01.06.03.01.02  Adquisició de nou fons bibliogràfic per 
a renovació i increment d'estocs (1)  

Cultura  Ciutat  Octubre/2019  

01.06.03.01.03  Desenvolupar la segona fase 
d’implantació de la tecnologia de 
targetes sense contacte (RFID) a la 
Biblioteca Vapor Badia (4)  

Cultura  Districte 1  Octubre/2019  

01.06.03.01.04  Implementar la Taula de Lectura 
Pública(3)  

Cultura  Ciutat  Abril/2019  

01.06.03.01.05  Implementar el projecte de Préstec a 
Domicili (3)  

Cultura  Ciutat  Abril/2019  
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Objectiu 01.06.04 Impulsar la preservació, recupera ció, recerca i difusió del patrimoni  
 

Programa 01.06.04.01 Arxius (3322)     

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.06.04.01.01  Incrementar els fons documentals de 
l'Arxiu Històric de Sabadell (4)  

Cultura  Ciutat  Octubre/2019  

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

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.06.04.02.02  Incrementar el fons d'obres d'art del 
Museu d'Art de Sabadell  

Cultura  Ciutat  Octubre/2019  

01.06.04.02.03  Incrementar els fons d'objectes del 
Museu d'Història de Sabadell  

Cultura  Ciutat  Octubre/2019  

01.06.04.02.04  Rehabilitar edificis catalogats al Pla 
Especial de Protecció dels Béns 
Arqueològics, Mediambientals i 
Arquitectònics (PEPBAMAS) (1)  

Obra 
d'equipament  

Ciutat  Desembre/2019  

01.06.04.02.05  Valorar la possibilitat de crear el 
reglament per a la nominació de 
carrers i equipaments conjuntament 
amb el servei de Gestió de la 
Informació (3)  

Cultura  Ciutat  Desembre/2019  

01.06.04.02.06  Iniciar els nous butlletins electrònics 
dels museus municipals i l’Arxiu 
Històric (3)  

Cultura  Ciutat  Desembre/2019  

 
Programa 01.06.04.03 Equipaments culturals i museus  (3330A)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.06.04.03.01  Aprovar i implementar la Taula 
Participativa de l'Arxiu Històric i els 
Museus Municipals  

Cultura  Ciutat  Maig/2019  

01.06.04.03.02  Redactar i aprovar el Pla de Museus 
Municipals (3)  

Cultura  Ciutat  Maig/2019  
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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 ordenances fiscals per a 
rodatges (3)  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Setembre/2019  

01.06.05.01.03  Disposar d'una oficina física de 
l'Oficina Sabadell Film Comission  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Supramunicipal  Octubre/2019  

01.06.05.01.04  Crear un grup de treball de foment 
del cinema  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Novembre/2019  

01.06.05.01.06  Consolidar una oferta de 
programació de cinema no comercial  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Desembre/2019  

01.06.05.01.07  
Consolidar la mostra internacional 
de cinema animal. Impulsar el segon 
concurs internacional de curts  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Supramunicipal  Novembre/2019  

 
01.06.05.01.08  

Consolidar la formació i tallers 
d'audiovisuals a professors, infants i 
joves en el lleure  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Desembre/2019  

01.06.05.01.09  
Analitzar la viabilitat de canviar 
continguts del contracte de 
concessió dels cinemes Imperial  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Juliol/2019  

01.06.05.01.10  Iniciar prova pilot de treball 
audiovisual a l’aula a secundària  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Novembre/2019  

01.06.05.01.12  Exposició sobre la història del 
cinema a Sabadell  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Abril/2019  

01.06.05.01.13  
Disposar d'un mapa dels agents que 
realitzen activitat econòmica del 
sector audiovisual  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Juliol/2020  

01.06.05.01.14  Elaborar el reglament de rodatges a 
Sabadell (3)  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Desembre/2019  

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

TIC, 
innovació i 
foment arts 

Ciutat  Desembre/2019  
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audiovisuals  

01.06.05.01.16  Participar en la creació de la xarxa de 
ciutats Film Friendly (3)  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Supramunicipal  Desembre/2019  

01.06.05.01.17  Crear una programació estable de 
cinema alternatiu al comercial i 
complementari al que projecten les 
entitats de cinema (3)  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Juliol/2019  

01.06.05.01.18  Revisar les condicions i compliment 
de la concessió del Cinema Imperial 
(3)  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Districte 1  Desembre/2019  

 
 
01.07 Difusió de l’esport i els seus valors 
 
Objectiu 01.07.01 Considerar l’esport com un elemen t de promoció de la ciutat i de 
dinamització econòmica  
 

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

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.07.01.01.01  Desenvolupar el projecte impulsat per 
diverses entitats i emprenedors locals 
al voltant de la xarxa-clúster d'esport i 
innovació  

Esports  Ciutat  Desembre/2019  

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

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

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.07.02.01.01  Consolidar el programa de natació 
escolar dirigit a les escoles de 
Sabadell  

Esports  Ciutat  Desembre/2019  

01.07.02.01.02  Incrementar els participants en la lliga 
escolar de futbol 7 dins els Jocs 
Esportius Escolars  

Esports  Ciutat  Juny/2019  

01.07.02.01.03  Implantar un nou sistema de gestió 
del programa d'iniciació al futbol al 
barri de Can Puiggener  

Esports  Districte 2  Juny/2019  

01.07.02.01.04  Ampliar l'oferta de cursos de formació 
per a tècnics d'esport escolar per tal 
d’actualitzar el desenvolupament de la 
seva tasca  

Esports  Ciutat  Octubre/2019  

 



 

 

33 

 

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

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.07.02.02.01  Millorar la col·laboració amb les 
activitats esportives solidàries 
organitzades a la Ciutat  

Esports  Ciutat  Desembre/2019  

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

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.07.02.03.01  Consolidar el programa d’integració 
social a través de l'esport a la zona 
nord de la ciutat  

Esports  Districte 3  Juny/2019  

01.07.02.03.02  Consolidar el programa d’integració 
social a través de l'esport al barri de 
Merinals  

Esports  Districte 5  Desembre/2019  

01.07.02.03.03  Integrar plenament les entitats de la 
ciutat en la gestió del programa 
d'esport inclusiu  

Esports  Ciutat  Juny/2019  

01.07.02.03.04  Modificar les bases de subvencions 
per a activitats esportives per ampliar 
les modalitats i els criteris 
d'atorgament  

Esports  Ciutat  Octubre/2019  

 
 
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  Desenvolupar un servei 
d'assessorament i suport a les entitats 
esportives per tal de facilitar-los la 
gestió  

Esports  Ciutat  Juny/2019  

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

Programa 01.07.04.01 Instal·lacions esportives (342 0)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

01.07.04.01.01  Executar els projectes de la 3a fase de 
la remodelació de l'equipament 
esportiu de La Bassa (1)  

Esports  Ciutat  Maig/2019  

01.07.04.01.02  Executar el projecte de canvi de 
paviment de gespa artificial del camp 
de futbol de La Creu (1)  

Esports  Districte 6  Agost/2019  
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01.07.04.01.03  Optimitzar la utilització de la Pista 
Coberta d'Atletisme  

Esports  Ciutat  Desembre/2019  

01.07.04.01.04  Implantar la connexió de fibra òptica 
en els principals equipaments 
esportius municipals (EDUSI) (3)  

Esports  Ciutat  Desembre/2019  

01.07.04.01.05  Executar el projecte del nou espai 
esportiu obert al barri de Torre Romeu 
(1)  

Esports  Districte 7  Juny/2019  

01.07.04.01.06  Executar el projecte de remodelació 
de la sala de tractament de l'aigua de 
la piscina de Ca n'Oriac (1)  

Esports  Districte 3  Maig/2019  

01.07.04.01.07  Executar el canvi de paviment del 
Camp de Futbol de Ca n'Oriac (1)  

Esports  Districte 3  Setembre/2019  

01.07.04.01.08  Executar el projecte de vestidor i 
lavabos al Camp de Futbol de Ca 
n'Oriac (1)  

Esports  Districte 3  Setembre/2019  

01.07.04.01.09  Incorporar una graderia al Camp de 
Futbol de La Planada-Can Deu (1)  

Esports  Districte 3  Setembre/2019  

01.07.04.01.10  Incorporar una graderia al Camp de 
Futbol de Roureda (1)  

Esports  Districte 3  Setembre/2019  

01.07.04.01.11  Incorporar una graderia al Camp de 
Futbol de Torre Romeu (1)  

Esports  Districte 7  Setembre/2019  

01.07.04.01.12  Executar les millores d’accessibilitat 
al Complex Esportiu de Gràcia (1)  

Esports  Districte 5  Desembre/2019  

01.07.04.01.14  Construir pistes de petanca a La 
Planada(1)  

Esports  Districte 3  Juny/2019  

01.07.04.01.15  Millorar la tecnologia en la prestació 
dels serveis municipals (EDUSI) (1)  

Esports  Ciutat  Desembre/2019  

01.07.04.01.16  Incorporar un programa de gestió 
dels equipaments esportius 
municipals que millori el 
funcionament i la interacció amb 
l'usuari (3)  

Esports  Ciutat  Desembre/2019  

01.07.04.01.17  Modificar i aplicar el Reglament d'ús 
de les piscines municipals (3)  

Esports  Ciutat  Desembre/2019  

01.07.04.01.18  Aplicar un Reglament d'ús 
d'equipaments esportius municipals 
(3)  

Esports  Ciutat  Desembre/2019  

01.07.04.01.19  Millorar les prestacions i l’eficiència 
energètica de la il·luminació del 
Complex de Sant Oleguer (EDUSI)  

Obra 
d'equipament  

Districte 1  Desembre/2019  

01.07.04.01.20  Millorar les prestacions i l’eficiència 
energètica de la il·luminació de 
l'Estadi de la Creu Alta (EDUSI) (4)  

Obra 
d'equipament  

Districte 4  Desembre/2019  

01.07.04.01.21  Àrea de jocs esportius i aparcament 
ronda Oest (Can Llong) (1)  

Esports  District e 3  Desembre/2019  

01.07.04.01.22  Invertir en material esportiu (1)  Esports  Ciutat  Desembre/2019  

 
 



 

 

35 

 

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  

01.07.05.01.02  Dotar de continguts i dinamitzar les 
noves webs de la Bassa, les Piscines 
Municipals i la Pista Coberta 
d'Atletisme  

Esports   Febrer/2019  

01.07.05.01.03  Implantar un sistema telemàtic 
d’inscripcions als programes 
d’activitats físiques municipals  

Esports  Ciutat  Maig/2019  

01.07.05.01.04  Implementar un sistema d'indicadors 
de les xarxes socials (KPIs) (3)  

Esports  Ciutat  Juny/2019  

01.07.05.01.05  Elaborar un pla de Social Media de 
l’àmbit de Promoció de la Ciutat que 
incorpora la Regidoria d'Esports (3)  

Esports  Ciutat  Desembre/2019  

 
  



EIX 2 
L’ECONOMIA: 
INNOVACIÓ 
I COOPERACIÓ

PLAD’ACTUACIÓMUNICIPAL2019
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L'ECONOMIA: INNOVACIÓ I COOPERACIÓ  
 

02.01 Foment de l’ocupació de qualitat 

Objectiu 02.01. Foment de l’ocupació de qualitat  

 
Programa 02.01.. Foment de l’ocupació de qualitat     

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.01...01  Continuar l’Estratègia Territorial 
d’Ocupació i de Desenvolupament 
Econòmic de la Conca del Ripoll i la 
Riera de Caldes d'acord amb les línies 
definides durant el 2018  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2019  

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

Programa 02.01.02.02 Formació (2411)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.01.02.02.01  Formar els aturats amb accions 
presencials: certificats de 
professionalitat, idiomes, accions 
innovadores, Simulació d'Empreses 
amb Finalitats Educatives (SEFED), 
etc.  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.01.02.02.02  Desenvolupar accions 
professionalitzadores del projecte 
Treball als Barris  

Promoció 
econòmica  

Districte 2, 
Districte 6, 
Districte 7  

Desembre/2019  

02.01.02.02.03  Desenvolupar programes de 
transició de l’escola al treball: Plans 
de Transició al Treball (PTT), 
Programa de Formació i Inserció  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.01.02.02.04  Desenvolupar programes per a joves 
beneficiaris del Sistema de Garantia 
Juvenil (Projectes Singulars)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.01.02.02.05  Participar i dinamitzar el Consell de 
la Formació Professional i l’Ocupació 
de la Conca del Ripoll i la Riera de 
Caldes  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2019  

02.01.02.02.06  Participar en el Fòrum de Ciutats 
amb Consell de la Formació 
Professional  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2019  

02.01.02.02.07  Desenvolupar el Programa de 
Mesures Actives de la Renda Mínima 
d'Inserció  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  
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02.01.02.02.08  Fer tallers d'alfabetització digital i 
eines de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC) 
aplicades a la gestió  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.01.02.02.09  Desenvolupar accions de formació 
contínua en format de càpsules 
d’autoaprenentatge TIC per a 
col·lectius específics  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.01.02.02.10  Mantenir el programa d'Acreditació 
de Competències en Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació 
(ACTIC)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.01.02.02.11  Desenvolupar accions formatives a 
mida per a persones beneficiàries 
dels programes de Promoció 
Econòmica de Sabadell S.L o altres 
entitats o empreses  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.01.02.02.12  Avançar en el nou model d’Escola de 
Restauració i desenvolupar-ne 
accions formatives  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.01.02.02.13  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) (3)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

 
Programa 02.01.02.03 Formació – Treball (2411)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.01.02.03.01  Desenvolupar el Projecte de Treball 
als Barris per donar suport als que 
tenen més necessitats de reequilibri 
social  

Promoció 
econòmica  Districte 6, 

Districte 7, 
Districte 2  

Desembre/2019  

02.01.02.03.02  Contractar 11 joves de pràctiques 
durant 6 mesos (programa 
subvencionat pel Servei d'Ocupació 
de Catalunya i pel Fons Social 
Europeu)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.01.02.03.03  Proposar especialitats motivadores 
per a joves amb baixa qualificació o 
que hagin abandonat l'educació 
obligatòria (projecte de Treball als 
Barris)  

Promoció 
econòmica  

Districte 6, 
Districte 2, 
Districte 7  

Desembre/2019  

02.01.02.03.04  Contractar aturats de llarga durada 
amb un acompanyament de reforç 
molt intensiu durant tota la 
contractació (programa ENFEINA'T)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.01.02.03.05  Mantenir el Programa de TREBALL 
IFORMACIÓ adreçat a persones en 
situació de llarga durada, 
preferentment amb més de 45-55 
anys, i dones en situació d’alta 
vulnerabilitat  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  
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02.01.02.03.06  Enfocar el programa de treball als 
barris amb una figura tècnica que 
reculli i impulsi noves propostes 
(Districte 6 i Can Puiggener-Torre-
romeu-Can Roqueta el Poblenou)  

Promoció 
econòmica  

Districte 7, 
Districte 2, 
Districte 6  

Desembre/2019  

02.01.02.03.07  Desenvolupar la figura de l’agent 
energètic (eficiència energètica) 
perquè assessori els residents dels 
habitatges socials mitjançant un pla 
d’ocupació  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.01.02.03.08  Comprar maquinària per als 
programes de Treball i Empresa (1)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

 
Programa 02.01.02.04 Intermediació (2411)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.01.02.04.01  Orientació professional i informació 
del mercat de treball del territori per 
millorar la posició laboral de les 
persones demandants d’ocupació  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.01.02.04.02  Consolidar els dispositius 
d’orientació i intermediació laboral 
en els barris vinculats a la Llei de Pla 
de Barris a Sabadell  

Promoció 
econòmica  

Districte 7, 
Districte 2, 
Districte 6  

Desembre/2019  

02.01.02.04.03  Acompanyament a la inserció laboral 
dels aturats (col·lectius específics)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.01.02.04.04  Gestionar ofertes de treball, estades 
de formació pràctica i a mida en 
empreses i altres activitats 
d’intermediació laboral de 
cooperació públic-privada  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.01.02.04.05  Detectar oportunitats d’ocupació i 
assessorar empreses, pimes i micros 
en la selecció de personal per a 
millorar la qualitat de l’ocupació i la 
inclusió dels col·lectius més 
vulnerables  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.01.02.04.06  Impulsar la competitivitat de la 
indústria del sector del metall dins 
d’una estratègia territorial de 
desenvolupament econòmic. 
METALL VALLÈS  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2019  

02.01.02.04.07  Promoure nous models, enfocaments i 
metodologies en la intermediació 
laboral, capaços de generar valor per 
al territori i de ser transferits  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.01.02.04.08  Desenvolupar un model i unes eines 
per planificar, implementar i avaluar 
els serveis i recursos d’orientació 
professional locals per reduir 
l’abandonament escolar  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  
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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  Impulsar l’Economia Social i 
Solidària (ESS): desplegament del 
Pla Estratègic d’impuls de l'ESS, 
Fons de Garantia  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.02.01.01.02  Coordinar l'Ateneu Cooperatiu del 
Vallès Occidental  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2019  

02.02.01.01.03  Fomentar l'associacionisme 
cooperatiu: Cooperativa de Joves  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.02.01.01.04  Participar a la Xarxa de Municipis per 
l'Economia Social i Solidària  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2019  

02.02.01.01.05  Dinamitzar Vàlua, plataforma 
d'entitats del tercer sector social 
(formació i altres)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 02.02.02 Fomentar els programes d’innovaci ó 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/2019  

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/2019  

02.02.02.01.03  Generar oportunitats de finançament 
i visibilitat de projectes emprenedors 
amb l’edició del Cafè d’Aventura 
2019  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Maig/2019  

02.02.02.01.04  Impulsar els nous espais d’incubació 
al viver industrial de Can Roqueta, 
generant activitats de dinamització 
per a persones emprenedores  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  
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02.02.02.01.05  Fomentar les vocacions 
d’emprenedoria dels joves amb el 
programa de sensibilització als 
instituts, escoles i universitats de la 
ciutat  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.02.02.01.06  Participar a xarxes europees i 
projectes de foment de 
l’emprenedoria jove(EUROTOWNS)  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2019  

 
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/2019  

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

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2019  

02.02.02.02.03  Avançar en la consolidació 
empresarial col·laborant amb entitats 
de la ciutat com Voluntaris en 
Assessoria Empresarial (VAE) i 
SECOT  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

 
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 als 
polígons d’activitat econòmica de la 
ciutat  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2019  

02.02.02.03.02  Fomentar l’associacionisme 
empresarial i la col·laboració 
público-privada en la millora dels 
Polígons d’Activitat Econòmica (Can 
Roqueta, Sud–Oest i Gràcia)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.02.02.03.03  Impulsar el desenvolupament del 
projecte de modernització del 
polígon de Can Roqueta (1)  

Promoció 
econòmica  

Districte 7  Desembre/2019  

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

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.02.02.03.05  Consolidar el programa de promoció 
i atracció d’inversió als polígons amb 
mesures com la senyalització dels 
polígons. Inici amb la prova pilot a 
Can Roqueta (3)  

Vialitat  Districte 7  Desembre/2019  
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Programa 02.02.02.04 Foment de la innovació i trans ferència (4330)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.02.02.04.01  Impulsar accions d’innovació 
empresarial vinculades a 
l’especialització intel·ligent en 
sistemes industrials (projecte PECT)  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2019  

02.02.02.04.02  Posar en contacte agents 
d’innovació de l’entorn i de regions 
europees amb especialitzacions 
similars a la de Sabadell (RELOS3)  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2019  

02.02.02.04.03  Consolidar el nou programa 
d’acceleració empresarial 
INNOROCKET per a les empreses 
emergents de la ciutat  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.02.02.04.04  Consolidar el fòrum de tecnologies i 
innovació, els itineraris de 
transferència tecnològica a la petita i 
la microempresa, i col·laborar en el 
disseny i l’execució d’actuacions 
amb altres entitats  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Novembre/2019  

02.02.02.04.05  Impulsar l'execució del projecte de 
viver tecnològic (EDUSI) (4)  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

 
Programa 02.02.02.05 Innovació i coneixement (9208)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.02.02.05.01  Cercar finançament per a les accions 
previstes a l'Estratègia 
d'implementació(projecte 
Triangulum)  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Desembre/2019  

02.02.02.05.02  Implementar el Pla Estratègic Local  
de prevenció i gestió de residus 
urbans i tres accions previstes 
(normativa, acció i conscienciació i 
compra pública) del projecte Urban 
wins  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Desembre/2019  

02.02.02.05.03  
Continuar amb les àgores urbanes 
presencials i en línia (projecte Urban 
Wins)  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Abril/2019  

02.02.02.05.04  
Contribuir a elaborar el toolkit i la 
base de dades de fluxos materials 
(projecte Urban Wins)  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Abril/2019  

02.02.02.05.05  Participar en jornades i actes 
nacionals i internacionals, publicar 
articles per exposar els avanços i 
resultats dels projectes Urban Wins i 
Triangulum  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Desembre/2019  
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02.02.02.05.06  Contribuir a la definició dels casos 
d'ús i de la integració i verificació de 
la plataforma tecnològica comuna 
(projecte Magneto)  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Octubre/2019  

02.02.02.05.07  Participar en sessions formatives de 
les eines tecnològiques i en les 
proves i demostracions reals 
(projecte Magneto)  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Desembre/2019  

02.02.02.05.08  Mantenir actualitzat el mapa local 
d’acords i iniciatives innovadores, 
així com millorar-ne la presentació en 
línia (3)  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Juny/2019  

02.02.02.05.09  Consolidar el concurs d'idees 
innovadores Coinnovem  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Desembre/2019  

02.02.02.05.10  
Organitzar activitats vinculades a 
noves tecnologies i innovació en el 
projecte Ciutat i Escola (1)  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Juny/2019  

02.02.02.05.11  
Organitzar activitats de participació, 
codisseny, difusió i sensibilització de 
la innovació i les noves tecnologies  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Desembre/2019  

02.02.02.05.12  Millorar les funcionalitats i els 
formats del portal municipal 
d'innovació i la difusió del programa 
a les xarxes socials i altres canals de 
comunicació  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Desembre/2019  

02.02.02.05.13  Participar activament a les xarxes 
supramunicipals en l'àmbit 
d'innovació urbana: Catalonia 
SmartLab, Catlabs, Innpulso, EIP-
SCC, Vallès Circular  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Supramunicipal  Desembre/2019  

02.02.02.05.14  Aprovar l’Estratègia d’Implementació 
del projecte Triangulum (3)  

TIC, 
innovació i 
foment arts 
audiovisuals  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 02.02.03 Crear la Finestreta Única Empresa rial (FUE)  
 

Programa 02.02.03.01 Activitats econòmiques (4331)     

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.02.03.01.01  Implantar la Finestreta  Única 
Empresarial (3)  

Llicències i 
disciplina 
d’activitats  

Ciutat  Juny/2019  

02.02.03.01.02  Publicar l'Ordenança Municipal 
Reguladora de la Intervenció Tècnica i 
Administrativa dels Usos i les 
Activitats  

Llicències i 
disciplina 
d'activitats  

Ciutat  Febrer/2019  
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02.02.03.01.03  Posar en marxa el Primer Programa 
d’inspeccions d'Activitats  

Llicències i 
disciplina 
d'activitats  

Ciutat  Febrer/2019  

02.02.03.01.04  Continuar l'elaboració d'un cens 
d'activitat  

Llicències i 
disciplina 
d'activitats  

Ciutat  Juny/2019  

02.02.03.01.05  Realització de la II Jornada de Debat 
de les Activitats Econòmiques a 
Sabadell  

Llicències i 
disciplina 
d'activitats  

Ciutat  Juny/2019  

02.02.03.01.06  Crear i posar en funcionament la Taula 
de debat de les Activitats 
Econòmiques  

Llicències i 
disciplina 
d'activitats  

Ciutat  Juny/2019  

02.02.03.01.07  Tramitar l'aprovació de l’Ordenança 
d’activitats per adaptar-la a la Llei de 
Simplificació administrativa (3)  

Llicències i 
disciplina 
d'activitats  

Ciutat  Desembre/2019  

02.02.03.01.08  Elaborar el Pla d'inspecció de les 
activitats: recopilació d'informació, 
alternatives, decisió i finalment 
implantació (3)  

Llicències i 
disciplina 
d'activitats  

Ciutat  Desembre/2019  

02.02.03.01.09  Fer el seguiment de la Finestreta 
Única Empresarial (FUE) (Llei de 
simplificació administrativa) (3)  

Llicències i 
disciplina 
d'activitats  

Ciutat  Desembre/2019  

 

02.03 Comerç de proximitat i consum 

Objectiu 02.03.01 Consolidar una oferta comercial c ompetitiva i diversificada  
 

Programa 02.03.01.01 Pla de Comerç Urbà (4300)     

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.03.01.01.01  Servei d'acompanyament a l’associació 
de comerciants de Sol i Padrís-Sant 
Oleguer  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Juny/2019  

 
 
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  Servei d'acompanyament a l’associació 
de comerç de l'Eixample  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Octubre/2019  

02.03.02.01.02  Estudiar la viabilitat d'un model de 
gestió integral del centre urbà de 
Sabadell  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Octubre/2019  

02.03.02.01.03  Projecte de cens comercial  Comerç i 
consum  

Ciutat  Juny/2019  
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Programa 02.03.02.02 Mercats municipals (4312)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.03.02.02.01  Revisar els reglaments dels mercats 
municipals (3)  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Desembre/2019  

02.03.02.02.02  Revisar el sistema de gestió dels 
mercats municipals Central i de la 
Creu Alta (3)  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Desembre/2019  

02.03.02.02.03  Remodelació integral del mercat de 
Campoamor (1)  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Desembre/2019  

02.03.02.02.04  Pla anual per promoure i dinamitzar el 
comerç dels mercats municipals  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Desembre/2019  

02.03.02.02.05  Elaborar un estudi per replantejar el 
comerç i les funcions del mercat de 
Torre-romeu  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Juny/2019  

02.03.02.02.06  Analitzar la redistribució dels espais 
vacants i ocupats dels mercats Central 
i Creu Alta  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Juny/2019  

02.03.02.02.07  Elaborar plànols i convocar un 
concurs de places vacants del mercat 
ambulant setmanal (3)  

Comer ç i 
consum  

Ciutat  Setembre/2019  

02.03.02.02.08  Replantejar la viabilitat del Mercat dels 
Merinals  

Comerç i 
consum  

Districte 5  Desembre/2019  

02.03.02.02.09  Implantar els plans d’autoprotecció 
d’emergència dels mercats municipals 
(3)  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Desembre/2019  

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

Comerç i 
consum  

Districte 1  Desembre/2019  

02.03.02.02.11  Gestionar de manera eficient la 
distribució urbana de mercaderies i de 
l'última milla. EDUSI (4)  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Desembre/2019  

 
Programa 02.03.02.03 Comerç ambulant (4313)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.03.02.03.01  Implementar un nou mercat no 
sedentari al nord de la ciutat  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Març/2019  

02.03.02.03.02  Regular els mercats de brocanters i 
col·leccionisme  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Febrer/2019  

02.03.02.03.03  Elaborar un pla anual per promoure i 
dinamitzar el comerç dels mercats 
ambulants de la ciutat  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Desembre/2019  

02.03.02.03.04  Convocar places vacants del mercat 
de brocanters i col·leccionisme 
d'acord amb la regulació nova  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Desembre/2019  

02.03.02.03.05  Implantar plans d'autoprotecció dels 
mercats ambulants (3)  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Desembre/2019  
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02.03.02.03.06  Convocar una concurs per adjudicar 
les parades buides dels mercats 
setmanals (3)  

Comerç i 
consum  

Ciutat  Desembre/2019  

 
Programa 02.03.02.04 Dinamització dels eixos comerc ials de Sabadell    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.03.02.04.01  Executar les accions de l'estudi de 
diagnosi comercial del sud  

Comerç i 
consum  

Districte 6  Desembre/2019  

 
 
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  Pla formatiu per a comerciants  Comerç i 
consum  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
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 s ostenible i clàusules socials   

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.04.01.01.01  Mantenir el percentatge d’operacions 
bancàries realitzades a través de la 
banca ètica  

Tresoreria  Ciutat  Desembre/2019  

 
Programa 02.04.01.02 Tresoreria (9340)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.04.01.02.01  Agilitar les compensacions de deutes 
dels contribuents mitjançant un gestor 
d’expedients per als col·lectius  

Tresoreria  Ciutat  Juny/2019  

02.04.01.02.02  Elaborar diagrames de procediments 
de resolució de recursos de residus  

Tresoreria  Ciutat  Juny/2019  

02.04.01.02.03  Elaborar diagrames de procediments 
de resolució de recursos de l'IBI  

Tresoreria  Ciutat  Juny/2019  

02.04.01.02.04  Elaborar diagrames de procediments 
de resolució de recursos de 

Tresoreria  Ciutat  Juny/2019  
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plusvàlues  

02.04.01.02.05  Estudiar la implementació 
d’expedients electrònics de vehicles  

Tresoreria  Ciutat  Setembre/2019  

02.04.01.02.06  Estudiar la implementació 
d'expedients electrònics de residus  

Tresoreria  Ciutat  Setembre/2019  

02.04.01.02.07  Estudiar la implementació 
d'expedients electrònics de l'IBI  

Tresoreria  Ciutat  Setembre/2019  

02.04.01.02.08  Estudiar la implementació 
d’expedients electrònics de 
plusvàlues  

Tresoreria  Ciutat  Juliol/2019  

02.04.01.02.09  Implementar la tramitació 
d’expedients electrònics de 
resolucions de vehicles  

Tresoreria  Ciutat  Desembre/2019  

02.04.01.02.10  Implementar la tramitació 
d'expedients electrònics de 
resolucions de residus  

Tresoreria  Ciutat  Desembre/2019  

02.04.01.02.11  Implementar la tramitació 
d'expedients electrònics de 
resolucions de l'IBI  

Tresoreria  Ciutat  Desembre/2019  

02.04.01.02.12  Implementar la tramitació 
d’expedients electrònics de 
resolucions de plusvàlues  

Tresoreria  Ciutat  Desembre/2019  

02.04.01.02.13  Notificació electrònica de tributs  Tresoreria   Desembre/2019  

02.04.01.02.14  Millorar la informació tributària i 
l'atenció al contribuent mitjançant les 
relacions telemàtiques (3)  

Tresoreria  Ciutat  Juny/2019  

02.04.01.02.16  Crear el protocol de derivacions de 
responsabilitats en la gestió executiva  

Tresoreria   Juny/2019  

02.04.01.02.17  Estudiar el protocol d'actuació 
recaptatòria per a tercers amb NIF no 
correcte  

Tresoreria  Ciutat  Juny/2019  

02.04.01.02.18  Crear el protocol amb l'Agència 
Estatal de l'Administració Tributària 
(AEAT) perla gestió de tercers sense 
NIF  

Tresoreria  Ciutat  Abril/2019  

02.04.01.02.19  Implementar les altes amb Agència 
Estatal de l'Administració Tributària 
(AEAT) per la gestió de tercers sense 
NIF  

Tresoreria  Ciutat  Juny/2019  

02.04.01.02.20  Formalitzar el protocol d’intercanvi 
d’informació amb l'Agència Tributària 
de Catalunya (ATC)  

Tresoreria  Ciutat  Juny/2019  

02.04.01.02.21  Estudiar un conveni d'execució de 
subhastes amb l'Agència Tributària de 
Catalunya (ATC)  

Tresoreria  Ciutat  Juny/2019  

02.04.01.02.22  Estudiar la categorització dels carrers 
de la ciutat  

Tresoreria  Ciutat  Desembre/2019  

02.04.01.02.23  Fomentar el Pla Personalitzat de 
Pagaments (PPP) i les domiciliacions 
bancàries dels tributs  

Tresoreria  Ciutat  Desembre/2019  
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02.04.01.02.24  Iniciar  el pagament d'ofici dels 
interessos de demora per operacions 
comercials  

Tresoreria  Ciutat  Desembre/2019  

 
 
02.05 Promoció de la ciutat, internacionalització i  turisme  

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

Programa 02.05.01.01 Marca Sabadell     

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.05.01.01.01  Elaborar elements promocionals de la 
Marca Sabadell  

Promoció de 
la ciutat i 
turisme  

Ciutat  Juliol/2019  

02.05.01.01.02  Renovar les marques SBD i Sabadell 
ciutat (1)  

Gabinet 
d'Alcaldia  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
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 
(EDUSI)(3)  

Promoció de 
la ciutat i 
turisme  

Ciutat  Abril/2019  

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

Promoció de 
la ciutat i 
turisme  

Ciutat  Març/2019  

02.05.02.01.03  Elaborar fullets informatius (4)  Promoció de 
la ciutat i 
turisme  

Ciutat  Abril/2019  

02.05.02.01.04  Confegir el plànol turístic de Sabadell 
(4)  

Promoció de 
la ciutat i 
turisme  

Ciutat  Abril/2019  

02.05.02.01.05  Segell Esportiu de la ciutat  Promoció de 
la ciutat i 
turisme  

 Desembre/2019  

02.05.02.01.06  Posar en marxa la web de Promoció 
de Ciutat-Turisme de Sabadell (EDUSI) 
(3)  

Promoció de 
la ciutat i 
turisme  

Ciutat  Febrer/2019  

02.05.02.01.07  Promoure i fer conèixer la cervesa 
artesana (festivals, visites, cursos, 
tasts) (Associació Sabadell Cerveser) 
(2)  

Promoció de 
la ciutat i 
turisme  

Ciutat  Juny/2020  
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Objectiu 02.05.03 Rendibilitzar els grans equipamen ts 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  Gestionar el recinte firal  Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.05.03.01.02  Desenvolupar noves activitats firals  Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

02.05.03.01.03  Atraure activitats i programes a la Fira 
Sabadell d’àmbit supramunicipal 
d’acord amb l'estratègia de la política 
de promoció de la ciutat (3)  

Promoció de 
la ciutat i 
turisme  

Districte 1  Desembre/2019  

02.05.03.01.04  Atraure activitats i programes a la 
Pista Coberta d’àmbit supramunicipal 
d’acord amb l'estratègia de la política 
de promoció de la ciutat (3)  

Promoció de 
la ciutat i 
turisme  

Districte 1  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 02.05.04 Elaborar un Pla de relacions inte rnacionals  
 

Programa 02.05.04.01 Pla de Relacions Internacional s    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

02.05.04.01.01  Consolidar l'Oficina de Relacions 
Internacionals  

Gabinet 
d'Alcaldia  

Supramunicipal, 
Ciutat  

Febrer/2019  

 



EIX 3
EL TERRITORI:
PLANIFICACIÓ 
I SOSTENIBILITAT

PLAD’ACTUACIÓMUNICIPAL2019
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EL TERRITORI: PLANIFICACIÓ I SOSTENIBILITAT  

03.01 Dret a la ciutat 

Objectiu 03.01.01 Gestionar les competències munici pals d’ordenació i 

planejament  
 

Programa 03.01.01.01 Direcció (1500)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.01.01.01.01  Aprovar l’Ordenança d’ocupació de la 
via pública (3)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

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

  

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.01.01.02.01  Modificar el Pla de l'Espai Obert del 
sòl no urbanitzable (3)  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Juny/2019  

03.01.01.02.02  Text refós del Pla General. Tramitació 
(3)  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Novembre/2019  

03.01.01.02.03  Modificar el Pla d'usos. Cornisa de 
ponent del Ripoll. Taulí-Universitat  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Desembre/2019  

03.01.01.02.04  Modificació del Pla. Vinculacions 
singulars en relació al Pla Especial de 
Protecció (3)  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Desembre/2019  

03.01.01.02.05  Seguiment del Pla Específic de 
Mobilitat del Vallès  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Maig/2019  

03.01.01.02.06  Modificar el Pla d'usos del Ripoll  Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Maig/2019  

03.01.01.02.07  Modificació del Pla. Tanatoris i 
crematoris  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Novembre/2019  

03.01.01.02.08  Tramitar figures de planejament privat  Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Desembre/2019  

03.01.01.02.09  Tramitar reparcel·lacions d'iniciativa 
privada  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Desembre/2019  

03.01.01.02.10  Programa d'expropiacions  Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Desembre/2019  

03.01.01.02.11  Liquidar les quotes del Projecte de 
Reparcel·lació de Can Llong (3)  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Desembre/2019  

03.01.01.02.12  Tramitar els projectes d’urbanització 
d’iniciativa privada  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Desembre/2019  
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03.01.01.02.13  Redactar i tramitar figures de 
planejament d'iniciativa pública: Pla 
Especial Portal Sud (3)  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Juny/2019  

03.01.01.02.15  Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni (3)  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Abril/2019  

03.01.01.02.16  Modificació Puntual del Pla General 
(MPG) 110. Portal sud (3)  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Juny/2019  

03.01.01.02.17  Pla Parcial 6M Modificació Pla Parcial 
St. Pau de Riu-sec (3)  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Juny/2019  

03.01.01.02.18  Modificar el Pla General (MPG) 
103Reordenació Unitat d'Actuació 9 c. 
Zurbano (3)  

Planejament 
urbanístic  

Districte 1  Març/2019  

03.01.01.02.19  Modificar el Pla General (MPG) de les 
Àrees Residencials Estratègiques a 
Can Puiggener i a Torre-romeu (3)  

Planejament 
urbanístic  

Districte 7  Març/2019  

03.01.01.02.20  Modificar el Pla General Sòl no 
urbanitzable (3)  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Febrer/2019  

03.01.01.02.21  Comprar de sòl i edificis (1)  Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 03.01.02 Impulsar una política de sòl i cr iteris 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  Adquirir béns singulars de valor 
patrimonial (EDUSI, programa de 
repatrimonialització)  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Maig/2019  

03.01.02.01.02  Executar els enderrocs pendents de 
finques municipals (3)  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Desembre/2019  

03.01.02.01.03  Continuar el programa d'implantació 
de la Gestió de Patrimoni de 
l'Ajuntament (GPA) (3)  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Desembre/2019  

03.01.02.01.04  Atorgar llicències demanials d'acord 
amb el Reglament corresponent  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Desembre/2019  

03.01.02.01.05  Monetaritzar l'aprofitament de cessió 
destinat a la promoció d'habitatge  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Març/2019  

03.01.02.01.06  Conveni amb Ferrocarrils de la 
Generalitat (FGC) pels aparcaments 
del Passeig Plaça Major i Josep 
Tarradellas (3)  

Planejament 
urbanístic  

Districte 1, 
Districte 2, 
Districte 4  

Desembre/2019  

03.01.02.01.07  Monetarització de l'aprofitament de 
cessió destinat a la promoció 
d'habitatge  

Planejament 
urbanístic  

Ciutat  Desembre/2019  
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Objectiu 03.01.03 Simplificar la tramitació de llic ències i impulsar l’Oficina del Patrimoni  

Programa 03.01.03.01 Llicències d'edificació i disc iplina (1512)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.01.03.01.01  Elaborar una circular tècnica per 
regular les construccions i els usos 
en situació de volum disconforme i 
fora d'ordenació  

Llicències 
urbanístiques  

Ciutat  Desembre/2019  

03.01.03.01.02  Crear la taula tècnica per establir el 
règim de col·laboració amb els 
col·legis professionals i entitats 
col·laboradores de l'administració per 
verificar i controlar els projectes  

Llicències 
urbanístiques  

Ciutat  Juny/2019  

03.01.03.01.03  Redissenyar el Servei d’Atenció 
Ciutadana d'Urbanisme (SACU) per 
centralitzar les gestions i l'impuls de 
l’atenció i les informacions tècniques 
i urbanístiques (3)  

Llicències 
urbanístiques  

Ciutat  Març/2019  

03.01.03.01.04  Redissenyar la web de Llicències 
Urbanístiques. Informació i tràmits  

Llicències 
urbanístiques  

Ciutat  Desembre/2019  

03.01.03.01.05  Explotar les dades del SIE mitjançant 
el programa PENTAHO. Estadística i 
treballs previs (3)  

Llicències 
urbanístiques  

Ciutat  Desembre/2019  

03.01.03.01.07  Redefinir els processos i 
procediments de llicències i disciplina 
urbanística com a pas previ a 
l'expedient electrònic (3)  

Llicències 
urbanístiques  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
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  Rehabilitar la façana principal de la 
REGIDORIA DE SERVEIS 
MUNICIPALS  

Manteniment 
d'equipaments  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.01.01.02  Substituir parcialment el cel ras del 
MUSEU D'HISTÒRIA (4)  

Manteniment 
d'equipaments  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.01.01.03  Rehabilitar l'aplacat de la façana que 
dóna al parc infantil de la 
BIBLIOTECACENTRAL VAPOR 
BADIA (4)  

Manteniment 
d'equipaments  

Ciutat  Desembre/2019  
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03.02.01.01.04  Malla de protecció a la façana de 
vidre que dóna al parc 
EDIFICACIONS PARCCATALUNYA (4)  

Manteniment 
d'equipaments  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.01.01.05  Substituir els tancaments de portes, 
finestres i protecció solar de la 
façana sud de l'ESCOLA D'ADULTS 
CONCÒRDIA (4)  

Manteniment 
d'equipaments  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.01.01.06  Substituir el coronament de l'ampit 
de coberta de l'ESCOLA JOANOT 
ALISANDA (4)  

Manteniment 
d'equipaments  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.01.01.07  Substituir les rajoles dels cantells de 
cada forjat a les diferents façanes del 
‘ESCOLA SANT JULIÀ (4)  

Manteniment 
d'equipaments  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.01.01.08  Substituir la màquina de 
climatització de la 5a planta 
d'URBANISME (4)  

Manteniment 
d'equipaments  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.01.01.09  Substituir la caldera del parvulari 
SAMUNTADA (4)  

Manteniment 
d'equipaments  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.01.01.10  Traslladar les pistes de botxes 
annexes local de la Planada del 
Pintor  

Obra 
d'equipament  

Districte 3  Juny/2019  

03.02.01.01.11  Reduir el temps mitjà des de l’inici 
del procediment fins a l’informe 
tècnic d’aprovació dels projectes  

Obra 
d'equipament  

Intern  Desembre/2019  

03.02.01.01.12  Reduir el temps mitjà des de 
l’informe tècnic dels projectes fins a 
l’aprovació per l’òrgan competent  

Obra 
d'equipament  

Intern  Desembre/2019  

03.02.01.01.13  Reduir el temps mitjà des de 
l’aprovació fins a l’adjudicació dels 
projectes  

Obra 
d'equipament  

Intern  Desembre/2019  

03.02.01.01.14  Evitar desviacions entre el 
pressupost d’un projecte aprovat i el 
preu de liquidació de final d’obra  

Obra 
d'equipament  

Intern  Desembre/2019  

03.02.01.01.15  Ajustar el termini d’execució 
proposat d’un projecte al termini real 
d’obra  

Obra 
d'equipament  

Intern  Desembre/2019  

03.02.01.01.16  Rehabilitar l'edifici consistorial (4)  Manteniment 
d'equipaments  

Districte 1  Desembre/2019  

03.02.01.01.17  Instal·lar punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics a edificis 
municipals (1)  

Obra 
d'equipament  

Ciutat  Desembre/2019  

 
Programa 03.02.01.02 Manteniments de vies públiques  (1530)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.02.01.02.01  Executar les obres del projecte IFS 
per renovar i millorar els ferms de 
calçada dels carrers de Sabadell (1)  

Vialitat  Ciutat  Octubre/2019  

03.02.01.02.02  Iniciar el contracte de serveis per a la 
reparació i manteniment de ferms i 
elements de les vies públiques de 
Sabadell  

Vialitat  Ciutat  Juny/2019  
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03.02.01.02.03  Reparar i reforçar el ferm de la 
calçada dels carrers de Collserola i 
dels Andes i dels passatges de Pineta 
i de Paderna (4)  

Vialitat  Districte 3  Juny/2019  

03.02.01.02.04  Adjudicar el contracte d'obres del 
projecte: "Millora de paviments de 
calçada i voreres en diferents carrers 
dels Districtes 1, 2, 3 i 5" (4)  

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

Desembre/2019  

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

Vialitat  Districte 3  Desembre/2019  

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

Vialitat  Districte 3  Desembre/2019  

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

Vialitat  Districte 4  Desembre/2019  

03.02.01.02.08  Reparar i reforçar la calçada de les 
vies Olzinelles, Joan XXIII, 
Bellesguard (4)  

Vialitat  Districte 1  Desembre/2019  

03.02.01.02.09  Reparar i renovar el paviment de la 
vorera dels carrers dels Geranis i de 
les Dàlies (4)  

Vialitat  Districte 3  Desembre/2019  

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

Vialitat  Districte 5  Desembre/2019  

03.02.01.02.11  Executar les obres del Vapor Cusidó 
(4)  

Obra pública  Districte 2  Juny/2019  

03.02.01.02.12  Executar les obres del Parc de les 
Aigües, fase 3 (4)  

Obra pública  Districte 4  Desembre/2019  

03.02.01.02.13  Executar les obres de Plaça Lisboa (4)  Obra pública  Districte 3  Desembre/2019  

03.02.01.02.14  Executar les obres dels voltants de la 
plaça de Benidorm (4)  

Obra pública  Districte 7  Desembre/2019  

03.02.01.02.15  Consolidar els accessos i camins al 
Parc del Nord, tram Corones Clavells 
(4)  

Obra pública  Districte 3  Desembre/2019  

03.02.01.02.16  Urbanitzar el solar de l'antic Vapor 
Cusidó (c. del Montseny / Montllor i 
Pujal / Antoni Cusidó / Sant Miquel) (4)  

Obra pública  Districte 2  Desembre/2019  

03.02.01.02.17  Redactar el projecte bàsic del parc del 
Nord (4)  

Obra pública  Districte 2  Desembre/2019  

03.02.01.02.18  Finalitzar el desenvolupament del 
sector Can Llong (4)  

Obra pública  Districte 4  Desembre/2019  

03.02.01.02.19  Millorar el camí escolar d'accés a 
l'Escola Pau Casals i condicionament 
de l'entorn natural (Associació 
d'Activitats Veïns de la Concòrdia) 
(Construint Ciutat 2018)  

Obra pública  Districte 4  Desembre/2019  
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Programa 03.02.01.03 Pavimentació (1532)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.02.01.03.01  Reparar i reforçar la calçada de les 
vies Bellesguard i Joan XXIII (4)  

Vialitat  Districte 1  Desembre/2019  

03.02.01.03.02  Reparar i reforçar la calçada de les 
vies de Gertrudis Artigas, Fontanet (4)  

Vialitat  Districte 2  Desembre/2019  

03.02.01.03.03  Arranjar el carrer del Pedraforca (4)  Vialitat  Districte 3  Desembre/2019  

03.02.01.03.04  Arranjar la vorera del darrer tram de la 
ronda de Maria Gispert (4)  

Vialitat  Districte 4  Desembre/2019  

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

Vialitat  Districte 2  Desembre/2019  

03.02.01.03.06  Reparar i reforçar la calçada de les 
vies Can Feu, Uruguai, Colòmbia, 
Manso (4)  

Vialitat  Districte 5  Desembre/2019  

03.02.01.03.07  Renovar i millorar la claveguera 
municipal del carrer de Madrazo (entre 
el carrer de Miquel Àngel i carretera 
de Terrassa) (1)  

Vialitat  Districte 4  Desembre/2019  

 
Programa 03.02.01.04 Enllumenat públic (1650)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.02.01.04.01  Redactar el projecte executiu d’obres 
del quadres d’enllumenat públic dels 
carrers Tetuan, Víctor Balaguer i 
Bernat Metge  

Infraestructura 
urbana  

Districte 1, 
Districte 4  

Juny/2019  

03.02.01.04.02  Redactar el projecte executiu d’obres 
del quadre d’enllumenat públic del 
carrer Arnau de Vilanova  

Infraestructura 
urbana  

Districte 6  Març/2019  

03.02.01.04.03  Redactar el projecte executiu d’obres 
dels quadres d’enllumenat públic del 
portal de la Floresta i places dels 
Pollancres i dels Lledoners  

Infraestructura 
urbana  

Districte 2  Març/2019  

03.02.01.04.04  Redactar el projecte executiu d’obres 
del quadres d’enllumenat públic dels 
carrers Gorina i Pujol, Sallarès i 
Marra, Bellsolà  

Infraestructura 
urbana  

Districte 6  Març/2019  

03.02.01.04.05  Redactar el projecte executiu d’obres 
dels quadres d’enllumenat públic dels 
carrers Muixins, Mirador, Cuba i 
Uruguai  

Infraestructura 
urbana  Districte 3, 

Districte 1, 
Districte 6  

Març/2019  

03.02.01.04.06  Redactar el projecte executiu d’obres 
dels quadres d’enllumenat públic de 
les vies Rubió i Ors, Santa Maria, 
Barberà  

Infraestructura 
urbana  

Districte 4, 
Districte 6  

Març/2019  
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03.02.01.04.07  Redactar el projecte executiu d’obres 
dels quadres d’enllumenat públic de 
les vies Roureda, Nàpols, Guanta i 
Collsalarca  

Infraestructura 
urbana  

Districte 2  Juny/2019  

03.02.01.04.08  Redactar el projecte executiu d’obres 
dels quadres d’enllumenat públic de 
les vies Onyar i Anoia  

Infraestructura 
urbana  

Districte 7  Juny/2019  

03.02.01.04.09  Redactar el projecte executiu d’obres 
dels quadres d’enllumenat públic de 
les vies Torre-romeu, Campoamor, 
Espronceda i Reis Catòlics  

Infraestructura 
urbana  

Districte 4, 
Districte 6, 
Districte 7  

Juny/2019  

03.02.01.04.10  Redactar el projecte executiu d’obres 
del quadre d’enllumenat públic al 
carrer de Caresmar  

Infraestructura 
urbana  

Districte 5  Desembre/2019  

03.02.01.04.11  Redactar el projecte executiu d’obres 
del quadre d’enllumenat públic al 
carrer d’Arnau de Vilanova  

Infraestructura 
urbana  

Districte 1  Desembre/2019  

03.02.01.04.12  Redactar el projecte executiu d’obres 
de la instal·lació elèctrica del quadre 
d’enllumenat públic al carrer de 
Balmes  

Infraestructura 
urbana  

Districte 1  Desembre/2019  

03.02.01.04.13  Redactar el projecte executiu d’obres 
del quadre d’enllumenat públic al 
carrer del Forn  

Infraestructura 
urbana  

Districte 1  Desembre/2019  

03.02.01.04.14  Redactar el projecte executiu d’obres 
del quadre d’enllumenat públic a la 
ctra. de Barcelona entre Cervantes i 
Alemanya  

Infraestructura 
urbana  

Districte 1  Desembre/2019  

03.02.01.04.15  Redactar el projecte executiu d’obres 
del quadre d’enllumenat públic al 
carrer Tàcit  

Infraestructura 
urbana  

Districte 4  Abril/2019  

03.02.01.04.16  Redactar el projecte executiu d’obres 
dels quadres d’enllumenat públic de 
les vies Martinet i Toses  

Infraestructura 
urbana  

Districte 3  Desembre/2019  

03.02.01.04.17  Reposar el cablatge elèctric 
d'enllumenat públic a les zones d'on 
ha estat robat  

Infraestructura 
urbana  

Ciutat  Abril/2019  

03.02.01.04.18  Reposar el cable elèctric en zones de 
la ciutat d'on s'ha sostret (3)  

Infraestructura 
urbana  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.01.04.19  Instal·lar un nou quadre d’enllumenat 
públic del passeig dels Almogàvers 
per complir la normativa vigent (4)  

Infraestructura 
urbana  

Districte 6  Desembre/2019  

03.02.01.04.20  Redactar el projecte executiu d’obres 
de la instal·lació elèctrica del quadre 
d’enllumenat al carrer d’Arnau de 
Vilanova (4)  

Infraestructura 
urbana  

Districte 1  Desembre/2019  

03.02.01.04.21  Substituir 10 bàculs oxidats al carrer 
Balmes (3)  

Infraestructura 
urbana  

Districte 1  Desembre/2019  

03.02.01.04.22  Adjudicar el contracte del Servei de 
Telecomunicacions de l’Ajuntament 
de Sabadell i els seus organismes 
autònoms  

Infraestructura 
urbana  

Intern  Juliol/2019  
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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  Ordenar el trànsit al voltant del carrer 
de Sant Pere amb zones de prioritat 
invertida mitjançant actuacions de 
senyalització de baix cost  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Districte 1  Desembre/2019  

03.02.02.01.02  Pacificar i millorar la seguretat dels 
vianants en els entorns escolars del 
carrer de Jardí (3)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Districte 1  Febrer/2019  

03.02.02.01.03  Redactar el Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible de Sabadell (3)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

 
Programa 03.02.02.02 Mobilitat urbana (1340)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.02.02.02.01  Iniciar l'estudi estratègic de camins 
escolars de Sabadell  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.02.02.02  Millorar la seguretat en els entorns 
de l'Escola Tarrés  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Districte 2  Març/2019  

03.02.02.02.03  Connectar el carril bici del Pg. de 
Can Feu amb el Barri dels Merinals  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Districte 5  Febrer/2019  

03.02.02.02.04  Instal·lar un pas semaforitzat a la 
Gran Via amb el carrer Illa  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Districte 1  Desembre/2019  

03.02.02.02.05  Ordenar l'espai públic i pacificar el 
trànsit a la plaça de Sant Joan  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Districte 1  Juny/2019  

03.02.02.02.06  Estudiar la millora de la seguretat a 
l'entorn de l'Escola La Trama  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Districte 1  Juny/2019  

03.02.02.02.07  Pacificar el trànsit al barri de 
Covadonga  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Districte 1  Juny/2019  

03.02.02.02.08  Obertura del Passeig de Can Feu 
(obres de soterrament dels FGC)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Districte 5  Febrer/2019  

03.02.02.02.09  Estudiar i millorar els camins 
escolars d’escoles i instituts de la 
ciutat (1)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.02.02.10  Implantar carrils bicicleta segregats 
intermunicipals (1)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Supramunicipal  Desembre/2019  
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03.02.02.02.11  Iniciar el projecte Smart Mobility: 
control i informació dels fluxos de 
mobilitat urbana i de les bosses 
d’aparcaments. EDUSI (4)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.02.02.12  Ampliar i connectar els recorreguts 
per als desplaçaments a peu i amb 
bicicleta. EDUSI. (4)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.02.02.13  Pedagogia de la Sostenibilitat: 
Camins escolars en sectors populars 
de la ciutat. EDUSI. (4)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Maig/2020  

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

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Districte 5  Desembre/2020  

 
 
Objectiu 03.02.03 Apostar per un transport públic d e qualitat i sostenible  
 

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

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.02.03.01.01  Incorporar 10 autobusos de baixes 
emissions per al transport públic (1)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.03.01.02  Iniciar la licitació per a adquirir 
5autobusos de baixes emissions per 
al transport públic (1)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.03.01.03  Adquirir plataformes per millorar la 
qualitat i l'accessibilitat a les parades 
de transport públic  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Març/2019  

03.02.03.01.04  Adquirir pals de parada amb panell 
informatiu a les parades amb major 
demanda de transport públic  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.03.01.05  Actualitzar els sistemes web i app per 
informar els usuaris del transport 
públic urbà  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.03.01.06  Iniciar la tramitació del reglament de 
tarifació social del transport públic i el 
projecte tecnològic de gestió 
d’autoritzacions  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.03.01.07  Millorar el servei de transport públic al 
polígon industrial de Can Roqueta  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Districte 7  Juny/2019  

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

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

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

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  
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Programa 03.02.03.02 Altres transports de viatgers (4412)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.02.03.02.01  Publicar la subvenció 2019 per al 
transport adaptat mitjançant el servei 
de taxi per millorar la mobilitat de les 
persones  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 03.02.04 Millora de la gestió del servei d e 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  Fer una campanya de sensibilització 
de recollida orgànica (3)  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Juny/2019  

03.02.04.01.02  Fer una campanya de sensibilització 
de recollida pneumàtica (3)  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Juny/2019  

03.02.04.01.03  Disminuir un 3% les tones de recollida 
en la fracció resta en relació a l'any 
2018  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.04.01.04  Augmentar un 20% el nombre de 
contenidors de roba distribuïts per la 
ciutat  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Juny/2019  

03.02.04.01.05  Invertir en equips de recollida de 
brossa i neteja (4)  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.04.01.06  Estudi, posada en marxa i seguiment 
de la recollida comercial Porta a Porta 
(3)  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.04.01.07  Planificar i calendaritzar el Porta a 
Porta (3)  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Juny/2019  
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03.02.04.01.08  Establir els indicadors de qualitat del 
servei de recollida selectiva (3)  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Juny/2019  

03.02.04.01.09  Estudiar i dimensionar la recollida de 
residus als polígons industrials (3)  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Juny/2019  

03.02.04.01.10  Creació de la Taula Objectiu 2020 (3)  Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Juny/2020  

03.02.04.01.11  Elaborar i redactar el Pla Estratègic  
d'Acció Local per reduir els residus a 
Sabadell (Projecte Urbanwins) (3)  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.04.01.12  Iniciar l’elaboració del Pla de 
Prevenció i Gestió de Residus 
Municipals (3)  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat, Intern  Desembre/2019  

 
Programa 03.02.04.02 Gestió de residus sòlids urban s (1622)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.02.04.02.01  Posada en marxa de la recollida 
selectiva als equipaments d’oficines 
municipals (3)  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Intern  Març/2019  

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

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Juny/2019  

 
Programa 03.02.04.03 Tractament de residus (1623)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.02.04.03.01  Crear una plana web sobre residus: 
política, sistemes de recollida, 
informació (3)  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Juny/2019  

03.02.04.03.02  Redactar el Pla de Residus Municipal 
(3)  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Desembre/2019  
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Programa 03.02.04.04 Neteja viària (1630).     

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.02.04.04.01  Realitzar una auditoria dels serveis de 
neteja viària realitzats per l’empresa 
gestora del servei  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Abril/2019  

03.02.04.04.02  Campanya per reduir  els voluminosos 
al carrer: "Ni un porc ho faria" (3)  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Juny/2019  

03.02.04.04.03  Posada en marxa d'una aplicació 
mòbil d’incidències per als ciutadans 
(3)  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.04.04.04  Incorporar nous sistemes de control 
digital de la prestació del servei de 
neteja viària (3)  

Recollida  i 
tractament 
de residus i 
neteja 
urbana  

Ciutat  Desembre/2019  

 
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  Comprar material per als actes a la via 
pública (taules, tanques, cadires,...) (1)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.05.01.02  Renovar els vehicles sostenibles: 
comprar 2 furgonetes elèctriques (4)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.05.01.03  Renovar els vehicles sostenibles: 
comprar 10 turismes (híbrids o 
elèctrics)(4)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

03.02.05.01.04  Renovar els vehicles sostenibles: 
comprar 10 bicicletes elèctriques (4)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

 
Programa 03.02.05.02 Llicències per a l’ús comú, co ncessions d’ús privatiu i publicitat a l’espai públ ic 
(1430)  

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.02.05.02.01  Iniciar la implantació de 
l’administració digital en la tramitació 
d'expedients d'ocupació de via 
pública (3)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Intern  Desembre/2019  
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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  Aprovar el Pla d’inversió del 
cementiri2019-2020  

Salut  Ciutat  Gener/2019  

03.02.06.01.02  Inversions al Cementiri: Espai 
comunitari per a cendres  

Salut   Desembre/2020  

03.02.06.01.03  Inversions al Cementiri: Rehabilitació 
de sepultures monumentals  

Salut   Desembre/2020  

03.02.06.01.04  Inversions al Cementiri: Construcció 
de nínxols  

Salut   Desembre/2020  

03.02.06.01.05  Altres inversions al Cementiri: 
reparacions extraordinàries  

Salut   Desembre/2020  

03.02.06.01.06  Activitats de difusió del patrimoni 
històric i cultural del Cementiri (3)  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

03.02.06.01.07  Creació d’una comissió d’estudi per la 
redacció d’una nova ordenança dels 
serveis funeraris  

Salut   Setembre/2019  

 
 

03.03 Qualitat ambiental i biodiversitat 

Objectiu 03.03.01 Millorar la qualitat acústica, lu mínica i de l’aire atmosfèric  
 

Programa 03.03.01.01 Qualitat acústica (1721)   

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.03.01.01.01  Elaborar i aprovar el Pla Local de 
Qualitat Acústica (2019-2024)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Octubre/2019  

03.03.01.01.02  Aprovar el mapa estratègic de soroll 
2019  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Juliol/2019  

03.03.01.01.03  Iniciar l'actualització de l'Ordenança 
de Soroll a la normativa catalana  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  
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Programa 03.03.01.02 Qualitat lumínica (1721)   

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.03.01.02.01  Adaptar els punts d'enllumenat 
exterior de diversos equipaments 
municipals a la normativa de la 
contaminació lumínica (3)  

Infraestructura 
urbana  

Ciutat  Desembre/2019  

 
Programa 03.03.01.03 Qualitat atmosfèrica (1721)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.03.01.03.01  Dur a terme la coorganització del 
1rCongrés de Qualitat de l'Aire 
(Octubre 2019)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Supramunicipal  Novembre/2019  

03.03.01.03.02  Seguir i avaluar el Pla Local per a la 
Qualitat de l’Aire  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.01.03.03  Cartografiar la contaminació 
atmosfèrica local en format dels 
Sistemes d'Informació Geogràfica 
(GIS)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.01.03.04  Prova pilot de sensors de baix cost 
en moviment  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Juny/2019  

03.03.01.03.05  Instal·lar una xarxa de sensors 
ambientals (EDUSI OT207) (4)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

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

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Districte 1  Maig/2019  

03.03.01.03.07  Implantar Zones Urbanes 
Pacificades com a Zones Urbanes 
d'Atmosfera Protegida. EDUSI (4)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 03.03.02 Reduir el consum energètic i les emissions de CO2  
 

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

 

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.03.02.01.01  10a Campanya estalvi d’energia a les 
llars(comptadors intel·ligents)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Juliol/2019  

03.03.02.01.02  Impulsar el projecte d’estalvi 
energètic solidari a equipaments 
municipals -Marató Estalvi Energètic  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Juny/2019  
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03.03.02.01.03  Implantar fotovoltaiques a edificis 
municipals per a l'autoconsum 
(EDUSI OT406) (4)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.02.01.04  Explotar el sistema de monitorització 
del consum elèctric a 50 equipaments 
municipals  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Juny/2019  

03.03.02.01.05  Coorganitzar la 3a Cursa Solar de 
Sabadell, d'àmbit comarcal.  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Juny/2019  

03.03.02.01.06  Energies compartides. Banc 
d'Energia (2)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Abril/2019  

03.03.02.01.07  Optimitzar el sistema de gestió 
energètica dels edificis municipals a 
3 escoles bressol (EDUSI OT206) (4)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.02.01.08  Executar el Pla d'Acció per a 
l'Energia Sostenible (PAES) 2016-
2020 i treballar per l’adaptació al 
canvi climàtic  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.02.01.09  Coorganització de la 1a Fira Mobilitat  
Sostenible del Vallès  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Abril/2019  

03.03.02.01.10  Fer el seguiment projectes Construint 
Ciutat 2019 - àmbit Sostenibilitat 
Urbana  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.02.01.11  Revisar els expedients de bonificació 
d’IBI/ICIO per instal·lacions energies 
renovables  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
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 (16 10)   

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.03.03.01.01  Incorporar tarifes ambientals i socials 
per a l’aigua potable dins l’àmbit de 
la vulnerabilitat econòmica i la 
pobresa energètica  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Juliol/2019  

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  Desembre/2019  

03.03.03.01.03  Modificar les bases d’explotació de 
CASSA  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.03.01.04  Desenvolupar el Sistema 
d'Informació Geogràfica (GIS) de 
dades de temes d’aigua  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.03.01.05  Avaluar l'aqüífer del Ripoll i la 
qualitat de les aigües superficials i 
subterrànies  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  
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03.03.03.01.06  Avaluar el grau d’aplicació de 
l’ordenança d’estalvi d’aigua als 
edificis privats (3)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Juliol/2019  

 
Programa 03.03.03.02 Clavegueram (1600)     

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.03.03.02.01  Iniciar la prestació del contracte 
desserveis per a la neteja, inspecció i 
manteniment de la xarxa de 
clavegueram de la ciutat  

Vialitat  Ciutat  Juny/2019  

03.03.03.02.02  Renovar la claveguera del carrer de 
l'Estalvi (entre els carrers de la 
Previsió i l'Esperança) (4)  

Vialitat  Districte 2  Setembre/2019  

03.03.03.02.03  Renovar i millorar la claveguera 
municipal del carrer de Ripoll (entre 
els carrers de Covadonga i de 
Bonavista) (4)  

Vialitat  Districte 1  Setembre/2019  

03.03.03.02.04  Renovar i millorar la claveguera 
municipal del carrer de Madrazo (entre 
el carrer de Miquel Àngel i carretera de 
Terrassa) (4)  

Vialitat  Districte 4  Setembre/2019  

03.03.03.02.05  Renovar i millorar la claveguera 
municipal de la carretera de Terrassa 
(entre els carrers de Sant Baldomer i 
de Margenat) (4)  

Vialitat  Districte 1  Desembre/2019  

03.03.03.02.06  Iniciar la redacció del Pla director del 
clavegueram (3)  

Vialitat  Ciutat  Desembre/2019  

03.03.03.02.07  Substituir el clavegueram de la ctra. 
de Barcelona - c. de Sant Sebastià (4)  

Vialitat  Districte 1  Desembre/2019  

03.03.03.02.08  Construcció d'un pou de registre al 
carrer de Riego (4)  

Vialitat  Districte 1  Desembre/2019  

 
Programa 03.03.03.03 Sanejament en alta (1601)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.03.03.03.01  Construir un cambra de filtració al 
col·lector-interceptor del Ripoll 
(zona de Torre-romeu sud) (1)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Districte 7  Desembre/2019  

03.03.03.03.03  Iniciar l’estudi d'un nou model de 
sanejament aplicat a Sabadell i 
municipis veïns amb aigües 
residuals depurades a Sabadell 
(Sant Quirze, Terrassa, Barberà del 
Vallès i Sentmenat)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.03.03.04  Iniciar l’impuls i gestió de la 
conducció d’aigües no potables a 
municipis veïns (Sant Cugat)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  
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03.03.03.03.05  Revisar l'ordenança dels usos i 
l'estalvi d'aigua  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.03.03.06  Redactar el Pla director d’aigües 
regenerades de conca (Consorci 
Besòs)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Setembre/2019  

03.03.03.03.07  Redactar projectes de millora dels 
sobreeixidors del Riu Ripoll per a 
minimitzar les descàrregues dels 
col·lectors en alta en temps de pluja 
(1)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Maig/2019  

03.03.03.03.08  Implantació de la codigestió a 
l’Estació Depuradora d'Aigües 
Residuals (EDAR) del Ripoll  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.03.03.09  Implantació d'eficiència 
energètica(molins de vent) a les 
Estacions Depuradores d'Aigües 
Residuals (EDAR)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.03.03.10  Revisar i actualitzar els protocols 
d’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  Desembre/2019  

03.03.03.03.11  Estudiar les instal·lacions per 
descarregar sistemes unitaris i de 
col·lectors bàsics en temps de pluja i 
aplicar mesures per complir amb la 
normativa (3)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 03.03.04 Mantenir els espais verds i ampli ar 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  Arranjar i millorar la plaça Escaldes 
Engordany i Envalira (1)  

Parcs i 
jardins  

Districte 2  Juliol/2019  

03.03.04.01.02  Millorar el paviment del Parc Taulí, 
Josep Rossell, Parc Tierno Galvan i 
Plaça Catalunya (1)  

Parcs i 
jardins  

Districte 3  Octubre/2019  

03.03.04.01.03  Millorar els escocells dels arbres a 
diferents carrers (1)  

Parcs i 
jardins  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.04.01.04  Subministrar i instal·lar mobiliari urbà 
(1)  

Parcs i 
jardins  

Ciutat  Novembre/2019  

03.03.04.01.05  Rehabilitar fonts ornamentals i de 
boca (1)  

Parcs i 
jardins  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.04.01.06  Redactar el projecte executiu per 
remodelar jardins de Gràcia i de Rda. 
Collsacalarca (3)  

Parcs i 
jardins  

Districte 3, 
Districte 5  

Juliol/2019  
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03.03.04.01.07  Redactar el pla director dels arbres de 
lesives de la ciutat  

Parcs i 
jardins  

Ciutat  Març/2019  

03.03.04.01.08  Redactar la guia dels arbres de 
Sabadell  

Parcs i 
jardins  

Ciutat  Novembre/2019  

03.03.04.01.09  Remodelar la plaça Laietana (4)  Parcs i 
jardins  

Districte 1  Juny/2019  

03.03.04.01.10  Reparar les àrees de jocs (1)  Parcs i 
jardins  

Ciutat  Juny/2019  

03.03.04.01.11  Remodelar les àrees de jocs infantils 
(1)  

Parcs i 
jardins  

Ciutat  Juny/2019  

03.03.04.01.12  Recuperar els jardins romàntics del 
Castell de Can Feu (2)  

Obra 
d'equipament  

Districte 5  Desembre/2019  

03.03.04.01.13  Redactar el projecte executiu de la 
"Renovació de la font ornamental de 
la Via Alexandra" (3)  

Parcs i 
jardins  

Districte 4  Juliol/2019  

03.03.04.01.14  Redactar els projectes executius de 
remodelació dels Jardins dels 
Gegants de Gràcia i de la Rda. 
Collsacabra (3)  

Parcs i 
jardins  

Districte 5, 
Districte 3  

Juliol/2019  

03.03.04.01.15  La plaça del Treball, un espai de 
lleure per a tothom (Agrupació de 
Veïns de Gràcia) (Construint Ciutat 
2018)  

Obra pública  Districte 5  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 03.03.05 Promoure l’educació ambiental i c onscienciació ciutadana  
 

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  Amfiteatre del Parc Catalunya  Obra pública  Districte 3, 
Districte 4  

Desembre/2019  

 
Programa 03.03.05.01 Educació ambiental   

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.03.05.01.01  Inici de la III Fase de l’Agenda 21 
Escolar Plus (a 8 nous centres 
educatius)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.05.01.02  Dinamitzar el programa Ciutat i 
Escola (Sostenibilitat) amb noves 
activitats de Qualitat de l'Aire  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.05.01.03  Dinamitzar els convenis de recerca i 
sostenibilitat amb entitats, 
universitats i sector empresarial  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.05.01.04  Agenda 21 Escolar. Reimpulsar la 
gestió ambiental als centres 
educatius (EDUSI)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  
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03.03.05.01.05  Impulsar activitats de Servei 
Comunitari en matèria de 
sostenibilitat  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.05.01.06  Impulsar activitats de Ciència 
Ciutadana en matèria de 
Sostenibilitat Urbana.  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.03.05.01.08  Millorar l’espai urbà i les condicions 
de vida, reverdint la ciutat, afavorint 
la fauna i la flora autòctones (ADENC) 
(2)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Juny/2020  

 
 
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  Consolidar la Fira animalista de 
Sabadell  

Salut  Ciutat  Octubre/2019  

03.03.06.01.02  Licitar la recollida d'animals 
abandonats o extraviats i la seva 
custòdia fins a l'adopció  

Salut  Ciutat  Setembre/2019  

03.03.06.01.03  Crear l'Oficina de Benestar Animal 
(3)  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

03.03.06.01.04  Treballar de manera cooperativa amb 
altres ajuntaments per tractar 
problemes comuns sobre la tinença 
d'animals de companyia  

Salut  Supramunicipal  Desembre/2019  

03.03.06.01.05  Col·laborar amb Parcs i Jardins en el 
desplegament de les àrees d'esbarjo 
per a gossos a la ciutat (4)  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

03.03.06.01.06  Implantar el projecte d’establiments 
amics dels animals (3)  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  

03.03.06.01.07  Nova campanya de sensibilització 
sobre benestar animal  

Salut   Desembre/2019  

03.03.06.01.08  Desenvolupar un programa pilot de 
model de colònia de gats urbans 
(ProgatSabadell) (2)  

Salut  Ciutat  Juny/2020  

03.03.06.01.09  Crear una xarxa de voluntariat per 
col·laborar en casos d’emergència 
amb la regidoria d’Acció Social (3)  

Salut  Ciutat  Desembre/2019  
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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 ro dal (1723) (1700)   

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.04.01.01.01  Millorar l'estat ecològic del Riu Ripoll  Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.04.01.01.02  Senyalitzar i mantenir el camí del riu 
Ripoll  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Districte 1, 
Districte 2, 
Districte 7  

Desembre/2019  

03.04.01.01.03  Mantenir els guals del Parc Fluvial 
del Ripoll  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.04.01.01.04  Eliminar canyes de la llera del riu 
Ripoll  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.04.01.01.05  Estudi de proposta de millora 
ambiental de la llera del Ripoll  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.04.01.01.06  Commemoració del 25è aniversari de 
la recuperació del riu Ripoll  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Abril/2019  

03.04.01.01.07  Dur a terme l’arranjament i 
manteniment de 2 km de camins 
rurals (1)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Novembre/2019  

03.04.01.01.08  Fer plantacions escolars  Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Novembre/2019  

03.04.01.01.09  Nou contracte del servei de 
manteniment del Ripoll i el rodal  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.04.01.01.10  Revisar l’Ordenança del Rodal  Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

 Desembre/2019  

03.04.01.01.11  Dur a terme la convocatòria de 
subvencions 2019 per desenvolupar 
programes d’actuacions amb el medi 
natural  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Juny/2019  

03.04.01.01.12  Eliminar els horts il·legals de nova 
creació  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

 Desembre/2019  

03.04.01.01.13  Continuar el Sistema d'Informació 
Geogràfica (GIS) per desenvolupar la 
cartografia amb base de dades (3)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.04.01.01.15  Executar els projectes d’arranjament 
de camins (Vell de Polinyà i Serra 
Barona).Subvenció DIBA (4)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

 Desembre/2019  
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03.04.01.01.16  Executar les actuacions proposades 
als Plans Tècnics de Gestió forestals 
de les finques municipals  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.04.01.01.18  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  

 Desembre/2019  

03.04.01.01.19  Executar el projecte de l’àrea de 
pícnic Sant Vicenç Jonqueres  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

 Desembre/2019  

03.04.01.01.20  Redactar l’Estratègia 2019 -2025 pel 
parc fluvial del Ripoll i els seus 
entorns  

Gabinet 
d'Alcaldia  

Districte 1, 
Districte 2, 
Districte 3  

Desembre/2019  

03.04.01.01.21  Executar el Pla de Prevenció 
d'Incendis Forestals  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.04.01.01.22  Dur a terme la convocatòria de 
subvencions de prevenció d'incendis 
i desenvolupament rural  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.04.01.01.23  Millorar el pas de fauna del Molí de 
l'Amat(4)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Districte 1, 
Districte 7  

Desembre/2019  

03.04.01.01.24  Sanejar i rehabilitar el talús del Riu 
Ripoll(4)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Districte 1, 
Districte 7  

Desembre/2019  

 
 
Objectiu 03.04.02 Impulsar l’activitat agrícola, ra madera i forestal al rodal  
 

Programa 03.04.02.01 Foment de l’activitat agrària (4190)   

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.04.02.01.01  Dur a terme la Festa del Parc Agrari 
amb plantacions  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

 Febrer/2019  

03.04.02.01.02  Treballar per a consolidar un model 
productiu d’agricultura de proximitat.  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.04.02.01.03  Reorientar el projecte de la vinya del 
Parc Agrari. Explorar la via de la 
concessió amb l'Olivera, SCCL  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

 Desembre/2019  

03.04.02.01.04  Explorar nous espais de treball amb 
la Fundació Miquel Agustí  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

 Desembre/2019  

03.04.02.01.05  Gestió de l’horta professional 
Verneda, font dels Plàtans i Can 
Gambús (EDUSI)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  
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03.04.02.01.06  Invertir en conservació i protecció 
del medi ambient i promoció del 
model productiu d'agricultura de 
proximitat (4). Executar el projecte 
del magatzem de l’equipament del 
Parc (EDUSI)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d’ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.04.02.01.07  Recuperar el projecte del pa de Sant 
Julià  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

 Desembre/2019  

03.04.02.01.08  Dinamitzar la marca de producte del 
rodal del Parc Agrari  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Ciutat  Desembre/2019  

03.04.02.01.09  Acabar les obres de l’horta d’en 
Romau (rampa, sèquia i casetes)  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Districte 7  Desembre/2019  

03.04.02.01.10  Obres d’enderroc de barraqu es i 
consolidació de l’horta professional  

Sostenibilitat i 
gestió 
d'ecosistemes  

Districte 1, 
Districte 2, 
Districte 7  

Desembre/2019  

 
 

03.05 La seguretat 

Objectiu 03.05.01 Implementar el model de Policia d e Proximitat  
 

Programa 03.05.01.01 Direcció de Seguretat Ciutadan a (1300) i Policia Municipal (1320)   

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.05.01.01.01  Actes amb motiu del 171è aniversari 
Policia Municipal de Sabadell  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Juny/2019  

03.05.01.01.02  Iniciar el disseny del Pla Local de 
Seguretat (3)  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Juny/2019  

03.05.01.01.03  Començar a aplicar el Pla Director de 
Policia (3)  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Febrer/2019  

03.05.01.01.04  Crear la Comissió d’Ètica Policial (3)  Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Març/2019  

03.05.01.01.05  Incrementar la plantilla d'agents i 
comandaments amb la incorporació 
de la promoció del ISPC 2018-2019  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Juny/2019  

03.05.01.01.06  Incrementar la plantilla d'agents i 
comandaments amb un procés 
selectiu del curs del ISPC 2019-2020  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Setembre/2019  

03.05.01.01.07  Reemplaçar agents i comandaments 
per jubilacions de la plantilla per un 
procés selectiu del curs del ISPC 
2019-2020  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Setembre/2019  

03.05.01.01.08  Iniciar el Reglament de mobilitat i 
distincions (3)  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Octubre/2019  

03.05.01.01.09  Aprovar l'Ordenança de convivència 
(3)  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Juny/2019  
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03.05.01.01.10  Aprovar l'Ordenança de Trànsit, que 
inclogui els sistemes de transports de 
patinets elèctrics, bicicletes i similars 
(3)  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Octubre/2019  

03.05.01.01.11  Crear una unitat de policia ciclista  Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Novembre/2019  

03.05.01.01.12  Modificar l'ordenança corresponent 
per regular l’ús de drons a la Ciutat.  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Octubre/2019  

03.05.01.01.13  Constituir l'Ajuntament com a entitat 
operadora de drons  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Juliol/2019  

03.05.01.01.14  Crear una unitat especifica de Policia 
de pilots de drons  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Juliol/2019  

03.05.01.01.15  Reordenar els sistemes de 
videovigilància existents als centres 
municipals  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Juny/2019  

03.05.01.01.16  Instal·lar nous sistemes de 
videovigilància assistida per sofftware 
de IA (centres municipals i via pública) 
(3)  

Seguretat  
ciutadana  

Ciutat  Novembre/2019  

03.05.01.01.17  Iniciar les obres del projecte de 
reubicació i reforma de la central de 
comandament (4)  

Seguretat 
ciutadana  

Districte 5  Febrer/2019  

03.05.01.01.18  Redactar el projecte i adjudicar la 
instal·lació del mobiliari i l'equipament 
tecnològic de la nova central de 
comandament (4)  

Seguretat 
ciutadana  

Districte 5  Abril/2019  

03.05.01.01.19  Reorganitzar la plantilla de la Policia 
Municipal per afrontar els efectes del 
Reial Decret 1449/2018 del 14/12/2018  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Febrer/2019  

03.05.01.01.20  Aplicar una planificació de controls 
preventius d'alcoholèmia i drogues en 
coordinació amb el SCT  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Gener/2019  

03.05.01.01.21  Col·laborar en el desenvolupament 
d’un programari específic per a les 
policies locals  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Gener/2019  

03.05.01.01.22  Incorporar tauletes a totes les unitats 
policials a la via pública amb 
programari específic  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Octubre/2019  

03.05.01.01.23  Planificar controls de velocitat en 
carrers estrets i zones de 30 km/h  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Març/2019  

03.05.01.01.24  Renovar el sistema de geolocalització 
de les unitats mòbils  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Juny/2019  

03.05.01.01.25  Actualitzar el programa d'educació 
viària a les escoles  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Juny/2019  

03.05.01.01.26  Incloure la internet segura al 
programa escolar sobre convivència  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Juny/2019  

03.05.01.01.27  Crear uns programes preventius per 
a gent gran sobre convivència, 
seguretat viària i internet segura  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Juny/2019  

03.05.01.01.28  Participar en un projecte per 
desenvolupar eines 5G per als equips 

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Març/2019  
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d'emergències  

03.05.01.01.29  Col·laborar amb la Universitat de 
Eindhoven per millorar tecnologia 
dedicada a la seguretat  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat, 
Supramunicipal  

Juny/2019  

03.05.01.01.30  Participar en el projecte Horizon 2020 
per desenvolupar eines 
informàtiques per ala recerca forense  

Seguretat 
ciutadana  

Supramunicipal  Desembre/2019  

03.05.01.01.31  Incorporar un sistema de control de 
material amb xips RFID  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Setembre/2019  

03.05.01.01.32  Desenvolupar un quadre de 
comandament (indicadors mensuals 
de gestió)  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Febrer/2019  

03.05.01.01.33  Adaptar els calendaris i els horaris de 
la plantilla per tal d'augmentar la 
presència policial a la ciutat  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Febrer/2019  

03.05.01.01.34  Incrementar el personal administratiu 
per retirar tasques administratives 
als policies i disposar de més agents 
a la via pública  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Febrer/2019  

03.05.01.01.35  Continuar i augmentar els projectes 
de mesures alternatives a la privació 
de llibertat o les sancions 
econòmiques i ampliar-lo a les 
infraccions de les ordenances  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Desembre/2019  

03.05.01.01.36  Augmentar l'àmbit d'actuació de 
l'equip responsable del procediment 
sancionador a la Policia Municipal  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Setembre/2019  

03.05.01.01.37  Adquirir motocicletes elèctriques per 
a la Policia municipal (1)  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 03.05.02 Millorar el trànsit i reduir l’ac cidentalitat  
 

Programa 03.05.02.01 Seguretat viària    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.05.02.01.01  Crear la comissió participativa per 
prevenir la seguretat viària  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Març/2019  

03.05.02.01.02  Iniciar el programa de comunicació, 
xarxes socials, sensibilització i 
prevenció a escoles, tercera edat i 
AAVV (3)  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Octubre/2019  

03.05.02.01.03  Aprovar el Pla local de seguretat viària  Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Maig/2019  
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Objectiu 03.05.03 Acompanyar en les polítiques soci als  
 

Programa 03.05.03.01 Ordenació del trànsit i de l’e stacionament (1331)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.05.03.01.01  Estudiar el mapa de contaminació i 
planificar la reducció de vehicles de 
pas(3)  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Juliol/2019  

 
 
Objectiu 03.05.04 Cooperar amb altres serveis en te mes administratius  

Programa 03.05.04.01 Protecció civil (1350)     

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

03.05.04.01.01  Exercicis d’activació i d'actuació 
Duprocim  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Març/2019  

03.05.04.01.02  Crear la comissió de protecció civil 
local (3)  

Seguretat 
ciutadana  

Ciutat  Abril/2019  

 



ELS INSTRUMENTS 
UN AJUNTAMENT 
EFICIENT I PROPER

PLAD’ACTUACIÓMUNICIPAL2019
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ELS INSTRUMENTS: UN AJUNTAMENT EFICIENT I PROPER  

05.01 Administració electrònica i Recursos Humans  

Objectiu 05.01.01 Gestionar un procés de racionalit zació de l’organització municipal 
perquè respongui a les noves necessitats de la ciut at 
 

Programa  05.01.01.01 Organització municipal (9206)     

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

05.01.01.01.02  Aprovar el catàleg d'interoperabilitat  Projectes 
Estratègics  

Ciutat  Desembre/2019  

05.01.01.01.05  Reenginyeria dels processos per 
administració electrònica  

Projectes 
Estratègics  

Ciutat  Desembre/2019  

05.01.01.01.06  Nou catàleg de tràmits municipals  Transparència, 
atenció 
ciutadana i 
organització  

Ciutat  Setembre/2019  

05.01.01.01.07  Implantar el pla de gestió del canvi 
per a l'e-administració: pla de 
formació. Desplegar píndoles i 
accions formatives 
d’acompanyament i suport  

Projectes 
Estratègics  

Ciutat  Desembre/2019  

05.01.01.01.08  Implantar el pla de gestió del canvi 
per a l'eadministració: pla de 
comunicació interna. Desplegar 
eines comunicatives 
d’acompanyament i suport  

Projectes 
Estratègics  

Ciutat  Desembre/2019  

05.01.01.01.09  Adquirir i implantar una plataforma 
integral d'administració electrònica 
(EDUSI) (4)  

Projectes 
Estratègics  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 05.01.02 Generar eines i processos per a l a millora organitzativa  
 

Programa 05.01.02.01 Millora organitzativa (9206)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

05.01.02.01.01  Seguir avançant en l'adequació de 
l'Ajuntament a la Llei General de 
Protecció de Dades Personals  

Projectes 
Estratègics  

Intern  Desembre/2019  

05.01.02.01.02  Vetllar pel compliment de la Llei 
General de Protecció de Dades 
Personals  

Projectes 
Estratègics  

Intern  Desembre/2019  

05.01.02.01.03  Avaluar i diagnosticar l’estat de la 
Gestió Documental i l’Arxiu Municipal 
a partir de l’anàlisi de les oficines i 
altres dependències/dipòsits 

Direcció 
Organització 
i RRHH  

Intern  Desembre/2019  
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municipals  

 
05.01.02.01.04  Elaborar un Pla de Gestió Documental 

per intervenir la documentació 
generada a les oficines o espais 
destinats a arxiu, a partir de la 
diagnosi realitzada prèviament  

Direcció 
Organització 
i RRHH  

Intern  Desembre/2019  

05.01.02.01.05  Definir un Sistema Municipal d’Arxius, 
amb establiment del model 
organitzatiu, pressupostari i de 
recursos humans  

Direcció 
Organització 
i RRHH  

Intern  Desembre/2019  

 
Objectiu 05.01.03 Normalitzar la relació laboral de ls treballadors de l’Ajuntament  
 

Programa 05.01.03.01 Recursos Humans (9205) (2210)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

05.01.03.01.01  Millorar el perfil de les persones que 
s’incorporen a l’organització 
implantant eines de selecció per 
competències  

Recursos 
humans  

Ciutat  Desembre/2019  

05.01.03.01.02  Millorar les oportunitats de 
desenvolupament efectiu de les 
persones de l’organització 
incrementant substancialment la 
promoció interna  

Recursos 
humans  

Intern  Desembre/2019  

05.01.03.01.03  Millorar l’encaix de les persones en 
els llocs de treball i les seves 
condicions incrementant 
substancialment la mobilitat interna  

Recursos 
humans  

Intern  Desembre/2019  

05.01.03.01.04  Reduir la temporalitat de la plantilla 
incrementant l’execució de l’oferta 
pública  

Recursos 
humans  

Ciutat  Desembre/2019  

05.01.03.01.05  Normalitzar els processos de 
valoració de llocs de treball  

Recursos 
humans  

Intern  Desembre/2019  

05.01.03.01.06  Aprovar un nou model de carrera 
professional  

Recursos 
humans  

Intern  Desembre/2019  

05.01.03.01.07  Millorar el desenvolupament dels 
comandaments municipals i els seus 
futurs relleus, mitjançant un Pla de 
formació específic  

Recursos 
humans  

Intern  Desembre/2019  

05.01.03.01.08  Crear xarxes col·laboratives i de 
mentors de professionals municipals  

Recursos 
humans  

Intern  Desembre/2019  

05.01.03.01.09  Aprovar un nou model organitzatiu, 
així com l’organigrama municipal de 
totes les àrees i el seu marc 
competencial  

Recursos 
humans  

Ciutat  Desembre/2019  
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05.01.03.01.10  Implantar processos d’e-
Administració a Recursos Humans  

Recursos 
humans  

Ciutat  Desembre/2019  

05.01.03.01.11  Dissenyar i implementar un nou 
sistema d’accés del ciutadà als 
processos selectius: carpeta del 
ciutadà  

Recursos 
humans  

Ciutat  Desembre/2019  

 
Objectiu 05.01.04 Millorar la integració de la prev enció de riscos laborals a l’Ajuntament  
 

Programa 05.01.04.01 Prevenció de riscos i salut la boral (9201)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

05.01.04.01.01  Revisar l'actual Text unificat del 
protocol general d'actuació i 
prevenció davant de situacions de 
violència ocupacional  

Servei de 
prevenció  

Intern  Desembre/2019  

05.01.04.01.02  Adquirir i implementar un aplicatiu 
informàtic per millorar la Gestió de la 
Coordinació d'Activitats Empresarials 
en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals  

Servei de 
prevenció  

Intern  Desembre/2019  

 

 

05.02 Planificació i gestió estratègica  

Objectiu 05.02.02 Planificar amb visió estratègica els projectes de desenvolupament urbà  
 

Programa 05.02.02.01 Impuls i suport a la Planifica ció estratègica i territorial (1503)   

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

05.02.02.01.01  Executar el plec de la bicicleta 
elèctrica compartida a Sabadell 
(EDUSI) (4)  

Planificació 
estratègica i 
territorial  

Ciutat  Desembre/2019  

05.02.02.01.02  Senyalitzar de manera dinàmica 
l’oferta d’aparcaments públics 
(EDUSI) (4)  

Planificació 
estratègica i 
territorial  

Districte 1  Desembre/2019  

05.02.02.01.03  Propostes arquitectòniques espai 
esportiu Can Marcet, ETSAV (4)  

Planificació 
estratègica i 
territorial  

Districte 5  Desembre/2019  

05.02.02.01.04  Propostes arquitectòniques espai 
esportiu Nostra Llar, ETSAV (4)  

Planificació 
estratègica i 
territorial  

Districte 1  Desembre/2019  

05.02.02.01.05  Pla director d'usos i centres de culte 
de Sabadell (3)  

Planificació 
estratègica i 
territorial  

Ciutat  Desembre/2019  
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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  Redactar l'avantprojecte i l'executiu 
del Centre d'Interpretació Can 
Gambús Vallcorba (EDUSI)  

Planificació 
estratègica i 
territorial  

Districte 5  Desembre/2019  

05.02.02.02.02  Obres del Centre d'Interpretació Can 
Gambús Vallcorba (EDUSI) (4)  

Planificació 
estratègica i 
territorial  

Districte 5  Desembre/2019  

05.02.02.02.03  Impulsar el debat del Vallès com a 
àrea metropolitana  

Gabinet 
d'Alcaldia  

Supramunicipal  Desembre/2019  

05.02.02.02.04  Àrea Metropolitana del Vallès / B30 – 
Seguiment projectes de 
reorganització territorial i 
administrativa, planificació territorial 
i infraestructures (3)  

Planificació 
estratègica i 
territorial  

Supramunicipal  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 05.02.03 Estudiar, tractar i difondre la i nformació 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  Editar i elaborar informes 
socioeconòmics de caràcter periòdic  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

05.02.03.01.02  Participar a la xarxa del Perfil de la 
Ciutat i la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Local (XODEL)  

Promoció 
econòmica  

Supramunicipal  Desembre/2019  

05.02.03.01.03  Mantenir les bases de dades i 
atendre comandes d’informació  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

05.02.03.01.04  Oferir l'acció de l'Observatori de 
l'Economia Local dins el projecte 
Ciutat i Escola  

Promoció 
econòmica  

Ciutat  Desembre/2019  

 
05.02.03.01.05  Encarregar un informe que analitzi 

l’enquesta de qualitat de vida dels 
ciutadans  

Gabinet 
d'Alcaldia  

Ciutat  Gener/2019  

05.02.03.01.06  Difondre els resultats de l'estudi sobre 
la qualitat de vida dels sabadellencs  

Gabinet 
d'Alcaldia  

Ciutat  Març/2019  

 
 
  



 

 

81 

 

Objectiu 05.02.04 Facilitar el seguiment de la gest ió a l’organització  
 

Programa 05.02.04.01 Suport a la gestió interna    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

05.02.04.01.02  Publicar i difondre les memòries del 
2017 dels serveis municipals  

Gabinet 
d'Alcaldia  

Ciutat  Febrer/2019  

05.02.04.01.03  Consolidar un sistema de direcció per 
objectius i d'indicadors dels serveis i 
programes mitjançant el quadre de 
comandaments iniciat el 2018  

Gabinet 
d'Alcaldia  

Ciutat  Juny/2019  

05.02.04.01.04  Publicar i difondre les memòries del 
2018 dels serveis municipals  

Gabinet 
d'Alcaldia  

Ciutat  Abril/2019  

 

05.03 Els recursos econòmics 

Objectiu 05.03.03 Refinançar crèdits  
 

Programa 05.03.03.01 Despeses financeres (9341 i 93 42)   

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 
les limitacions legals  

Serveis 
econòmics  

Intern  Desembre/2019  

 
 
Objectiu 05.03.04 Elaborar uns pressupostos partici patius i millorar la forma de 
presentar-los a la ciutadania  
 

Programa 05.03.04.01 Serveis econòmics (9310)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

05.03.04.01.01  Avançar en la incorporació de la 
perspectiva de gènere al pressupost 
municipal  

Serveis 
econòmics  

Intern  Desembre/2019  

05.03.04.01.02  Millorar la presentació pública del 
pressupost, per fer-la més entenedora 
i propera pel conjunt de la ciutadania  

Serveis 
econòmics  

Ciutat  Desembre/2019  

05.03.04.01.03  Dissenyar una forma de presentar la 
liquidació del pressupost que sigui 
clara i entenedora, i que reflecteixi els 
resultats econòmics de l'exercici  

Serveis 
econòmics  

Ciutat  Desembre/2019  
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05.03.04.01.04  Millorar les eines tècniques per 
elaborar el pressupost i les 
modificacions de pressupost, de 
forma descentralitzada, i incorporant 
noves necessitats plantejades 
(projectes, transv...)  

Serveis 
econòmics  

Intern  Desembre/2019  

 
 
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  Col·laborar en matèria econòmica en 
expedients de contractació 
centralitzada  

Anàlisi i 
Projectes  

Intern  Desembre/2019  

05.03.05.01.02  Col·laborar en la tramitació 
d’expedients tarifaris  

Anàlisi i 
Projectes  

Intern  Setembre/2019  

05.03.05.01.03  Analitzar formes de gestió dels 
serveis públics municipals, si s'escau 
(3)  

Anàlisi i 
Projectes  

Intern  Desembre/2019  

05.03.05.01.04  Col·laborar en l'elaboració d'estudis 
econòmics d'expedients de 
contractació  

Anàlisi i 
Projectes  

Intern  Desembre/2019  

05.03.05.01.05  Col·laborar en l'elaboració 
d'ordenances vinculades a 
prestacions patrimonials de caràcter 
públic no tributàries  

Anàlisi i 
Projectes  

Intern  Setembre/2019  

 
 
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 (92 04)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

05.03.06.01.01  Analitzar el sistema de gestió de les 
notificacions municipals  

Serveis 
generals  

Intern  Desembre/2019  

05.03.06.01.02  Treballs previs del pla de 
modernització dels sistemes 
d'impressió municipals  

Serveis 
generals  

Intern  Desembre/2019  

05.03.06.01.03  Analitzar la gestió centralitzada 
desserveis i subministraments  

Serveis 
generals  

Intern  Desembre/2019  

05.03.06.01.04  Revisar i analitzar l'estat del mobiliari 
municipal (1)  

Serveis 
generals  

Intern  Desembre/2019  

05.03.06.01.05  Incorporar mesures socials i 
medioambientals a les contractacions 
del servei  

Serveis 
generals  

Intern  Desembre/2019  
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05.03.06.01.06  Analitzar i implantar un sistema de 
control de gestió dels contractes de 
neteja dels equipaments municipals  

Serveis 
generals  

Intern  Març/2020  

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

Serveis 
generals  

Intern  Desembre/2019  

05.03.06.01.08  Adquirir mobiliari per a reposar el 
mobiliari existent en els edificis 
municipals (4)  

Serveis 
generals  

Intern  Juliol/2019  

 
Programa 05.03.06.02 Parc mòbil (9207)     

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

05.03.06.02.01  Renovació de vehicles sostenibles 
2019: compra de furgonetes 
elèctriques  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

 Agost/2019  

05.03.06.02.02  Renovació de vehicles sostenibles 
2019: compra de de turismes (híbrids 
o elèctrics) (3)  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

05.03.06.02.03  Renovació de vehicles sostenibles 
2019: compra de bicicletes elèctriques  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

 Desembre/2019  

05.03.06.02.04  Comprar un camió amb plataforma per 
logística  

Mobilitat, 
trànsit i 
transport  

Ciutat  Desembre/2019  

 

 
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 (9 230)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

05.04.01.01.01  Implantar un sistema integrat i unificat 
d’obtenció telemàtica de notes 
registrals (3)  

Informació 
de base  

Intern  Setembre/2019  

05.04.01.01.02  Avaluar la implantació del Sistema  
d'Informació Geogràfica (SIG) 
corporatiu  

Informació 
de base  

Intern  Juliol/2019  

 
Programa 05.04.01.02 Padró municipal  d’habitants  
(9231)  

   

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  



 

 

84 

 

05.04.01.02.01  Implantar un nou full d'alta padronal  Informació 
de base  

Ciutat  Desembre/2019  

05.04.01.02.02  Implantar la gestió automatitzada de 
volants i certificats padronals 
històrics  

Informació 
de base  

Ciutat  Desembre/2019  

 
Programa 05.04.01.03 Cadastre (9232)     

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

05.04.01.03.01  Implantar el mapa de gestió cadastral  Informació 
de base  

Ciutat  Desembre/2019  

05.04.01.03.02  Incorporar el parcel·lari de rústica a 
les BBDD Cadastrals  

Informació 
de base  

Ciutat  Desembre/2019  

 
Programa 05.04.01.04 Cartografia i topografia (9233 )     

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

05.04.01.04.01  Estudis previs de la revisió del límits 
de terme  

Informació 
de base  

Intern  Setembre/2019  

05.04.01.04.02  Ordenar la configuració del SIG 
(Sistema d'Informació Geogràfica) (3)  

Informació 
de base  

Intern  Desembre/2019  

05.04.01.04.03  Analitzar les repercussions a la 
cartografia municipal del nou conveni 
digestió cadastral  

Informació 
de base  

Intern  Desemb re/2019  

 
Programa 05.04.01.05 Cens d’activitats (9234)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

05.04.01.05.01  Implantar la inspecció de base (3)  Informació 
de base  

Ciutat  Juny/2019  

 
Programa 05.04.01.06 Processos electorals (9242)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

05.04.01.06.01  Revisar i optimitzar els col·legis 
electorals (3)  

Informació 
de base  

Ciutat  Març/2019  
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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 (1)  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Març/2020  

05.04.02.01.02  Dimensionar el sistema informàtic 
central per implantar l'administració 
electrònica(4)  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Març/2020  

05.04.02.01.03  Portar a terme la renovació d'equips 
de telecomunicacions de la xarxa 
interna (3)  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Juliol/2019  

05.04.02.01.04  Seguir avançant en la instal·lació de 
sistemes de connectivitat wifi en 
equipaments municipals (3)  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Juliol/2019  

05.04.02.01.05  Seguir reforçant els aspectes de 
seguretat del sistema informàtic 
municipal  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Març/2020  

05.04.02.01.06  Ampliar el sistema 
d'emmagatzemament informàtic per 
adequar-lo a les necessitats 
documentals (1)  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Novembre/2019  

05.04.02.01.07  Avançar en el traspàs dels serveis 
informàtics dels organismes que 
s’integrin a l'Ajuntament  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Juliol/2019  

05.04.02.01.08  Posar en marxa una plataforma de 
suport a la inspecció sobre 
dispositius mòbils  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Juny/2019  

05.04.02.01.09  Renovar el programari de gestió de 
Mercats  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Octubre/2019  

05.04.02.01.10  Desenvolupar una eina de gestió 
d'agenda del Consistori  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

 Març/2019  

05.04.02.01.11  Adequació dels aspectes informàtics 
al RGPD  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Març/2020  

05.04.02.01.12  Posar en marxa eines de gestió 
centralitzada de l'aplicació de 
beneficis fiscals  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

 Febrer/2019  

05.04.02.01.13  Desenvolupar eines de suport en la 
classificació fiscal de les vies  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Març/2019  

05.04.02.01.14  Desenvolupar eines de suport al 
Cens d'activitats comercials i de 
serveis  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Supramunicipal  Juny/2019  

05.04.02.01.15  Suport informàtic al procés electoral  Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Maig/2019  
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05.04.02.01.16  Adequar els serveis informàtics i els 
perfils d'usuari segons les 
necessitats del cartipàs  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

 Desembre/2019  

05.04.02.01.17  Facilitar les eines per la creació i 
gestió d’una BÚSTIA ÈTICA  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Març/2019  

05.04.02.01.18  Seguir avançant en els aspectes 
tecnològics per implantar 
l’administració electrònica  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Ciutat  Desembre/2019  

05.04.02.01.19  Analitzar i implantar eines 
informàtiques que possibilitin la 
planificació, seguiment, control i 
avaluació de projectes i actuacions 
municipals així com fomentar els 
projectes col·laboratiu  

Projectes 
Estratègics  

Ciutat  Desembre/2019  

05.04.02.01.20  Diagnosi interna dels sistemes i la 
tecnologia actual de l'Ajuntament de 
Sabadell  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Intern  Setembre/2019  

05.04.02.01.21  Elaborar un Pla de Sistemes i 
Tecnologia que estableixi les línies 
estratègiques en l’àmbit tecnològic 
per a l’Ajuntament durant el període 
2019-2022  

Informàtica 
Ajuntament 
de Sabadell  

Intern  Desembre/2022  

05.04.02.01.22  Implantar un sistema de targeta sense 
contacte municipal (EDUSI) (4)  

Projectes 
Estratègics  

Ciutat  Desembre/2019  

 
 

05.05 Relacions institucionals i informació corpora tiva 

Objectiu 05.05.01 Repensar el cerimonial i la imatg e institucional  
 

Programa 05.05.01.01 Relacions institucionals i pro tocol (9221)    

Codi  Actuació  Responsable  Abast  Data fi  

05.05.01.01.01  Revisar el reglament de protocol  Gabinet 
d'Alcaldia  

Intern  Desembre/2019  
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