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Ètica, integritat i transparÈncia
- Reducció del 25% en els sous dels regidors i regidores i l’alcalde
- Personació de l’Ajuntament com acusació popular i com a acusa-
ció particular en el “cas Mercuri”.
- Obertura d’expedients informatius als funcionaris imputats.
- Formació en ètica pública per a càrrecs electes i directius muni-
cipals.
- Cessió de la presidència de les comissions especials als grups 
municipals de l’oposició i constitució de la Comissió de Trans-
parència.
- Creació d’un nou Portal de Transparència amb més d’un cente-
nar d’ítems d’informació pública. 
- Creació de la Comissió Redactora del Codi Ètic dels alts càrrecs.
- Es dóna publicitat a l’agenda pública setmanal dels regidors.
- Inici del procés de redacció i aprovació de les Cartes de Serveis 
Municipals.

informació, comunicació i atenció ciutadana
- Contractació d’una nova direcció de Ràdio Sabadell amb l’apro-
vació prèvia del nomenament pel Ple municipal. 
- Revisió dels Estatuts de Comunicacions Audiovisuals de Sabadell 
per adaptar-los als nous marcs normatius i preparar l’empresa per 
acollir nous serveis de comunicació públics. 
- Programació del rellançament de Ràdio Sabadell amb una nova 
oferta centrada en la informació, l’esport i la música.

- Concreció del projecte Ràdio Sabadell en streaming que esdevé 
un segon canal de continguts.
- Aprovació de la modificació dels horaris del Servei d’Atenció 
Ciutadana oferint millor atenció en la franja horària on es con-
centra el 88% dels usuaris (de 8.30 a 15 h).

participació ciutadana
- Increment del 100 % en el pressupost de Participació i Atenció 
Ciutadana.
- Obertura de cinc centres cívics les tardes del mes d’agost.
- Procés d’auditoria ciutadana sobre la gestió de l’Ajuntament: 
“Posem llum a l’Ajuntament”.
- Inici del procés participatiu del pressupost 2017: “Construint 
ciutat”, on la ciutadania decidirà projectes per valor d’1 milió 
d’euros.
- Aprovació d’un nou Reglament per a la cessió de locals muni-
cipals a entitats i procés de regularització de convenis, llicències i 
concessions.

intervenció comunitària
- Definició de la metodologia i del model d’intervenció comuni-
tària
- Inici d’un Pla d’Intervenció comunitària als barris del nord de la 
ciutat: Can Deu, la Plana del Pintor, El Torrent del Capellà i Can 
Puiggener.

els principis. LA quALiTAT DeMocràTicA i eL boN goverN

Després d’un any de govern de transformació, disposem d’un full de ruta que queda recollit en el Pla 
de Mandat. El Pla, que podeu consultar a la web municipal, s’estructura en uns principis, tres eixos i 
uns instruments, i està ordenat en 26 àmbits sectorials i 100 objectius. Aquests objectius es concreten 
anualment en el Pla d’Actuació Municipal (PAM), que en aquest 2016 conté 816 actuacions.

La transformació de la ciutat ja ha començat.

Un any transformant la ciutat...

150 actuacions que ja han començat a transformar la ciutat



EDuCACió PER A ToThoM i AL LLARg DE 
LA viDA
- Oferta de 370 places gratuïtes per a infants i 
joves amb risc d’exclusió social als Casals de 
Nadal de Sabadell.
- Creació de dos nous Plans Educatius d’En-
torn als Merinals / Cifuentes i a la Plana del 
Pintor.
- Cessió d’un nou terreny per a la construcció 
de l’Escola Virolet.
- Increment del 100% en el nombre de beques 
per estudiar anglès i francès en col·laboració 
amb diverses escoles d’idiomes, i impuls d’un 
curs intensiu d’anglès per a 60 alumnes de Ba-
txillerat d’entorns desfavorits.
- Obertura de cinc patis d’escola cada dia de la 
setmana de maig a setembre.
- Iniciat el procés per la creació d’una Taula de 
Formació Professional.
- Increment del 100% en les inversions en 
equipaments educatius.
- Creada la Comissió per elaborar un nou 
Mapa Escolar de Sabadell.

ACCió SoCiAL PRoACTivA
- Obertura del Servei d’urgències i Emer-
gències Socials a la plaça del Gas.
- Acord d’un protocol amb la Companyia 
d’Aigües de Sabadell per evitar els talls d’ai-
gua a les llars vulnerables.
- Primer municipi en iniciar procediments san-
cionadors a les empreses subministradores 
que no compleixin la llei de pobresa energè-
tica 24/2015.
- Increment de l’aportació econòmica per a la 
targeta de compra aliments frescos a l’estiu 
2015 i 2016.
- Oferta de Casals d’Estiu gratuïts amb servei 
de menjador durant el mes d’agost per a in-
fants i joves que no tenen garantida una ali-
mentació de qualitat.
- Increment de més del 30% en el nombre de 
beques menjador.
- Elaborat el Pla Estratègic d’Acció Social, 
conjuntament amb les entitats del tercer sec-
tor.
- Primera aproximació a un programa per mi-
llorar el model de resposta a les persones sen-
se llar, conjuntament Càritas i Actua vallès.

- Signatura d’un conveni pel programa “Fem 
vacances” per a persones amb discapacitat 
amb ajuts universals per combatre el sobre-
cost.
- Procés d’oposició de 44 places per treballa-
dors/es socials i educadors/es socials.

hAbiTATgE DigNE
- Inici de 53 expedients per a la sanció als 
bancs amb pisos buits.
- Adjudicació de 15 habitatges d’emergència 
social durant el primer trimestre de 2016.
- Tramesa als bancs de les condicions sobre 
pisos buits a la ciutat.
- Elaboració d’un protocol de treball per a les 
situacions d’ocupació irregular i la seva inci-
dència en l’àmbit comunitari.

SALuT PúbLiCA DE quALiTAT
-  Destinem 4 milions d’euros a millorar les ur-
gències del Taulí.
- Creació de la Taula de diàleg entre l’Hospital 
del Taulí i els ajuntaments.
- Elaborat un nou Pla d’acció de Salut.
- Elaborat el nou Pla local de Drogues, que 
inclou un servei preventiu per a casos de con-
sums esporàdics.
- Inici de la redacció del projecte de ciutat car-
dioprotegida.

DEFENSA DELS DRETS CiviLS i CiCLES 
DE viDA
- Consignat un 0,7% dels ingressos propis pre-
vistos a l’exercici 2016 a projectes de coopera-
ció transformadora.
- Adhesió de  Sabadell a la nova Xarxa de Mu-
nicipis LgTbi.
- Obertura de l’oficina Jove com un punt de 
referència suopralocal en matèria d’emanci-
pació juvenil.
- Redefinició del Servei d’informació i Aten-
ció a la Dona en un servei d’orientació, asses-
sorament jurídic i psicològic.
- Ampliació dels serveis del Centre d’Atenció 
a la Dona a veïnes d’altres municipis de la co-
marca.
- Participació activa en la plataforma de su-
port a les persones refugiades.

- Definit un nou circuit d’acollida per a per-
sones nouvingudes adaptant-lo al Decret 
150/2014 dels serveis d’acollida de les perso-
nes immigrades i de les retornades a Catalun-
ya.
- Tarifació social per al nou programa “Sortim 
i Compartim” per permetre l’accés a persones 
amb pocs recursos.

PRoDuCCió i ACCéS A LA CuLTuRA
- Commemoració del 30è aniversari de la mort 
de Joan Oliver. Treball conjuntament amb 
entitats de la ciutat a través de la plataforma 
AnyJoanOliver.
- Procés de participació per definir el model 
de la Festa Major de la ciutat. 
- Inauguració de La vela a l’Estruch, referent 
en la programació estable de Circ contempo-
rani.
-  Inici de la revisió del projecte del Museu de 
la indústria Tèxtil Llanera  i contactes amb 
els diferents agents implicats.
- Inici de l’elaboració de l’inventari del Patri-
moni industrial.
- Inici de l’estudi preliminar per a la revisió del 
nomenclàtor establint criteris de memòria 
històrica.
- Execució del canvi de nom del carrer d’Alfons 
XIII per carrer de la República.
- Replantejament del festival de 30 Nits, po-
sant èmfasi en la part participativa i associa-
tiva i ampliant-ne l’abast temporal (30 Nits i 
Més, de juny a agost).
- Recuperació de les fogueres en la celebració 
de Sant Joan.

DiFuSió DE L’ESPoRT i ELS SEuS 
vALoRS
- Redacció del projecte de remodelació de la 
bassa.  
- Creació d’una taula de treball amb les enti-
tats esportives com a organisme de corespon-
sabilitat en matèria d’esport.
- Posada en marxa del Complex olímpia ges-
tionat amb les entitats esportives de la ciutat.
- Increment del 100 % en l’import de les sub-
vencions a entitats esportives per a cobrir els 
ajuts de beques.

eix 1. els drets socials: 
cohesió i equitat

Un any transformant la ciutat....

150 actuacions que ja han començat a transformar la ciutat



DRET A LA CiuTAT
- Revisió dels continguts del Pla Especial 
de Protecció del Patrimoni (PEP-BAMAS) i 
actuacions per a la conservació d’edificis no 
protegits pel planejament.
- Avenç en la tramitació de diverses 
modificacions de Pla General (Artèxtil, plaça 
Vallès, Can Gambús, el Poblenou, Escola 
Bellapart, ...).
- Accions per a la revisió del conveni urbanístic 
del Castell de Can Feu.
- Desenvolupament dels instruments per a la 
transformació de l’àmbit del Portal Sud (Pla 
Especial).
- Represa dels treballs per a l’elaboració del 
Text Refós del Planejament general.
- Elaboració d’un informe i gestions per a la 
recuperació de la possessió de la Caserna.

ESPAi PúbLiC, MobiLiTAT i SERvEiS
- Retirada de les terres contaminades al Parc 
del Nord i elaboració participativa de les fa-
ses d’urbanització.
- Solució definitiva del problema d’inunda-
cions amb aigües fecals a la plaça de les Ter-
mes.
- Millores a la xarxa de transport públic: accés 
des de Can Rull i els Merinals al Taulí, també 
en dissabte, nova línia 8 als dissabtes i reforç 
línia 4/44 i línies centrals 1,2 i 3.
- Plantació i substitució de 1500 arbres a tota 
la ciutat.
- Adquisició de tres nous autobusos més sos-
tenibles, un d’ells híbrid, i nou pla de renova-
ció de flota.
- Nova aplicació per pagar la zona blava a 
distància.
- Reorganització del servei de Residus i Nete-
ja Viària, per a una millor gestió i control de la 
concessió començant pel servei de recollida 
de mobles i trastos al carrer.
- Inici del procés de revisió del reglament del 
Cementiri i de l’ordenança fiscal.
- Posada en funcionament de la cascada del 
parc de Catalunya i restauració de la font, els 
bancs i l’enjardinament de la plaça de Grana-
dos.

quALiTAT AMbiENTAL i 
bioDivERSiTAT
- Acord per organitzar a Sabadell el i Congrés 
Català de Pobresa Energètica.
- Inici de la redacció del Pla per a la Millora 
de la qualitat de l’Aire.

- Elaboració del Pla d’Acció d’Energia Sos-
tenible.
- Coorganització del Congrés Català d’Acús-
tica.
- Creació d’un banc d’Energia a Sabadell per 
donar resposta a la pobresa energètica i el 
canvi climàtic. 
- Inici d’un Pla pilot d’assessorament energè-
tic a sis escoles de la ciutat, dins el programa 
“Agenda 21 Plus”).
- Redacció de l’esborrany de l’ordenança so-
bre tinença d’animals.
- Declaració del Ple de Sabadell com a ciutat 
lliure de maltractaments animals.
- Creació d’una xarxa de suport als serveis 
d’Acció Social en casos d’acolliment temporal 
d’animals adreçat a persones en situació pro-
visional de vulnerabilitat.
- Establert un protocol d’actuació amb la Po-
licia Municipal que s’activi quan es denunciï 
un possible maltractament animal.
- Suport als programes de foment de l’adop-
ció endegats per entitats que treballen en 
l’àmbit del benestar animal.

RoDAL i gESTió AgRoFoRESTAL 
PRoDuCTivA
- Millora de la dotació de neteja del rodal.
- Iniciat un estudi tècnic per revitalitzar el 
Parc Agrari.
- Reconversió del model d’horts municipals 
recreatius a horts amb finalitats socials. 
- Plantada escolar d’arbres a Castellarnau 
per mitigar els efectes de la ventada del 2014.

SEguRETAT CiuTADANA
- Adaptació de les actuacions per millorar la 
convivència i la seguretat per a cada distric-
te.
- Reestructuració de la Policia Municipal ini-
ciant el desplegament d’un model de policia 
de proximitat.
- Supressió de les unitats especials de la Poli-
cia Municipal.
- Creació de 8 noves places en la línia de do-
tar la Policia Municipal amb 250 agents.
- Iniciat el procés per a la creació de l’oficina 
d’Atenció a la víctima (gènere i odi.)
- Nou centre de control del trànsit.
- Aplicació mòbil per connectar amb la Poli-
cia Municipal.
- Nomenament de l’intendent major com a 
nou responsable de la Policia Municipal.

FoMENT DE L’oCuPACió DE 
quALiTAT 
- Creació d’un nou servei de recerca de feina: 
l’Espai de Recerca de Feina de garantia 
Juvenil.
- Contractació de prop de 500 persones a través 
de Plans d’ocupació.
- Pla de Treball als barris de la zona sud (Creu 
de barberà, Campoamor, Espronceda i les 
Termes) i als barris del Parc Fluvial del Ripoll.

DESENvoLuPAMENT ECoNòMiC 
SoSTENibLE
- Primera Fira d’Economia Social i Solidària 
del vallès al recinte de la Fira.
- Sabadell i 17 ajuntaments creen la Xarxa 
de Municipis per una Economia Social i 
Solidària.
- Participació en el programa europeu ”gen-i 
City” per atraure i retenir joves emprenedors, 
amb 11 ciutats més.
- Impuls de l’espai “Saba-Tic” adreçat al foment 
i la difusió de les eines tecnològiques en el 
marc de la Festa Major de Sabadell.
- Adhesió al sistema de Finestreta única 
Empresarial (FUE) del Consorci Administració 
Oberta de Catalunya.

CoMERç DE PRoXiMiTAT i CoNSuM
- Creació d’una taula de treball entre l’Ajunta-
ment i les associacions de comerciants per es-
tablir mesures d’ordenació del territori i imple-
mentar una política compartida.
- Treball per un pacte comarcal per la limitació 
del sòl comercial en trama urbana no consoli-
dada.
- Reducció de taxes al comerç ambulant i reci-
clatge de la brossa per part dels paradistes.
- Licitació de les parades vacants dels mercats 
municipals.
- Realització del mapa de consum responsa-
ble.
- Atenció a l’oMiC de persones afectades per 
fraus en el sector de l’odontologia.
- Tramitació per part de l’OMIC d’expedients a 
les companyies subministradores per incom-
pliment de la llei de pobresa energètica.

bANCA ÈTiCA i CoMPRA RESPoNSAbLE 
EN LA gESTió MuNiCiPAL
- Gestió d’una part de les transferències i els 
crèdits municipals per mitjà d’entitats de fi-
nances cooperatives i ètiques.

PRoMoCió DE LA CiuTAT, 
iNTERNACioNALiTzACió i TuRiSME
- Elaboració de la Diagnosi de les oportunitats 
d’internacionalització de Sabadell.

eix 2. l’economia: 
innovació i cooperació

eix 3. el territori: 
planificació i sostenibilitat

150 actuacions que ja han començat a transformar la ciutat



MÉS iNForMAciÓ:  www.sabadell.cat/plademandat

els instruments. uN AjuNTAMeNT eFicieNT i ProPer

organització i recursos humans
- Gestió de la primera fase de l’Auditoria interna de l’Ajuntament. 
- Nou procediment de gestió de les bosses de treball.
-  Implantació d’un nou sistema de provisió de llocs de treball de 
lliure designació mitjançant la presentació d’una memòria.
- Valoració de riscos psicosocials a la Policia Municipal.

recursos econòmics 
- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agència Tributària 
per intercanvi d’informació, recaptació executiva, etc.
- Elaborat el Pla de Control Tributari per a empreses de grans 
dimensions i expedients de revisió fiscal.
- Dotació de 30 milions d’€ per a educació, acció social i salut , 16 
milions d’€ per al pla de xoc d’emergència social i d’11 milions d’€ 
per a inversions per a l’any 2016.
- Previsió de bonificacions progressives a l’IAE, amb criteris 
ambientals i de contractació estable.
- Incorporació a les Ordenances Fiscals d’una nova modalitat d’IBI 
aplicable a l’àmbit educatiu,   cultural i sanitari.
- Signatura d’un conveni de cooperació per a la municipalització 
de serveis públics: Sabadell, Cerdanyola, Ripollet, Badalona i 
Barberà.
- Remunicipalització de la grua municipal.
- Mancomunat el servei de grua amb Castellar del Vallès i Barberà 
del Vallès.
- Increment del nombre d’inspectors per a la lluita contra el frau 
fiscal.

planificació estratÈgica 
- Elaboració del projecte d’Estratègia de Desenvolupament 
urbà Sostenible integrat (DUSI) i de la convocatòria europea 
Urban Innovative Actions.

- Projecte conjunt de Sabadell, Castellar, Barberà i Sant Quirze per 
optar a fons europeus.
- Treballs d’elaboració del projecte urbà de l’Espai Central de la 
ciutat: el passeig de la Plaça Major i l’àmbit del Centre.
- Inici de la redacció del Pla Director d’Usos i activitats i del Pla 
Director Equipaments.
- Coordinació dels treballs de perllongament dels FgC i de les 
actuacions al voltant de les obres.
- Desenvolupament i acord de la taula tècnica sobre el soterrament 
del ferrocarril a Can Feu i negociació amb la Generalitat perquè 
n’acceleri la realització.
- Coordinació actuacions Eix Cívic de distribució de l’Eix de 
Ponent: entre plaça del Mil·lenari fins la plaça de Catalunya.

bases de dades i eines tecnològiques
- Suport tecnològic per millorar l’accés a les piscines municipals 
(control aforament, pagament amb targeta).
- Renovació del equips informàtics d’atenció als centres d’assis-
tència primària.
- Millora en la mecanització  dels tràmits de sol·licitud d’ajuts es-
colars.
- Elaboració d’un cens de participants en processos participatius.
- Mecanització la gestió reserves d’espais a centres cívics a petició 
d’entitats.

relacions institucionals i informació corporativa
- Iniciats els treballs de creació d’un manual d’ús i estil  dels perfils 
corporatius a les xarxes socials.

150 actuacions que ja han començat a transformar la ciutat


