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Els instruments. Un ajuntament eficient i 
proper 
 
L’Ajuntament ha de ser una administració al servei dels veïns i veïnes 
de Sabadell. El govern assumeix la responsabilitat de millorar l’atenció i 
resposta als seus ciutadans.  
Per això impulsarà les actuacions necessàries perquè l'ajuntament 
funcioni com una administració pública i no com una empresa 
clientelar, introduint tots els mecanismes de control, transparència, 
exigència i servei públic perquè l'administració sigui igualitària, 
garantista i professional. 
Per aconseguir-ho, promourà la reestructuració de l’organització 
municipal a partir d’una auditoria participativa, facilitarà el creixement 
professional dels treballadors municipals i fomentarà el treball 
transversal dins l’ajuntament i amb altres agents clau de la societat 
civil. Alhora, es treballarà per reestructurar les dependències 
municipals en funció d’un criteri d’estalvi i aprofitar els espais de 
propietat de l’Ajuntament eliminant els lloguers existents.  
El respecte al ciutadà com a subjecte polític i dipositari de drets 
requereix una atenció diligent per part de l’ajuntament a les seves 
demandes i també la simplificació de processos i de tràmits 
administratius en les gestions que hagi de realitzar. 
 
 

 
Organització i recursos humans 

 
Recursos econòmics 

 
Planificació estratègica 

 
Bases de dades i eines tecnològiques 

 
Relacions institucionals i informació corporativa 

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTS 



 

56 
 

 
 
E. Organització i recursos humans 
 
 
En el transcurs del present mandat caldrà realitzar un pla d'auditoria i organització 
de tot l'ajuntament, que avaluï els serveis i els llocs de treball i plantegi una 
organització orientada al servei públic, així com abordar el percentatge d'interinitat i 
d'adscripcions provisionals, incrementant els processos de selecció.  
Igualment, caldrà formular una proposta d'ordenació dels espais del consistori i la 
distribució física dels mateixos i procedir a l'adequació dels equipaments 
municipals a les condicions de Seguretat i Salut en relació a la normativa de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Objectius  
 

ü Gestionar un procés de racionalització de l’organització municipal 
perquè respongui a les noves necessitats de la ciutat 

L’ajuntament és l’administració més propera al ciutadà. Un Ajuntament eficient i proper, capaç 
d’adaptar-se a necessitats canviants. Per aconseguir-lo cal simplificar els processos i els tràmits 
administratius però també cal estratègies que permetin el creixement professional dels 
treballadors municipals. És en aquesta línia que es durà a terme un pla d’auditoria i organització 
de tot l’Ajuntament i que es procedirà a replantejar el model actual de gestió dels serveis públics. 
 

ü Generar eines i processos per a la millora organitzativa 
Perquè l’Ajuntament pugui respondre a les necessitats i expectatives dels ciutadans, cal tenir 
mecanismes d’anàlisi, canvi i adaptació interna, de manera que els recursos de què disposa siguin 
gestionats de la manera més eficient i orientada possible. 
 

ü Normalitzar la relació laboral dels treballadors de l’ajuntament 
L’objectiu principal serà la reducció de l’índex d’interinitat del personal municipal, tot executant les 
places pendents de convocar de les ofertes públiques d’ocupació corresponents als anys 2008, 
2009, 2010 i 2015, mitjançant la convocatòria de les oposicions o concursos oposició i procedir a 
l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016, dins els límits fixats per la normativa 
pressupostària, i execució d’aquelles places que sigui possible  
convocar durant el mandat. Paral·lelament cal aplicar criteris de transparència en els processos de 
selecció de personal. 
 

ü Millorar la integració de la prevenció de riscos laborals a 
l’Ajuntament 

La revisió de l’activitat municipal des del punt de vista del control dels riscos laborals que es 
generen a l’organització, és clau per incrementar la seguretat i salut laboral tant dels treballadors i 
treballadores públics, de qualsevol nivell jeràrquic, com de totes les persones que realitzin 
activitats i serveis promoguts per l’Ajuntament. L’objectiu final és la integració de la prevenció de 
riscos laborals en tots els nostres procediments i activitats. 
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F. Planificació i gestió estratègica 
 
 
L’administració ha se ser capaç de dotar-se d’eines que orientin la seva actuació a 
llarg termini (planificació estratègica), que li aportin informació continuada de 
l’evolució dels indicadors principals de la ciutat (recollida i anàlisi de dades), que 
incorporin la visió estratègica en la gestió quotidiana (direcció per objectius) i que 
permetin dur a terme un seguiment continuat de dels plans anuals d’actuació 
(quadres de comandament). 
 

ü Planificar amb visió estratègica els projectes de desenvolupament 
urbà 

L’Administració local actua com a promotora d’actuacions en el terreny de la innovació que permet 
crear noves eines aplicades a consum d’energia, el reciclatge... 
El govern mantindrà un conjunt d’acords amb altres ciutats europees amb les que treballa 
programes com Triangulum, DOF i Urban Wins, amb l’objectiu d’aconseguir major eficiència en 
àmbits com el medi ambient i la sostenibilitat, la mobilitat urbana, la participació ciutadana, el 
comerç i turisme... alhora que iniciarà actuacions de col·laboració amb Fundacions, Universitats i 
entitats locals que treballen en diversos programes d’innovació. 
 

ü Estudiar, tractar i difondre la informació de la ciutat 
El coneixement dels contextos de l’actuació municipal, és a dir, de els dinàmiques que es 
produeixen a la ciutat en tots els seus àmbits (econòmics, social, educatiu, de salut, etc.) és 
fonamental per tal d’ajustar les polítiques a la realitat canviant de la vida de la ciutat i, per tant, 
poder actuar proactivament i, també, preventivament. 
 

ü Facilitar el seguiment de la gestió a l’organització  
Els instruments de planificació de l’actuació del govern municipal durant el mandat han de generar 
eines per al seguiment periòdic que facilitin la gestió de l’organització municipal i que, alhora, 
permetin l’exercici de la transparència i el rendiment de comptes. 
 
 
 
G. Recursos econòmics  
 
 
Un dels principals objectius en matèria de gestió dels recursos econòmics és 
desterrar les males pràctiques instal·lades i enquistades en l'administració pública 
local. 
Per avançar en aquesta direcció es crearà un reglament de contractació pública que 
introdueixi totes les clàusules socials, ambientals i de promoció del teixit econòmic 
local, i es limitarà el camp d'acció de les grans corporacions en l'àmbit de la gestió 
pública entenent que perjudiquen el servei públic en pro dels interessos i beneficis 
privats. 
Alhora, es recuperarà la gestió directa i el control públic del màxim de serveis 
municipals i es promouran convenis de cooperació interadministrativa amb altres 
institucions per la prestació de serveis públics. 
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S'elaborarà també un pla d'ordenació pressupostària i un pressupost municipal per 
objectius, transparent, participat i obert. Tot plegat amb la finalitat de desterrar el 
clientelisme pressupostari, l'hermetisme dels departaments i la gestió discrecional. 
 
Objectius 
 

ü Avançar cap a una fiscalitat més justa i progressiva i contra el frau 
fiscal 

Es fomentarà una fiscalitat més justa fent que es tributi d'acord amb la capacitat econòmica, 
augmentant el caràcter progressiu dels impostos i taxes municipals, de forma que paguin més les 
empreses i particulars que més tenen o més guanyen. En aquest mateix sentit, l'ajuntament 
impulsarà beneficis fiscals en alguns àmbits prioritaris, per tal d'afavorir el comerç local, els 
projectes d'economia social i els col·lectius amb necessitats especials. 
S’incrementaran els recursos destinats a la lluita contra el frau fiscal i s'impulsarà el pla de control 
tributari com un mecanisme bàsic per assolir la justícia i igualtat tributària i es potenciaran les 
col·laboracions amb altres administracions o entitats, als efectes de millorar l'aplicació tributària i 
els serveis als ciutadans. 
 

ü Avançar cap a una fiscalitat amb vocació de servei públic, propera 
i facilitadora 

Es revisaran i modificaran diferents actuacions d'informació i accidència tributària a la ciutadania, 
amb l'objectiu de fer que els tràmits tributaris siguin el més fàcils possibles. Un bon servei al 
ciutadà és fonamental per tal que cregui i compleixi amb les seves 
obligacions. En aquest sentit, entre d'altres actuacions, es vol implantar el pla personalitzat de 
pagament. 
 

ü Refinançar crèdits 
Els serveis econòmics municipals estudiaran les possibilitats de refinançar crèdits, principalment 
els que estan a un tipus d'interès més alt, i els més antics, per rebaixar la despesa financera i per 
simplificar la cartera de préstecs. 
Per millorar la cartera de préstecs s’estudiarà la compensació dels crèdits a tipus variable i a tipus 
fix, buscant una major paritat entre els dos grups 
 

ü Elaborar uns pressupostos participatius i millorar la forma de 
presentació als ciutadans 

S’elaboraran uns pressupostos participatius, una part dels quals inclouran les propostes sorgides 
del procés de participació. Igualment, es treballarà des de la lògica de pressupost per objectius. 
Es millorarà la presentació pública del pressupost als ciutadans, per fer-lo més entenedor i 
comprensible, sobretot pel què fa a la informació disponible a la web municipal. S’avançarà cap a 
la tramitació electrònica de l'expedient d'aprovació del pressupost. 
 

ü Recuperar la gestió directa i el control públic del màxim de serveis 
Serà necessari repensar el model de gestió dels serveis públics avaluant les actuals concessions i 
plantejant la remunicipalització total o parcial d’alguns d’aquests serveis, la gestió per part de 
l’economia social i cooperativa, i internalitzant a l’organigrama municipal les funcions que 
actualment duen a terme els organismes autònoms municipals. 
 

ü Optimitzar la gestió dels serveis interns de l’Ajuntament  
Es duran a terme auditories per avaluar l’optimització del servei de neteja dels edificis municipals, 
es completarà el control de presència del personal que en té cura (municipal i de l’empresa 
adjudicatària), i es treballarà per introduir una gamma de productes de neteja més ecològics. 
Es proposarà l’adhesió de l’Ajuntament al sistema de subhasta electrònica de la Generalitat i al 
sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i del 
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Consorci Català pel Desenvolupament Local, per tal d’efectuar l’adquisició de béns, 
subministraments i contractació de serveis. 
 
 
 
H. Les bases de dades i les eines tecnològiques 
 
 
Les tecnologies de la informació i la comunicació representen una oportunitat en la 
transformació de les administracions. L’ús d’eines tecnològiques contribueix a 
millorar l’eficiència en la gestió municipal i a evolucionar cap una administració 
més oberta, transparent i participativa. 
L’Ajuntament ha de continuar avançant en el procés de simplificació administrativa 
i en la incorporació de noves eines que donin suport a les propostes d’actuació 
municipals i cercar noves vies que impulsin l’ús de l’administració electrònica i 
millorin la comunicació amb els ciutadans. 
 
Objectius 
 

ü Mantenir i millorar la qualitat, integritat i coherència de les bases 
de dades corporatives 

Mantenir les bases de dades corporatives, que són altament dinàmiques, amb la màxima qualitat 
possible, integrar la informació i estructurar-la de tal forma que pugui ser utilitzada per donar 
acompliment als objectius municipals i dels ciutadans i entitats. 
 

ü Reorientar els serveis informàtics municipals potenciant el talent 
existent i posar-lo, també, al servei de la ciutadania 

La optimització dels recursos d’Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) té per objecte actualitzar 
els serveis que s’ofereixen tant als departaments com als ciutadans i ciutadanes i comportarà la 
realització d’una auditoria de sistemes i una altra de programari. S’estudiarà la millor opció per a 
l’adopció del software lliure com a programari de referència, s’explorarà la cooperació en el 
desenvolupament d’aplicacions amb altres administracions i es revisarà el procés de redacció, 
selecció i publicació dels continguts dels diversos webs i de la intranet municipal. 
El programa de Tecnologies de la Informació i la Comunicació ha de permetre renovar les eines 
que es posen a disposició dels diferents tipus d’usuaris (eines de suport per al Govern Obert, 
l’administració electrònica, l’atenció i comunicació amb la ciutadania, i la participació ciutadana) 
per tal de fer més propera la relació de l’Administració amb tots els ciutadans i ciutadanes. 
 
 
 
I. Relacions institucionals i informació corporativa 
 
 
El cerimonial, el protocol i la imatge institucional ha de respondre als principis i 
valors fonamentals de la institució municipal i, per això, es replantejaran alguns 
dels aspectes de l’actual reglament.  
La comunicació corporativa és fonamental per informar la ciutadania. 
La comunicació s’estableix directament a través de les eines digitals i els mitjans 
públics municipals de comunicació, per mitjà de les xarxes socials, o amb la 
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intermediació dels mitjans de comunicació. En qualsevol cas és imprescindible en 
un govern que reivindica la proximitat amb la ciutadania. 
 
Objectius  
 

ü Repensar el cerimonial i la imatge institucional 
Les principals actuacions en aquest àmbit respondran a la necessitat de replantejar el contingut de 
l’actual Reglament de Protocol i cerimonial de l’Ajuntament I estudiar la possibilitat de crear un 
guardo de caràcter cívic a la ciutat. 
 

ü Millorar els canals de comunicació corporativa 
La millora de la informació i comunicació corporativa a través dels entorns digitals i les xarxes 
socials es centrarà en la creació d'un butlletí digital, així com de manual d'ús i estil dels perfils 
corporatius a les xarxes socials i la formació adreçada als gestors de la informació. 
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