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PPllaa  dd’’AAccttuuaacciióó  ddeell  MMaannddaatt  22002211--22002233  

Informe de retiment de comptes 
 

 

 

1.- INTRODUCCIÓ 
 
El Pla d’Actuació del Mandat (PAM) és el full de ruta de la gestió municipal, on queda 
recollida la planificació estratègica del mandat, els objectius que es persegueixen i les 
actuacions a desenvolupar. En definitiva, és l’instrument que serveix per prioritzar i 
definir quins són els objectius, les prioritats, les línies a seguir, les intencions i les 
accions més rellevants de la política de l'equip de govern. 
 
Així, el Pla d’Actuació del Mandat 2021-2023 defineix l’agenda de prioritats del Govern 
municipal per a aquest període. Es tracta del Pla que el Govern es compromet a 
impulsar i complir. En altres paraules, el Pla expressa el compromís del Govern amb la 
ciutat i amb la ciutadania. Un compromís públic. 
 
El mandat comença amb les eleccions municipals del 2019 i la formació del govern de 
la ciutat. Però aquest no ha estat un mandat qualsevol. La crisi derivada de la covid, a 
partir del març del 2020, ha tingut un impacte i una afectació excepcionals, sense 
precedents, cosa que ha provocat una crisi simultània en els àmbits sanitari, econòmic 
i social. Una situació que va portar l’Ajuntament de Sabadell, com moltes altres 
administracions, a afrontar urgentment aquesta realitat i a disposar d’un pla, 
l’anomenat Sabadell pla Covid-19. Mesures per superar la crisi, que tenia l’objectiu 
d’engegar fins a 945 actuacions com a mesures de xoc, a curt i mitjà termini, que 
permetessin afrontar la urgència i pal·liar la situació. 
 
D’aquest pla covid es va fer un seguiment1 durant el període de vigència (2020-2021) i 
es va donar per tancat al desembre del 2021. A l’informe final de tancament, amb un 
91,1% de les propostes en marxa, ja s’apuntava que tot i que es podia donar per 
tancada la finalitat que tenia, com era afrontar la urgència i disposar d’un pla de xoc, 
calia continuar treballant cap a un retorn progressiu a la normalitat tenint molt present 
la nova realitat.  
 
En paral·lel a la tasca d’afrontar els reptes que ha plantejat la covid, el Govern de la 
ciutat va presentar i aprovar el Programa d’Inversions 2021-2024, dotat amb un total 
de 39 milions d’euros, repartits en 90 projectes que abracen els diversos àmbits 
d’actuació de l’Ajuntament. Aquest conjunt d’actuacions, que es troben recollides en 
el PAM 2021-2023, marquen també molt clarament les línies de futur que el Govern 
municipal volia prioritzar. Si el Pla Covid era una actuació immediata i d’urgència, el 
Programa d’Inversions és la proposta d’actuació a anys vista. 
 

                                                
1 Tots els documents de seguiment es poden consultar al portal de transparència [+]. 
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És, per tant, en aquest entorn, i atesa aquesta situació d’excepcionalitat, que es va 
elaborar el Pla de Mandat 2021-2023, que representava ja un retorn progressiu a la 
normalitat i en què, tot i tenint en compte que l’evolució de la pandèmia no es pot 
dissociar de l’impacte i de les conseqüències econòmiques, sanitàries i socials que ha 
comportat i comportarà encara a la ciutat, s’inclouen projectes estratègics de futur i es 
materialitzen importants millores al conjunt de la ciutat com a palanca de reactivació 
social i econòmica de la ciutat. 
 
D’altra banda, tal com ja quedava apuntat al mateix document inicial del PAM, es 
tracta d’un treball que assumeix l’Agenda 2030 com a paradigma d’actuació per al 
proper decenni (acord del Ple del 4 de febrer del 2020), ja que els governs locals són al 
centre de l’Agenda i tots els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) apel·len 
directament a les responsabilitats locals. Així, el Pla de Mandat 2021-2023 està alineat 
amb els ODS, els situa en la realitat social, econòmica, ambiental, territorial i 
institucional de Sabadell, seguint així el model de desenvolupament de l’Agenda 2030. 
 
2.- EL PLA DE MANDAT 2021-2023 
 
En el Ple ordinari del març del 2021 es va donar compte del PAM 2021-23. El PAM 
s’estructura en 5 grans eixos, amb 207 objectius estratègics, 498 objectius específics i 
un total de 920 actuacions. 
 
Respecte de les actuacions, cal esmentar que durant l’execució del PAM s’ha fet 
necessari concretar determinats objectius en més actuacions i per aquest motiu la xifra 
resultant d’actuacions és de 1.086. 
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3.- ESTAT  D’EXECUCIÓ  DE LES  ACTUACIONS 
 
Per poder donar compte del grau d’execució de les diferents actuacions, la informació 
sobre l’estat d’execució s’ha recollit a 31 de desembre de 2022. Tanmateix, s’incorpora 
la previsió del final de l’execució de les actuacions en fase d’execució o pendents 
d’iniciar. 
 

Per facilitar que se’n pugui fer una lectura ràpida, atès el volum d’actuacions, s’han 
considerat quatre situacions relatives a l’estat d’execució de les actuacions:  
 

Estat d’execució Descripció 

Executada Quan s’ha completat tota l’actuació prevista.  

En Execució 
Quan ha començat l’actuació, però no ha finalitzat. En aquests casos queda indicada 

la data prevista de finalització. 

Pendent 
Quan correspon a una actuació que encara no ha començat. En aquests casos, 

consten les dates previstes d’inici i de finalització. 

Desestimada 
Quan es tracta d’una actuació planificada però que, per causes sobrevingudes, no es 

podrà dur a terme.. 

 
 
 
Així, en el conjunt del 
PAM 2021-23 hi ha 
1.086 actuacions, de 
les quals 720 estan 

executades, 255 es 

troben en execució, 

72 estan pendents i 

39 s’han desestimat. 

En percentatges, són 
un 66,3% d’exe-

cutades, un 23,5% en 

execució, un 6,6% 

pendents i un 3,6% 

desestimades.  
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Si es té en compte el total d’actuacions que estan finalitzades totalment o es troben en 
execució i tenen una data prevista de finalització, per tant, es troben en marxa, significa 
que un total de 975 actuacions (89,8% del total) es podrien donar per executades 

totalment o en execució. 
 
 

 

 
 
 
Un 89,8% de les actuacions 
previstes al Pla de Mandat 
2021-2023 han estat 
executades completament o 
estan en execució. 
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4.- ESTAT D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS, PER EIXOS 
 

 
 
 
 

 
Estat 

d’execució 
Eix 1 

Les persones 

Eix 2 

L’economia 

Eix 3 

El territori 

Eix 4 

El bon 

govern 

Eix 5 

Els 

instruments 

Total 

Executada 216 92 145 178 89 720 
En execució 74 7 120 28 26 255 

Pendent 21 7 15 17 12 72 
Desestimada 12 6 10 5 6 39 

Total 323 112 290 228 133 1.086 
 
 
 
 

Estat 

d’execució 

(en %) 

Eix 1 

Les persones 

Eix 2 

L’economia 

Eix 3 

El territori 

Eix 4 

El bon 

govern 

Eix 5 

Els 

instruments 

Total 

Executada 66,9 82,1 50 78,1 66,9 66,3 
En execució 22,9 6,3 41,4 12,3 19,5 23,5 

Pendent 6,5 6,3 5,2 7,5 9 6,6 
Desestimada 3,7 5,4 3,4 2,2 4,5 3,6 

Total 100 100 100 100 100 100 
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4.1. EIX 1. LES PERSONES:  

COHESIÓ, EQUITAT I SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

El primer eix se centra en les persones (cohesió, equitat i serveis) i en la defensa dels 

principis de la inclusió i la igualtat, dels quals deriva el mandat de no deixar cap 

persona enrere. Cal acabar amb totes les formes de pobresa i assegurar la dignitat i la 

igualtat. Implica, per tant, millorar l’accés als béns i serveis bàsics, així com millorar-ne 

la qualitat. A més, la ciutadania és diversa i demana una atenció que en respecti els 

drets, però també que els ponderi en funció de la identitat i la situació individuals. 

 

Del total de les 323 actuacions, 216 han estat executades (66,9% del total), 74 es 

troben en execució (22,9%), 21 estan pendents (6,5%) i 12 s’han desestimat (3,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 89,8% de les 
actuacions previstes 
en aquest eix s’han 
acabat o estan ja en 
execució. 
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EIX 1. LES PERSONES: COHESIÓ, EQUITAT I SERVEIS A LA CIUTADANIA

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només acció 
"En 

execució" o 
"Pendent")

Acció Social
1 Atendre la urgència i l’emergència 
social.

1.1 Crear un equip d’intervenció de prevenció de 
pèrdua de l’habitatge, de garantia

1.1.1 Garantir els subministraments d’energia i aigua bàsics 
a les llars.

Executada

Acció Social
1 Atendre la urgència i l’emergència 
social.

1.1 Crear un equip d’intervenció de prevenció de 
pèrdua de l’habitatge, de garantia

1.1.2 Instal·lar comptadors socials de subministrament 
d’aigua, amb el concurs de la Companyia d’Aigües de 
Sabadell (CASSA).

Pendent 2023 2024

Acció Social
1 Atendre la urgència i l’emergència 
social.

1.2 Desplegar més recursos residencials ajustats a 
noves tipologies de necessitat d’allotjament temporal i 
sensellarisme.

1.2.1 Licitar i obrir el nou equipament d'acollida de llarga 
estada de famílies.

Pendent 2023 2025

Acció Social
1 Atendre la urgència i l’emergència 
social.

1.2 Desplegar més recursos residencials ajustats a 
noves tipologies de necessitat d’allotjament temporal i 
sensellarisme.

1.2.2 Aportar un nou pis per al projecte de Housing First. Pendent 2023 2025

Acció Social
1 Atendre la urgència i l’emergència 
social.

1.2 Desplegar més recursos residencials ajustats a 
noves tipologies de necessitat d’allotjament temporal i 
sensellarisme.

1.2.3 Obertura d'un pis per a persones sense sostre, de 
gestió externa.

Pendent 2023 2025

Acció Social
1 Atendre la urgència i l’emergència 
social.

1.2 Desplegar més recursos residencials ajustats a 
noves tipologies de necessitat d’allotjament temporal i 
sensellarisme.

1.2.4 Revisar les condicions tècniques de la licitació del 
servei de Sabadell Sostre, amb la possibilitat d'incloure-hi el 
nou pis per a persones sense sostre.

Pendent 2023 2025

Acció Social
1 Atendre la urgència i l’emergència 
social.

1.3 Millorar les condicions de vida de les persones 
sense llar, mitjançant la implantació de la metodologia 
Housing First, tot proporcionant un sostre.

1.3.1 Redactar l'estratègia d'intervenció amb les persones 
sense sostre, en el marc de la Taula de Sensellarisme.

En execució 2025

Acció Social
1 Atendre la urgència i l’emergència 
social.

1.4 Incrementar els recursos municipals per pal·liar la 
privació.

1.4.1 Garantir una provisió alimentària bàsica digna. Executada

Acció Social
1 Atendre la urgència i l’emergència 
social.

1.4 Incrementar els recursos municipals per pal·liar la 
privació.

1.4.2 Editar un document de bases per transformar el model 
de Rebost solidari.

Executada

Acció Social
1 Atendre la urgència i l’emergència 
social.

1.4 Incrementar els recursos municipals per pal·liar la 
privació.

1.4.3 Crear una oficina d’atenció que inclogui l’acollida i el 
tràmit.

En execució 2023

Acció Social
1 Atendre la urgència i l’emergència 
social.

1.4 Incrementar els recursos municipals per pal·liar la 
privació.

1.4.4 Aprovar un reglament de prestacions d’urgència social. Executada

Acció Social
1 Atendre la urgència i l’emergència 
social.

1.4 Incrementar els recursos municipals per pal·liar la 
privació.

1.4.5 Reorganitzar i dimensionar l'atenció del Servei 
d’Emergències i Urgències Socials.

Executada

Acció Social
1 Atendre la urgència i l’emergència 
social.

1.4 Incrementar els recursos municipals per pal·liar la 
privació.

1.4.6 Redactar el projecte d'un nou centre d'emergències. Executada

Acció Social
1 Atendre la urgència i l’emergència 
social.

1.4 Incrementar els recursos municipals per pal·liar la 
privació.

1.4.7 Redactar la proposta d'estratègia de garantia 
alimentària, dins de la Taula de Garantia Alimentària que 
formarà part del Consell d'Acció Social.

Executada

Acció Social
1 Atendre la urgència i l’emergència 
social.

1.4 Incrementar els recursos municipals per pal·liar la 
privació.

1.4.8 Elaborar el projecte de "Rebost" a l'equipament de 
Sellarès i Deu.

Executada

Acció Social
2 Abordar el risc i la vulnerabilitat de la 
infància i l’adolescència.

2.1 Protegir les oportunitats dels infants i adolescents 
en risc amb un equip d’intervenció específica.

2.1.1 Finalitzar el disseny i implementació del nou model 
d'intervenció de les persones educadores socials de risc, 
molt vinculats als centres escolarsi medi obert.

Executada

Acció Social
2 Abordar el risc i la vulnerabilitat de la 
infància i l’adolescència.

2.2 Millorar les capacitats de les famílies en la criança 
d’infants amb la intervenció dels serveis socials 
bàsics, dins del model d’intervenció socioeducativa.

2.2.1 Dotar-se d’un servei d’assessorament jurídic i de suport 
als equips professionals.

Executada

Acció Social

3 Intervenir de forma intensiva en les 
situacions de baixos ingressos: cap a 
l’empoderament de les persones 
(Renda garantida de ciutadania, 
inserció sociolaboral, nou model de 
Rebost solidari, drets energètics).

3.1 Afavorir la inserció laboral de la població en risc 
d’exclusió i/o amb necessitats específiques.

3.1.1 Estudiar i proposar una unitat de tràmit administratiu 
per acompanyar les persones en l’accés telemàtic als ajuts 
socials.

En execució 2024

Acció Social

3 Intervenir de forma intensiva en les 
situacions de baixos ingressos: cap a 
l’empoderament de les persones 
(Renda garantida de ciutadania, 
inserció sociolaboral, nou model de 
Rebost solidari, drets energètics).

3.2 Establir un acord i compromís de col·laboració 
amb la xarxa d’agents socials corresponsables de 
l’atenció a les necessitats bàsiques.

Establir un acord i compromís de col·laboració amb la xarxa 
d’agents socials corresponsables de l’atenció a les 
necessitats bàsiques.

En execució 2024

Acció Social
4 Desplegar una intervenció 
comunitària inclusiva.

4.1 Actualitzar el diagnòstic de necessitats socials 
2015-2019 amb la realitat post- Covid19.

4.1.1 Elaborar el projecte de desplegament del Pla Local 
d’Acció Comunitària Inclusiva.

En execució 2023

Acció Social
4 Desplegar una intervenció 
comunitària inclusiva.

4.1 Actualitzar el diagnòstic de necessitats socials 
2015-2019 amb la realitat post- Covid19.

4.1.2 Desenvolupar una programació territorial d’intervenció 
comunitària.

En execució 2023

Acció Social
5 Millorar l’atenció a la dependència i 
l’atenció a domicili.

5.1 Personalitzar i intensificar amb més hores i 
qualitat el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).

5.1.1 Licitar el nou contracte del Servei d’Atenció 
Domiciliària.

Executada

Acció Social
5 Millorar l’atenció a la dependència i 
l’atenció a domicili.

5.2 Millorar l’atenció social i sanitària integrada amb 
un acord amb l’Institut Català de la Salut (ICS).

5.2.1 Establir un nou marc de governança amb l'ICS. Atenció 
social i sanitària integrada.

En execució 2023

Acció Social
5 Millorar l’atenció a la dependència i 
l’atenció a domicili.

5.3 Desplegar el Pla de discapacitats. Promoure 
l’accessibilitat de manera transversal a tot 
l’Ajuntament a partir del diagnòstic inicial.

5.3.1 Reorientar l'atenció a la discapacitat, a partir de les 
propostes incloses a la diagnosi corresponent.

Executada

Acció Social
6 Crear una aliança amb la xarxa 
d'agents del canvi social.

6.1 Posada en marxa del Consell d’Acció Social.
6.1.1 Posar en funcionament les diverses comissions de 
treball.

Executada

Cementiri

1 Disposar d’un patrimoni 
arquitectònic funerari en bones 
condicions que, conjuntament amb 
uns serveis funeraris de qualitat, donin 
resposta a les necessitats i voluntats 
de la ciutadania.

1.1 Vetllar per fer realitat el Pla director del cementiri i 
per mantenir el cementiri en bones condicions.

1.1.1 Revisar i actualitzar el Pla director del cementiri. Executada

Cementiri

1 Disposar d’un patrimoni 
arquitectònic funerari en bones 
condicions que, conjuntament amb 
uns serveis funeraris de qualitat, donin 
resposta a les necessitats i voluntats 
de la ciutadania.

1.1 Vetllar per fer realitat el Pla director del cementiri i 
per mantenir el cementiri en bones condicions.

1.1.2 Planificar les inversions d’aquest període i vetllar per 
executar-les adequadament.

Executada

Cementiri

1 Disposar d’un patrimoni 
arquitectònic funerari en bones 
condicions que, conjuntament amb 
uns serveis funeraris de qualitat, donin 
resposta a les necessitats i voluntats 
de la ciutadania.

1.1 Vetllar per fer realitat el Pla director del cementiri i 
per mantenir el cementiri en bones condicions.

1.1.3 Rehabilitar les tombes d’acord amb el Pla director i 
posar-les a disposició de la ciutadania.

Executada

Cementiri

1 Disposar d’un patrimoni 
arquitectònic funerari en bones 
condicions que, conjuntament amb 
uns serveis funeraris de qualitat, donin 
resposta a les necessitats i voluntats 
de la ciutadania.

1.2 Garantir la prestació d’un servei caracteritzat per 
l’orientació a les necessitats de les persones 
usuàries, la diversitat, l’agilitat, el rigor, el respecte i la 
sensibilitat.

1.2.1 Fer el seguiment i control de la gestió de la concessió 
de cementiri i serveis funeraris a partir dels paràmetres 
descrits.

Executada

Cementiri

1 Disposar d’un patrimoni 
arquitectònic funerari en bones 
condicions que, conjuntament amb 
uns serveis funeraris de qualitat, donin 
resposta a les necessitats i voluntats 
de la ciutadania.

1.2 Garantir la prestació d’un servei caracteritzat per 
l’orientació a les necessitats de les persones 
usuàries, la diversitat, l’agilitat, el rigor, el respecte i la 
sensibilitat.

1.2.2 Millorar i facilitar la gestió administrativa vinculada a 
aquests serveis a partir de la integració de l’administració 
electrònica en els processos.

Executada
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EIX 1. LES PERSONES: COHESIÓ, EQUITAT I SERVEIS A LA CIUTADANIA

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només acció 
"En 

execució" o 
"Pendent")

Cementiri

1 Disposar d’un patrimoni 
arquitectònic funerari en bones 
condicions que, conjuntament amb 
uns serveis funeraris de qualitat, donin 
resposta a les necessitats i voluntats 
de la ciutadania.

1.2 Garantir la prestació d’un servei caracteritzat per 
l’orientació a les necessitats de les persones 
usuàries, la diversitat, l’agilitat, el rigor, el respecte i la 
sensibilitat.

1.2.3 Modificar l’ordenança de cementiri i de serveis 
funeraris d’acord amb les noves necessitats.

En execució 2024

Cicles de 
Vida

1 Començar a planificar i dissenyar un 
Servei d’Envelliment Actiu (SEA) amb 
quatre àrees estratègiques: Pla 60 i +, 
Participació Activa, Equipaments, 
Lleure de la Gent Gran amb visió de 
futur.

1.1 Fer visible la gent gran.
1.1.1 Consolidar la Festa Gran com una festa de ciutat 
oberta a tots els públics.

Executada

Cicles de 
Vida

1 Començar a planificar i dissenyar un 
Servei d’Envelliment Actiu (SEA) amb 
quatre àrees estratègiques: Pla 60 i +, 
Participació Activa, Equipaments, 
Lleure de la Gent Gran amb visió de 
futur.

1.1 Fer visible la gent gran.
1.1.2 Fer una nova campanya de comunicació per atreure 
nou públic sènior i fer conèixer a la ciutadania les activitats 
que es realitzen als equipaments de persones grans.

Executada

Cicles de 
Vida

1 Començar a planificar i dissenyar un 
Servei d’Envelliment Actiu (SEA) amb 
quatre àrees estratègiques: Pla 60 i +, 
Participació Activa, Equipaments, 
Lleure de la Gent Gran amb visió de 
futur.

1.2 Fomentar l’autonomia de les persones grans i 
promoure’n la salut a través de l’envelliment actiu.

1.2.1 Participar de la planificació d’un nou centre de serveis 
al complex de la Roureda.

Executada

Cicles de 
Vida

1 Començar a planificar i dissenyar un 
Servei d’Envelliment Actiu (SEA) amb 
quatre àrees estratègiques: Pla 60 i +, 
Participació Activa, Equipaments, 
Lleure de la Gent Gran amb visió de 
futur.

1.2 Fomentar l’autonomia de les persones grans i 
promoure’n la salut a través de l’envelliment actiu.

1.2.2 Dotar i consolidar als complexos de Sant Oleguer, 
Alexandra i Roureda d’un servei de restauració que vetlli per 
una nutrició i hàbits saludables.

En execució 2025

Cicles de 
Vida

1 Començar a planificar i dissenyar un 
Servei d’Envelliment Actiu (SEA) amb 
quatre àrees estratègiques: Pla 60 i +, 
Participació Activa, Equipaments, 
Lleure de la Gent Gran amb visió de 
futur.

1.2 Fomentar l’autonomia de les persones grans i 
promoure’n la salut a través de l’envelliment actiu.

1.2.3 Consolidar la dinamització als tres complexos i centres 
de serveis de persones grans.

Executada

Cicles de 
Vida

1 Començar a planificar i dissenyar un 
Servei d’Envelliment Actiu (SEA) amb 
quatre àrees estratègiques: Pla 60 i +, 
Participació Activa, Equipaments, 
Lleure de la Gent Gran amb visió de 
futur.

1.2 Fomentar l’autonomia de les persones grans i 
promoure’n la salut a través de l’envelliment actiu.

1.2.4 Dotar els equipaments de gent gran d’aparells 
audiovisuals i d’oficina actualitzats als nous temps, així com 
millorar la xarxa WIFI i altres espais informàtics.

Pendent 2024 2024

Cicles de 
Vida

1 Començar a planificar i dissenyar un 
Servei d’Envelliment Actiu (SEA) amb 
quatre àrees estratègiques: Pla 60 i +, 
Participació Activa, Equipaments, 
Lleure de la Gent Gran amb visió de 
futur.

1.2 Fomentar l’autonomia de les persones grans i 
promoure’n la salut a través de l’envelliment actiu.

1.2.5 Regular la cessió d’espais de l’Antic Mercat de Sant 
Joan, Sant Oleguer, Alexandra i Parc Central a les entitats 
de municipi i optimitzar així els espais.

Executada

Cicles de 
Vida

1 Començar a planificar i dissenyar un 
Servei d’Envelliment Actiu (SEA) amb 
quatre àrees estratègiques: Pla 60 i +, 
Participació Activa, Equipaments, 
Lleure de la Gent Gran amb visió de 
futur.

1.3 Crear el programa de lleure actiu i social.
1.3.1 Preparar el procés per fer possible els viatges de les 
persones grans i fer-ne el seguiment pertinent.

Executada

Cicles de 
Vida

1 Començar a planificar i dissenyar un 
Servei d’Envelliment Actiu (SEA) amb 
quatre àrees estratègiques: Pla 60 i +, 
Participació Activa, Equipaments, 
Lleure de la Gent Gran amb visió de 
futur.

1.3 Crear el programa de lleure actiu i social. 1.3.2 Planificar i endreçar el programa d’envelliment actiu. En execució 2024

Cicles de 
Vida

1 Començar a planificar i dissenyar un 
Servei d’Envelliment Actiu (SEA) amb 
quatre àrees estratègiques: Pla 60 i +, 
Participació Activa, Equipaments, 
Lleure de la Gent Gran amb visió de 
futur.

1.4 Fomentar la participació en la presa de decisions 
municipals de les persones grans, per tal que es 
tingui en compte la seva mirada en les polítiques 
públiques.

1.4.1 Participar en les formacions de la Diputació i el Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) sobre la Xarxa 
de ciutats amigables amb la gent gran.

Executada

Cicles de 
Vida

1 Començar a planificar i dissenyar un 
Servei d’Envelliment Actiu (SEA) amb 
quatre àrees estratègiques: Pla 60 i +, 
Participació Activa, Equipaments, 
Lleure de la Gent Gran amb visió de 
futur.

1.4 Fomentar la participació en la presa de decisions 
municipals de les persones grans, per tal que es 
tingui en compte la seva mirada en les polítiques 
públiques.

1.4.2 Reactivar i dinamitzar el Consell Consultiu de la Gent 
Gran de Sabadell.

Executada

Cicles de 
Vida

1 Començar a planificar i dissenyar un 
Servei d’Envelliment Actiu (SEA) amb 
quatre àrees estratègiques: Pla 60 i +, 
Participació Activa, Equipaments, 
Lleure de la Gent Gran amb visió de 
futur.

1.4 Fomentar la participació en la presa de decisions 
municipals de les persones grans, per tal que es 
tingui en compte la seva mirada en les polítiques 
públiques.

1.4.3 Realitzar el seguiment de les accions proposades en el 
Pla de 60+ i activar les actuacions pendents.

En execució 2023

Cicles de 
Vida

1 Començar a planificar i dissenyar un 
Servei d’Envelliment Actiu (SEA) amb 
quatre àrees estratègiques: Pla 60 i +, 
Participació Activa, Equipaments, 
Lleure de la Gent Gran amb visió de 
futur.

1.4 Fomentar la participació en la presa de decisions 
municipals de les persones grans, per tal que es 
tingui en compte la seva mirada en les polítiques 
públiques.

1.4.4 Continuar treballant les accions de la Xarxa de 
l’Organització Mundial de a Salut (OMS) de Ciutats Amigues 
de la Gent Gran.

Executada

Cicles de 
Vida

1 Començar a planificar i dissenyar un 
Servei d’Envelliment Actiu (SEA) amb 
quatre àrees estratègiques: Pla 60 i +, 
Participació Activa, Equipaments, 
Lleure de la Gent Gran amb visió de 
futur.

1.5 Potenciar el Mercat de Sant Joan com a punt de 
referència, d’atenció i formació per les persones 
grans en general, les entitats i com a centre 
d’intercanvi d’idees, experiències i mentories.

1.5.1 Ampliar els horaris d’obertura al públic de l’Antic Mercat 
de Sant Joan.

Desestimada

Cicles de 
Vida

1 Començar a planificar i dissenyar un 
Servei d’Envelliment Actiu (SEA) amb 
quatre àrees estratègiques: Pla 60 i +, 
Participació Activa, Equipaments, 
Lleure de la Gent Gran amb visió de 
futur.

1.5 Potenciar el Mercat de Sant Joan com a punt de 
referència, d’atenció i formació per les persones 
grans en general, les entitats i com a centre 
d’intercanvi d’idees, experiències i mentories.

1.5.2 Promoure la mentoria de les persones grans aprofitant 
l’experiència i la formació personal per donar suport a 
diverses iniciatives municipals, programes d’acompanyament 
i activitats per a joves, dones, infants, etc.

Executada
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EIX 1. LES PERSONES: COHESIÓ, EQUITAT I SERVEIS A LA CIUTADANIA

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només acció 
"En 

execució" o 
"Pendent")

Cicles de 
Vida

2 Treballar per reduir la fractura digital 
i lluitar contra l’aïllament i la soledat no 
volguda de les persones grans per 
evitar les desigualtats tot garantint la 
igualtat d’oportunitats.

2.1 Formar-les per reduir la fractura digital.
2.1.1 Formacions en xarxes socials, vídeo conferències, etc., 
perquè no es quedin aïllades socialment ni de les seves 
famílies i de l’entorn.

Executada

Cicles de 
Vida

2 Treballar per reduir la fractura digital 
i lluitar contra l’aïllament i la soledat no 
volguda de les persones grans per 
evitar les desigualtats tot garantint la 
igualtat d’oportunitats.

2.1 Formar-les per reduir la fractura digital.
2.1.2 Formacions per adaptar-les a l’administració 
electrònica

Executada

Cicles de 
Vida

2 Treballar per reduir la fractura digital 
i lluitar contra l’aïllament i la soledat no 
volguda de les persones grans per 
evitar les desigualtats tot garantint la 
igualtat d’oportunitats.

2.1 Formar-les per reduir la fractura digital.
2.1.3 Crear material audiovisual formatiu adaptat als diversos 
nivells de formació i coneixement.

Executada

Cicles de 
Vida

2 Treballar per reduir la fractura digital 
i lluitar contra l’aïllament i la soledat no 
volguda de les persones grans per 
evitar les desigualtats tot garantint la 
igualtat d’oportunitats.

2.2 Apropar les residències a la comunitat.
2.2.1 Continuar amb la programació sociocultural i la 
col·laboració amb les residències.

Executada

Cicles de 
Vida

2 Treballar per reduir la fractura digital 
i lluitar contra l’aïllament i la soledat no 
volguda de les persones grans per 
evitar les desigualtats tot garantint la 
igualtat d’oportunitats.

2.3 Iniciar l’elaboració un pla integral per lluitar contra 
la solitud no volguda.

2.3.1 Crear una taula de treball amb entitats socials i 
fundacions per lluitar contra l’aïllament social.

Executada

Cicles de 
Vida

2 Treballar per reduir la fractura digital 
i lluitar contra l’aïllament i la soledat no 
volguda de les persones grans per 
evitar les desigualtats tot garantint la 
igualtat d’oportunitats.

2.3 Iniciar l’elaboració un pla integral per lluitar contra 
la solitud no volguda.

2.3.2 Realitzar un diagnòstic contra l’aïllament no volgut i un 
pla d’actuació integral per desenvolupar accions concretes 
per millorar la situació.

En execució 2025

Cicles de 
Vida

3 Potenciar i enfortir l’associacionisme 
i el voluntariat de la gent gran.

3.1 Millorar la participació en els òrgans de govern de 
les entitats (qualitat democràtica i formació de les 
juntes).

3.1.1 Acompanyar les entitats per empoderar-les i consolidar-
ne les juntes gestores.

En execució 2025

Cicles de 
Vida

3 Potenciar i enfortir l’associacionisme 
i el voluntariat de la gent gran.

3.1 Millorar la participació en els òrgans de govern de 
les entitats (qualitat democràtica i formació de les 
juntes).

3.1.2 Elaborar un pla de formació específic sobre participació 
democràtica dins de les entitats.

Executada

Cicles de 
Vida

3 Potenciar i enfortir l’associacionisme 
i el voluntariat de la gent gran.

3.1 Millorar la participació en els òrgans de govern de 
les entitats (qualitat democràtica i formació de les 
juntes).

3.1.3 Realitzar un pla de formació adreçat a les juntes dels 
casals per millorar-ne la participació interna.

Executada

Cicles de 
Vida

3 Potenciar i enfortir l’associacionisme 
i el voluntariat de la gent gran.

3.2 Millorar i adaptar les activitats de les entitats a la 
realitat actual.

3.2.1 Planificar i posar en marxa un banc de recursos i 
activitats municipals per tal que les entitats puguin programar 
activitats als equipaments.

Pendent 2023 2024

Cicles de 
Vida

3 Potenciar i enfortir l’associacionisme 
i el voluntariat de la gent gran.

3.2 Millorar i adaptar les activitats de les entitats a la 
realitat actual.

3.2.2 Donar suport tècnic a les entitats per dissenyar 
programes adaptats a les noves realitats i necessitats.

Executada

Cicles de 
Vida

3 Potenciar i enfortir l’associacionisme 
i el voluntariat de la gent gran.

3.3 Acompanyar i formar les entitats vetllant pel 
compliment de la llei del voluntariat de Catalunya.

3.3.1 Facilitar la feina a la coordinadora de casals i entitats 
de gent gran i acompanyar-los tècnicament per poder 
desenvolupar els programes de voluntariat entre 
l’Ajuntament i les entitats.

Executada

Cicles de 
Vida

3 Potenciar i enfortir l’associacionisme 
i el voluntariat de la gent gran.

3.3 Acompanyar i formar les entitats vetllant pel 
compliment de la llei del voluntariat de Catalunya.

3.3.2 Elaborar un pla de suport al voluntariat de gent gran 
amb formacions específiques, sortides formatives i activitats 
culturals i de reconeixement del voluntariat.

En execució 2023

Cicles de 
Vida

3 Potenciar i enfortir l’associacionisme 
i el voluntariat de la gent gran.

3.4 Capacitar les entitats per l’entrada en 
funcionament de l’administració electrònica (e-
administració).

3.4.1 Impulsar un pla de formació específica sobre e-
administració.

Executada

Cicles de 
Vida

3 Potenciar i enfortir l’associacionisme 
i el voluntariat de la gent gran.

3.5 Revisar i implementar uns nous criteris 
d’atorgament de subvencions.

3.5.1 Revisar i actualitzar les bases actuals de subvencions 
per activitats i entitats per adaptar-les a la realitat de les 
entitats.

En execució 2024

Cicles de 
Vida

4 Consolidar les activitats 
intergeneracionals.

4.1 Consolidar-les amb la col·laboració de les entitats 
del municipi, escoles, punt del voluntariat.

Consolidar-les amb la col·laboració de les entitats del 
municipi, escoles, punt del voluntariat.

Pendent 2023 2025

Cicles de 
Vida

4 Consolidar les activitats 
intergeneracionals.

4.2 Incrementar i potenciar les activitats innovadores 
proposades als nostres equipaments per les 
persones grans.

Incrementar i potenciar les activitats innovadores proposades 
als nostres equipaments per les persones grans.

En execució 2024

Cicles de 
Vida

4 Consolidar les activitats 
intergeneracionals.

4.3 Potenciar a través del voluntariat aquestes 
activitats i formar el personal voluntari vetllant perquè 
tingui els recursos necessaris.

Potenciar a través del voluntariat aquestes activitats i formar 
el personal voluntari vetllant perquè tingui els recursos 
necessaris.

Pendent 2024 2025

Cicles de 
Vida

5 Garantir els drets dels infants i 
impulsar la participació dels i de les 
adolescents.

5.1 Fer conèixer a la ciutadania els drets de la 
infància recollits a la Convenció sobre els drets dels 
infants.

5.1.1 Commemorar el Dia Universal dels Drets dels Infants 
(DUDI) amb la consolidació d’un programa d’activitats a 
l’entorn del 20 de novembre.

Executada

Cicles de 
Vida

5 Garantir els drets dels infants i 
impulsar la participació dels i de les 
adolescents.

5.1 Fer conèixer a la ciutadania els drets de la 
infància recollits a la Convenció sobre els drets dels 
infants.

5.1.2 Elaborar i difondre material per sensibilitzar i fer 
conèixer els drets dels infants.

Executada

Cicles de 
Vida

5 Garantir els drets dels infants i 
impulsar la participació dels i de les 
adolescents.

5.2 Millorar la qualitat de vida de la infància i 
l’adolescència fent efectiu el dret a participar, com a 
ciutadans i ciutadanes, en les qüestions que els 
afecten.

5.2.1 Consolidar el Consell d’infants i adaptar les comissions 
a la realitat (espais virtuals/ presencials). Dinamitzar les 
sessions de treball i les sessions convivencials anuals 
aprofitant els recursos municipals.

Executada

Cicles de 
Vida

5 Garantir els drets dels infants i 
impulsar la participació dels i de les 
adolescents.

5.2 Millorar la qualitat de vida de la infància i 
l’adolescència fent efectiu el dret a participar, com a 
ciutadans i ciutadanes, en les qüestions que els 
afecten.

5.2.2 Presentar el projecte del Consell dels infants als 
centres d’educació formal i no formal amb una nova 
campanya informativa.

Executada

Cicles de 
Vida

5 Garantir els drets dels infants i 
impulsar la participació dels i de les 
adolescents.

5.2 Millorar la qualitat de vida de la infància i 
l’adolescència fent efectiu el dret a participar, com a 
ciutadans i ciutadanes, en les qüestions que els 
afecten.

5.2.3 Elaborar un nou reglament del consell d’adolescents. En execució 2023

Cicles de 
Vida

6 Vetllar per a que Sabadell sigui una 
ciutat amable i respectuosa amb la 
infància.

6.1 Garantir que s’acompleixen els estàndards de 
qualitat establerts en el programa Ciutats amigues de 
la infància d’UNICEF.

6.1.1 Coordinar-se amb la resta de serveis municipals per 
introduir la mirada de la infància en la planificació de les 
actuacions.

En execució 2023

Cicles de 
Vida

6 Vetllar per a que Sabadell sigui una 
ciutat amable i respectuosa amb la 
infància.

6.2 Renovar el segell de reconeixement com a Ciutat 
amiga de la Infància.

6.2.1 Elaborar la documentació de la convocatòria de 
renovació del Segell CAI (Ciutat Amiga de la infància) i els 
informes intermedis que demana la UNICEF.

En execució 2023

Cicles de 
Vida

7 Treballar pel compliment i la revisió 
de les actuacions previstes al Pla 
Local d’infància i adolescència (PLIA).

7.1 Coordinar i fer el seguiment de les actuacions 
recollides al PLIA.

7.1.1 Coordinar les trobades interdepartamentals. En execució 2023
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EIX 1. LES PERSONES: COHESIÓ, EQUITAT I SERVEIS A LA CIUTADANIA

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només acció 
"En 

execució" o 
"Pendent")

Cicles de 
Vida

8 Facilitar un espai comunicatiu amb 
les proposta de lleure, cultures i de 
salut de manera que la informació 
sigui de fàcil accés, promocionant i 
impulsant les programacions existents 
de les diferents àrees municipals.

8.1 Treballar per oferir a les famílies un ventall divers 
d’activitats socials, culturals, saludables i de lleure, 
amb un accés a la informació digital que sigui fàcil i 
intuïtiva.

8.1.1 Crear, dins el web d’infància del servei, un apartat 
sobre activitats familiars diverses municipals endreçades per 
àmbits temàtics

Pendent 2023 2024

Comunicació
1 Revisar el manual d’ús i estil dels 
perfils corporatius a les xarxes socials.

1.1 Analitzar l’evolució i idoneïtat de cada perfil 
corporatiu per adequar-lo a les noves necessitats 
comunicatives.

Analitzar l’evolució i idoneïtat de cada perfil corporatiu per 
adequar-lo a les noves necessitats comunicatives.

Executada

Comunicació
1 Revisar el manual d’ús i estil dels 
perfils corporatius a les xarxes socials.

1.2 Actualitzar els criteris dels missatges, tant de 
contingut com de format, per garantir una identitat 
corporativa unitària i la coherència del conjunt 
d’informacions publicades per la institució.

Actualitzar els criteris dels missatges, tant de contingut com 
de format, per garantir una identitat corporativa unitària i la 
coherència del conjunt d’informacions publicades per la 
institució.

Executada

Comunicació
1 Revisar el manual d’ús i estil dels 
perfils corporatius a les xarxes socials.

1.3 Establir mecanismes per interactuar amb la 
ciutadania a través de les xarxes socials.

Establir mecanismes per interactuar amb la ciutadania a 
través de les xarxes socials.

Executada

Comunicació
2 Adaptar les accions comunicatives 
al context i necessitats de cada 
moment.

2.1 Monitoritzar les informacions que apareguin als 
mitjans de comunicació i a les xarxes socials per 
detectar necessitats o mancances de fluxos 
informatius.

Monitoritzar les informacions que apareguin als mitjans de 
comunicació i a les xarxes socials per detectar necessitats o 
mancances de fluxos informatius.

Executada

Comunicació
2 Adaptar les accions comunicatives 
al context i necessitats de cada 
moment.

2.2 Vetllar per una informació clara i entenedora. Vetllar per una informació clara i entenedora. Executada

Comunicació
2 Adaptar les accions comunicatives 
al context i necessitats de cada 
moment.

2.3 Fomentar la utilització d’eines gràfiques o 
audiovisuals per facilitar la comprensió dels 
missatges.

Fomentar la utilització d’eines gràfiques o audiovisuals per 
facilitar la comprensió dels missatges.

Executada

Comunicació
3 Elaborar un nou manual d’identitat i 
imatge corporativa.

3.1 Establir els criteris que han de marcar la imatge 
de la institució en tots els suports comunicatius.

Establir els criteris que han de marcar la imatge de la 
institució en tots els suports comunicatius.

Pendent març-23 maig-23

Comunicació
3 Elaborar un nou manual d’identitat i 
imatge corporativa.

3.2 Actualitzar la utilització o cessió dels logotips 
corporatius.

Actualitzar la utilització o cessió dels logotips corporatius. Pendent març-23 maig-23

Comunicació
3 Elaborar un nou manual d’identitat i 
imatge corporativa.

3.3 Elaborar els nous dissenys d’acord amb les 
condicions i característiques que marqui el manual.

Elaborar els nous dissenys d’acord amb les condicions i 
característiques que marqui el manual.

En execució març-23

Cultura

1. Posar la cultura a l’abast de tothom 
diversificant els públics i les pràctiques 
i distribuir-la al llarg del territori com a 
factor de cohesió social.

1.1 Posar la cultura a l’abast de tothom diversificant 
els públics i les pràctiques.

1.1.1 Fer un programa de cultura urbana especialment 
destinada al jovent.

Executada

Cultura

1. Posar la cultura a l’abast de tothom 
diversificant els públics i les pràctiques 
i distribuir-la al llarg del territori com a 
factor de cohesió social.

1.1 Posar la cultura a l’abast de tothom diversificant 
els públics i les pràctiques.

1.1.2 Fer una programació i accions específiques per acostar 
la cultura a la gent gran.

Executada

Cultura

1. Posar la cultura a l’abast de tothom 
diversificant els públics i les pràctiques 
i distribuir-la al llarg del territori com a 
factor de cohesió social.

1.1 Posar la cultura a l’abast de tothom diversificant 
els públics i les pràctiques.

1.1.3 Potenciar les biblioteques incrementant els programes 
per a joves i persones amb dificultats d’accés a la cultura.

Executada

Cultura

1. Posar la cultura a l’abast de tothom 
diversificant els públics i les pràctiques 
i distribuir-la al llarg del territori com a 
factor de cohesió social.

1.1 Posar la cultura a l’abast de tothom diversificant 
els públics i les pràctiques.

1.1.4 Crear i consolidar el projecte “el museu des de casa” 
per arribar a públics amb dificultats.

Executada

Cultura

1. Posar la cultura a l’abast de tothom 
diversificant els públics i les pràctiques 
i distribuir-la al llarg del territori com a 
factor de cohesió social.

1.1 Posar la cultura a l’abast de tothom diversificant 
els públics i les pràctiques.

1.1.5 Crear una programació d’exposicions de joves 
creadors i joves creadores amb participació de persones de 
col·lectius amb dificultats.

Executada

Cultura

1. Posar la cultura a l’abast de tothom 
diversificant els públics i les pràctiques 
i distribuir-la al llarg del territori com a 
factor de cohesió social.

1.2. Fer de la cultura un element cohesionador
1.2.1 Fer un programa d’arts escèniques als barris amb 
activitats formatives i d’exhibició.

Executada

Cultura

1. Posar la cultura a l’abast de tothom 
diversificant els públics i les pràctiques 
i distribuir-la al llarg del territori com a 
factor de cohesió social.

1.2. Fer de la cultura un element cohesionador
1.2.2 Ampliar els programes de dinamització social als barris 
a través de les biblioteques per a potenciar-ne la funció de 
cohesionador social.

Executada

Cultura

1. Posar la cultura a l’abast de tothom 
diversificant els públics i les pràctiques 
i distribuir-la al llarg del territori com a 
factor de cohesió social.

1.2. Fer de la cultura un element cohesionador
1.2.3 Generar una programació per redescobrir la història i 
els punts patrimonials de la ciutat, en col·laboració amb les 
entitats locals dels barris.

Executada

Cultura
2. Fer de la cultura un element 
d’identitat com a ciutat cultural i 
creativa

2.1 Sincronitzar la ciutat i crear un relat de ciutat.
2.1.1 Fer un treball participatiu de ciutat per a elaborar i 
presentar la Candidatura Sabadell Capital de la Cultura 
Catalana.

Executada

Cultura
2. Fer de la cultura un element 
d’identitat com a ciutat cultural i 
creativa

2.2 Potenciar els elements d’identitat i posicionar-se.
2.1.2 Iniciar el treball participatiu per a l’esdeveniment artístic 
visual Manifesta 2024.

Executada

Cultura
2. Fer de la cultura un element 
d’identitat com a ciutat cultural i 
creativa

2.2 Potenciar els elements d’identitat i posicionar-se.
2.2.1 Consolidar el cicle festiu i enfortir les entitats de cultura 
popular i tradicional com a senyal d’identitat local. Executada

Cultura
2. Fer de la cultura un element 
d’identitat com a ciutat cultural i 
creativa

2.2 Potenciar els elements d’identitat i posicionar-se.
2.2.2 Promoure la diversitat cultural de la ciutat, com a 
element de reconeixement col·lectiu.

Executada

Cultura
2. Fer de la cultura un element 
d’identitat com a ciutat cultural i 
creativa

2.3 Comunicar la cultura i sincronitzar els agents de la 
ciutat.

2.3.1 Creació de l’App Sincronitzats, amb el 
desenvolupament de l’agenda cultural i amb la visualització i 
la posada en sincronia dels agents culturals.

Executada

Cultura
2. Fer de la cultura un element 
d’identitat com a ciutat cultural i 
creativa

2.3 Comunicar la cultura i sincronitzar els agents de la 
ciutat.

2.3.2 Incloure la difusió de les activitats a través de 
streaming i càpsules audiovisuals a les xarxes socials.

Executada

Cultura
2. Fer de la cultura un element 
d’identitat com a ciutat cultural i 
creativa

2.4 Donar suport a la innovació, la creació i el talent.
2.4.1 Incloure a les línies de subvenció els ajuts a la creació 
(arts escèniques, plàstiques i de cultura popular i tradicional, 
literatura i pensament).

Executada

Cultura
2. Fer de la cultura un element 
d’identitat com a ciutat cultural i 
creativa

2.4 Donar suport a la innovació, la creació i el talent.

2.4.2 Generar un cicle d’esdeveniments i festivals de 
projecció de ciutat estructurats per reivindicar la capacitat 
creativa i dinamitzadora de Sabadell, en el programa 
l’Espectacle continua.

Executada

Cultura
2. Fer de la cultura un element 
d’identitat com a ciutat cultural i 
creativa

2.4 Donar suport a la innovació, la creació i el talent.
2.4.3 Promoure la creació local, donant suport a les 
produccions presentades als teatres i equipaments 
municipals i a través de convenis de suport.

Executada
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Cultura
3. La Cultura de Sabadell una gestió 
participativa i compartida.

3.1 Enfortir el teixit associatiu com a element clau de 
la cultura de la ciutat.

3.1.1 Crear i consolidar Plataforma de Serveis Culturals. Executada

Cultura
3. La Cultura de Sabadell una gestió 
participativa i compartida.

3.1 Enfortir el teixit associatiu com a element clau de 
la cultura de la ciutat.

3.1.2 Consolidar el suport al teixit associatiu a través del 
suport a les entitats per incrementar l‘activitat i la pervivència 
de les entitats locals.

Executada

Cultura
3. La Cultura de Sabadell una gestió 
participativa i compartida.

3.2 Estructurar els òrgans de governança de la 
Cultura.

3.2.1 Crear un Consell de Cultura general amb taules 
sectorials coordinades i actives permanentment (Taula de 
Museus i Arxiu, Taula d’ArtsEscèniques, Taula de Cultura 
Popular i Tradicional, Taula d’Arts Visuals i Plàstiques, Taula 
de Música, Taula de Lectura Pública, etc.)

En execució set-24

Cultura
3. La Cultura de Sabadell una gestió 
participativa i compartida.

3.2 Estructurar els òrgans de governança de la 
Cultura.

3.2.2 Consolidar el procés participatiu de la Festa Major de 
Sabadell.

Executada

Cultura
3. La Cultura de Sabadell una gestió 
participativa i compartida.

3.2 Estructurar els òrgans de governança de la 
Cultura.

3.2.3 Crear línies de col·laboració entre agents públics i 
privats de la Cultura.

Executada

Cultura
4. Incrementar i equilibrar l’activitat de 
tots els sectors de la cultura.

4.1 Equilibrar i coordinar la programació cultural de la 
ciutat.

4.1.1 Crear la Comissió de Programació de Ciutat per tal de 
coordinar i visualitzar les programacions diverses, tant dels 
agents públics com de les entitats i els privats.

En execució juny 2023

Cultura
4. Incrementar i equilibrar l’activitat de 
tots els sectors de la cultura.

4.1 Equilibrar i coordinar la programació cultural de la 
ciutat.

4.1.2 Creació d’una xarxa d’espais escènics de ciutat. En execució març 2023

Cultura
4. Incrementar i equilibrar l’activitat de 
tots els sectors de la cultura.

4.2 Estructurar i incrementar la programació cultural 
de cada sector.

4.2.1 Incrementar la programació d’arts escèniques als 
teatres i equipaments de la ciutat, amb una programació 
estable de teatre, música moderna, dansa i circ regular.

Executada

Cultura
4. Incrementar i equilibrar l’activitat de 
tots els sectors de la cultura.

4.2 Estructurar i incrementar la programació cultural 
de cada sector.

4.2.10 Promoure la digitalització i la Difusió dels continguts 
patrimonials de l’Arxiu Històric de Sabadell, el Museu 
d’Història i el Museu d’Art.

Executada

Cultura
4. Incrementar i equilibrar l’activitat de 
tots els sectors de la cultura.

4.2 Estructurar i incrementar la programació cultural 
de cada sector.

4.2.11 Crear un programa de foment i difusió del cinema. Desestimada

Cultura
4. Incrementar i equilibrar l’activitat de 
tots els sectors de la cultura.

4.2 Estructurar i incrementar la programació cultural 
de cada sector.

4.2.12 Consolidar el cicle festiu de la ciutat amb més 
participació d’entitats i consolidant els recursos econòmics i 
humans dedicats.

Executada

Cultura
4. Incrementar i equilibrar l’activitat de 
tots els sectors de la cultura.

4.2 Estructurar i incrementar la programació cultural 
de cada sector.

4.2.13 Consolidar i donar suport a les festes de barri i les 
iniciatives de les entitats de la ciutat.

Executada

Cultura
4. Incrementar i equilibrar l’activitat de 
tots els sectors de la cultura.

4.2 Estructurar i incrementar la programació cultural 
de cada sector.

4.2.2 Elaborar un Projecte de Suport a la Música Moderna a 
Sabadell, per promoure la música en directe, la descoberta 
del talent local, el foment de la creació i el suport a la 
formació i la gestió i un programa de música de carrer.

Executada

Cultura
4. Incrementar i equilibrar l’activitat de 
tots els sectors de la cultura.

4.2 Estructurar i incrementar la programació cultural 
de cada sector.

4.2.3 Crear un cicle de concerts de música en directe, de 
petit format, de periodicitat mensual, amb grups emergents 
de la ciutat.

En execució
desembre 

2023

Cultura
4. Incrementar i equilibrar l’activitat de 
tots els sectors de la cultura.

4.2 Estructurar i incrementar la programació cultural 
de cada sector.

4.2.4 Regular l’activitat d’arts al carrer, a través d’una eina 
informàtica que valori l’artista i informi els serveis municipals 
afectats i policia.

En execució
desembre 

2023

Cultura
4. Incrementar i equilibrar l’activitat de 
tots els sectors de la cultura.

4.2 Estructurar i incrementar la programació cultural 
de cada sector.

4.2.5 Donar força i estructurar les entitats i el sector de la 
Cultura Popular i Tradicional i crear un esdeveniment anual 
de trobada.

Executada

Cultura
4. Incrementar i equilibrar l’activitat de 
tots els sectors de la cultura.

4.2 Estructurar i incrementar la programació cultural 
de cada sector.

4.2.6 Estructurar el sector de les arts visuals i incorporar 
nous espais expositius d’Art contemporani, Xarxa d’Artistes 
Contemporanis, Foment de la Creació, Suport a la formació 
formal i no formal, visibilització dels creadors locals i 
establiment de sinergies supramunicipals.

Executada

Cultura
4. Incrementar i equilibrar l’activitat de 
tots els sectors de la cultura.

4.2 Estructurar i incrementar la programació cultural 
de cada sector.

4.2.7 Implementar el Pla Director de Biblioteques i 
especialment la funció social i cohesionadora, incrementant 
el suport per a la contractació de persones dinamitzadores 
socioeducatives i el suport a les activitats de dinamització

Executada

Cultura
4. Incrementar i equilibrar l’activitat de 
tots els sectors de la cultura.

4.2 Estructurar i incrementar la programació cultural 
de cada sector.

4.2.8 Crear un cicle d’activitats literàries en col·laboració amb 
la taula de Lectura Pública.

Executada

Cultura
4. Incrementar i equilibrar l’activitat de 
tots els sectors de la cultura.

4.2 Estructurar i incrementar la programació cultural 
de cada sector.

4.2.9 Aprovar i projectar la implementació del Pla de Museus 
de Sabadell i desenvolupar:
4.2.9.1 Projecte de renovació de les museografies dels 2 
museus.
4.2.9.2 Incrementar l’activitat i la presència dels museus.
4.2.9.3 Portar a terme un Pla de manteniment, museïtzació i 
dinamització dels principals punts patrimonials.

En execució

4.2.9 i 4.2.9.1 
en execució 
(Desembre 

2024).
4.2.9.2 i 
4.2.9.3 

executades.

Cultura
5 Adaptar i millorar els equipaments 
municipals, l’equip humà i la tramitació 
administrativa.

5.1 Redactar els projectes de reforma i millora dels 
equipaments culturals: Faràndula, Estruch, La Sala, 
La Vela, Biblioteques, Museus.

Redactar els projectes de reforma i millora dels equipaments 
culturals: Faràndula, Estruch, La Sala, La Vela, Biblioteques, 
Museus.

Executada

Cultura
5 Adaptar i millorar els equipaments 
municipals, l’equip humà i la tramitació 
administrativa.

5.2 Adquirir material per als equipaments. Adquirir material per als equipaments Executada

Cultura
5 Adaptar i millorar els equipaments 
municipals, l’equip humà i la tramitació 
administrativa.

5.3 Adequar les estructures professionals i els equips 
de cada secció per tal de poder gestionar 
correctament els programes diversos.

Adequar les estructures professionals i els equips de cada 
secció per tal de poder gestionar correctament els 
programes diversos.

Executada

Cultura
5 Adaptar i millorar els equipaments 
municipals, l’equip humà i la tramitació 
administrativa.

5.4 Simplificar els procediments

5.4.1 Realitzar una anàlisi dels procediments i simplificar-los, 
en la mesura possible, sobretot aquells destinats a les 
entitats: cessió d’espais, petició de subvencions, justificació 
de subvencions i estructurar la resposta a entitats i 
ciutadania.

Executada

Cultura
5 Adaptar i millorar els equipaments 
municipals, l’equip humà i la tramitació 
administrativa.

5.4 Simplificar els procediments
5.4.2 Contractar serveis en grans licitacions per agilitar la 
tramitació.

Executada

Cultura
5 Adaptar i millorar els equipaments 
municipals, l’equip humà i la tramitació 
administrativa.

5.5 Delegar i contractar actuacions en empreses del 
teixit cultural o associacions.

5.5.1 Coorganitzar amb entitats els cicles de programació 
cultural.

Executada

Cultura
5 Adaptar i millorar els equipaments 
municipals, l’equip humà i la tramitació 
administrativa.

5.5 Delegar i contractar actuacions en empreses del 
teixit cultural o associacions.

5.5.2 Delegar a entitats la gestió de programacions 
concretes expandides a la ciutat i al territori.

Executada

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.1 Potenciar l’etapa 0-3 afavorint l’equitat en l’accés. 1.1.1 Actualitzar i revisar la tarifació social. Desestimada

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.1 Potenciar l’etapa 0-3 afavorint l’equitat en l’accés.

1.1.2 Difondre la importància de l’escola bressol per 
desenvolupar les capacitats dels infants, espacialment 
d’entorns més vulnerables, a través de campanyes de difusió 
específiques o d’altres accions que es puguin dur a terme 
amb els equips de pediatria, educació social, etc.

Executada

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.2 Consolidar l’èxit escolar com a prioritat de la 
política educativa de la ciutat.

1.2.1 Continuar el programa per dotar els instituts de 
persones auxiliars de conversa.

Desestimada

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.2 Consolidar l’èxit escolar com a prioritat de la 
política educativa de la ciutat.

1.2.10 Augmentar la cobertura de demandes de menjador i 
material escolars, perquè no siguin factors d’exclusió 
educativa.

Executada
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Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.2 Consolidar l’èxit escolar com a prioritat de la 
política educativa de la ciutat.

1.2.2 Col·laborar amb els centres educatius immersos en un 
procés de transformació i innovació, a través de projectes 
d’innovació com el Magnet o d’altres que es puguin proposar 
amb l’objectiu de singularitzar determinats centres educatius.

Executada

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.2 Consolidar l’èxit escolar com a prioritat de la 
política educativa de la ciutat.

1.2.3 Adaptar el programa Ciutat i Escola i els projectes de 
servei comunitari als protocols i mesures COVID.

Executada

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.2 Consolidar l’èxit escolar com a prioritat de la 
política educativa de la ciutat.

1.2.4 Organitzar tallers de reforç a l’estudi en els entorns on 
se’n detecti la necessitat.

Executada

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.2 Consolidar l’èxit escolar com a prioritat de la 
política educativa de la ciutat.

1.2.5 Promoure la interrelació entre centres d’educació 
especial i centres ordinaris, a partir de projectes educatius 
compartits.

Desestimada

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.2 Consolidar l’èxit escolar com a prioritat de la 
política educativa de la ciutat.

1.2.6 Continuar i aprofundir el treball en xarxa iniciat en el 
marc dels Plans educatius d’entorn.

Executada

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.2 Consolidar l’èxit escolar com a prioritat de la 
política educativa de la ciutat.

1.2.7 Col·laborar amb els centres educatius que vulguin 
impulsar el treball col·laboratiu amb les famílies, valorant el 
procés d’aprenentatge dels infants, a través de projectes 
com el Tàndem Família Escola.

Executada

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.2 Consolidar l’èxit escolar com a prioritat de la 
política educativa de la ciutat.

1.2.8 Promoure la col·laboració d’empreses i entitats de la 
ciutat en els projectes de diversificació curricular.

Pendent set-23 juny-24

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.2 Consolidar l’èxit escolar com a prioritat de la 
política educativa de la ciutat.

1.2.9 Avançar en les propostes d’intervenció per prevenir i 
reduir l’absentisme escolar, així com en la coordinació 
interadministrativa.

Executada

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.3 Reduir l’abandonament escolar prematur
1.3.2 Desenvolupar l’estratègia Sabadell Orienta en 
col·laboració amb els diferents agents implicats de la ciutat. 

En execució març-23

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.3 Reduir l’abandonament escolar prematur.
1.3.1 Vetllar perquè la ciutat disposi de l’oferta suficient de 
PFI (Programes de Formació i Inserció)

Executada

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.4 Mantenir i ampliar l’oferta l’educació musical i 
artística com a peces fonamentals per al 
desenvolupament de moltes potencialitats personals, 
i si s’escau, professional.

1.4.1 Definir l’oferta de projectes musicals per a l’Escola de 
Música a Sant Oleguer i redissenyar la del nou equipament 
de l’Escola de Música i del Conservatori.

Executada

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.4 Mantenir i ampliar l’oferta l’educació musical i 
artística com a peces fonamentals per al 
desenvolupament de moltes potencialitats personals, 
i si s’escau, professional.

1.4.2 Projecte d’educació musical 0-3 en família i en 
col·laboració amb les escoles bressol.

En execució juny-23

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.5 Impulsar la FP i la FP Dual com a eina per millorar 
la incorporació del jovent al món laboral.

1.5.1 Fomentar la FP dual al territori de manera coordinada 
amb els Serveis territorials de la Generalitat DD.

Executada

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.5 Impulsar la FP i la FP Dual com a eina per millorar 
la incorporació del jovent al món laboral.

1.5.2 Dinamitzar el Consell de la FP de l’àmbit CRIRC 
(Conca del Ripoll i la Riera de Caldes).

En execució juny-23

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.5 Impulsar la FP i la FP Dual com a eina per millorar 
la incorporació del jovent al món laboral.

1.5.3 Organitzar una Fira de la FP adaptada al context actual 
de pandèmia i oberta a noves oportunitats a partir de la 
tecnologia i les eines virtuals.

Executada

Educació
1 Fer de l’educació una oportunitat per 
a tothom, avançant en l’equitat en 
l’accés i promovent l’èxit educatiu.

1.5 Impulsar la FP i la FP Dual com a eina per millorar 
la incorporació del jovent al món laboral.

1.5.4 Crear el viver d’empreses vinculat a l’alumnat dels 
cicles formatius de l’Escola Illa.

En execució set-24

Educació
2 Vetllar perquè la ciutat disposi de 
l’oferta educativa necessària i d’uns 
equipaments educatius de qualitat.

2.1 Escoles públiques amb edificis de qualitat, 
energèticament sostenibles i amb entorns amb 
mobilitat segura

2.1.2 Millorar el confort climàtic de les escoles bressol. En execució juny-23

Educació
2 Vetllar perquè la ciutat disposi de 
l’oferta educativa necessària i d’uns 
equipaments educatius de qualitat.

2.1 Escoles públiques amb edificis de qualitat, 
energèticament sostenibles i amb entorns amb 
mobilitat segura

2.1.3 Pla per millorar la mobilitat als entorns escolars: segurs 
i sostenibles

En execució juny-23

Educació
2 Vetllar perquè la ciutat disposi de 
l’oferta educativa necessària i d’uns 
equipaments educatius de qualitat.

2.1 Escoles públiques amb edificis de qualitat, 
energèticament sostenibles i amb entorns amb 
mobilitat segura.

2.1.1 Continuar la implantació de l’Agenda 21+ en aquells 
centres on encara no s’ha fet.

Executada

Educació
2 Vetllar perquè la ciutat disposi de 
l’oferta educativa necessària i d’uns 
equipaments educatius de qualitat.

2.2 Seguiment de la construcció de nous 
equipaments ja planificats.

2.2.1 Projecte, construcció i ampliació de l’Escola Virolet com 
a Institut Escola, a càrrec de la Generalitat.

En execució juny-24

Educació
2 Vetllar perquè la ciutat disposi de 
l’oferta educativa necessària i d’uns 
equipaments educatius de qualitat.

2.2 Seguiment de la construcció de nous 
equipaments ja planificats.

2.2.2 Projecte i construcció de l’institut Arraona, a càrrec de 
la Generalitat.

En execució juny-24

Educació
2 Vetllar perquè la ciutat disposi de 
l’oferta educativa necessària i d’uns 
equipaments educatius de qualitat.

2.2 Seguiment de la construcció de nous 
equipaments ja planificats.

2.2.3 Ampliar el centre cívic de Sant Oleguer per acollir una 
escola de música.

En execució ag-24

Educació
2 Vetllar perquè la ciutat disposi de 
l’oferta educativa necessària i d’uns 
equipaments educatius de qualitat.

2.2 Seguiment de la construcció de nous 
equipaments ja planificats.

2.2.4 Construir un equipament destinat a la cultura i 
l’educació en el lleure al Bosc de la Concòrdia.

Executada

Educació
2 Vetllar perquè la ciutat disposi de 
l’oferta educativa necessària i d’uns 
equipaments educatius de qualitat.

2.3 Vetllar perquè la Generalitat doni resposta a les 
noves necessitats d’escolarització.

2.3.1 Posar a disposició de la Generalitat el solar per 
construir una nova escola a la Creu Alta.

En execució jul-23

Educació
2 Vetllar perquè la ciutat disposi de 
l’oferta educativa necessària i d’uns 
equipaments educatius de qualitat.

2.3 Vetllar perquè la Generalitat doni resposta a les 
noves necessitats d’escolarització.

2.3.2 Posar a disposició de la Generalitat el solar per 
construir l’Institut Narcisa Freixas.

Executada

Educació
2 Vetllar perquè la ciutat disposi de 
l’oferta educativa necessària i d’uns 
equipaments educatius de qualitat.

2.3 Vetllar perquè la Generalitat doni resposta a les 
noves necessitats d’escolarització.

2.3.3 Posar a disposició de la Generalitat el solar per al pas 
de l’Escola Virolet a Institut Escola a Can Llong.

Executada

Educació
2 Vetllar perquè la ciutat disposi de 
l’oferta educativa necessària i d’uns 
equipaments educatius de qualitat.

2.3 Vetllar perquè la Generalitat doni resposta a les 
noves necessitats d’escolarització.

2.3.4 Vetllar perquè s’incrementi l’oferta de Formació 
Professional a la ciutat. Seguir el procés de transformació de 
l’institut Ribot i Serra i de l’Agustí Serra.

Executada

Educació
2 Vetllar perquè la ciutat disposi de 
l’oferta educativa necessària i d’uns 
equipaments educatius de qualitat.

2.4 Vetllar per la reducció de la segregació escolar

2.4.2 Revisar l’oferta educativa d’infantil i primària així com 
les àrees d’influència de la ciutat per ajustar-la a la nova 
realitat tenint present les mesures necessàries per reduir la 
segregació.

Executada

Educació
2 Vetllar perquè la ciutat disposi de 
l’oferta educativa necessària i d’uns 
equipaments educatius de qualitat.

2.4 Vetllar per la reducció de la segregació escolar.
2.4.1 Desenvolupar les mesures previstes en el Pacte contra 
la segregació escolar que competeixen a l’àmbit municipal i 
les de coresponsabilitat amb la Generalitat.

En execució jul-23

Educació
2 Vetllar perquè la ciutat disposi de 
l’oferta educativa necessària i d’uns 
equipaments educatius de qualitat.

2.5 Elaborar els projectes arquitectònics per construir 
nous equipaments educatius municipals.

2.5.1 Projecte Escola de Música i Conservatori. En execució juny-23

Educació
2 Vetllar perquè la ciutat disposi de 
l’oferta educativa necessària i d’uns 
equipaments educatius de qualitat.

2.5 Elaborar els projectes arquitectònics per construir 
nous equipaments educatius municipals.

2.5.2 Escola Bressol i escola d’adults La Concòrdia. Desestimada
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d'execució 
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Educació
3 Enfortir el compromís amb 
l’educació no obligatòria i en el temps 
de lleure

3.1 Suport a les entitats que contribueixen a garantir 
una oferta de lleure educatiu de qualitat.

3.1.1 Donar suport a les AMPA per mantenir o augmentar les 
activitats extraescolars en un context de situació COVID.

Executada

Educació
3 Enfortir el compromís amb 
l’educació no obligatòria i en el temps 
de lleure

3.1 Suport a les entitats que contribueixen a garantir 
una oferta de lleure educatiu de qualitat.

3.1.2 Donar suport a les entitats de lleure en el 
desenvolupament dels seus projectes.

Executada

Educació
3 Enfortir el compromís amb 
l’educació no obligatòria i en el temps 
de lleure

3.1 Suport a les entitats que contribueixen a garantir 
una oferta de lleure educatiu de qualitat.

3.1.3 Avançar en el treball en xarxa amb les entitats de cada 
territori perquè es disposi d’una oferta de lleure variada, 
integrada i col.laborativa.

Executada

Educació
3 Enfortir el compromís amb 
l’educació no obligatòria i en el temps 
de lleure

3.2 Incrementar les oportunitats educatives que 
signifiquen les activitats extraescolars.

3.2.1 Fomentar l’ús de la llengua anglesa en les activitats 
extraescolars.

En execució gen-23

Educació
3 Enfortir el compromís amb 
l’educació no obligatòria i en el temps 
de lleure

3.2 Incrementar les oportunitats educatives que 
signifiquen les activitats extraescolars.

3.2.2 Fomentar el vincle entre els centres educatius i els 
espais joves o les activitats extraescolars a través d’activitats 
comunes.

Executada

Educació
3 Enfortir el compromís amb 
l’educació no obligatòria i en el temps 
de lleure

3.2 Incrementar les oportunitats educatives que 
signifiquen les activitats extraescolars.

3.2.3 Promoure mesures que contribueixin a fer realitat 
l’Educació 360 – informal i formal.

Executada

Educació
3 Enfortir el compromís amb 
l’educació no obligatòria i en el temps 
de lleure

3.2 Incrementar les oportunitats educatives que 
signifiquen les activitats extraescolars.

3.2.4 Promoure la perspectiva de la coeducació en les 
activitats extraescolars, a través de formació i 
acompanyament a les AMPA.

En execució juny-23

Educació
3 Enfortir el compromís amb 
l’educació no obligatòria i en el temps 
de lleure

3.2 Incrementar les oportunitats educatives que 
signifiquen les activitats extraescolars.

3.2.5 Obertura de patis, com a espais de joc lliure i segur. En execució jul-23

Educació
3 Enfortir el compromís amb 
l’educació no obligatòria i en el temps 
de lleure

3.2 Incrementar les oportunitats educatives que 
signifiquen les activitats extraescolars.

3.2.6 Promoure la diversificació de les activitats 
extraescolars: tecnològiques, artístiques, musicals, 
esportives.

Executada

Educació
3 Enfortir el compromís amb 
l’educació no obligatòria i en el temps 
de lleure

3.3 Contribuir a l’equitat en l’accés a les activitats de 
temps de lleure.

3.3.1 Suport econòmic a les entitats d’educació en el lleure 
per la participació d’infants vulnerables en les activitats.

Executada

Educació
3 Enfortir el compromís amb 
l’educació no obligatòria i en el temps 
de lleure

3.3 Contribuir a l’equitat en l’accés a les activitats de 
temps de lleure.

3.3.2 Oferta de casals de Nadal per a infants en situació de 
vulnerabilitat.

Desestimada

Esports

1 Promoure la pràctica esportiva a tots 
els segments de la població com a 
element bàsic de cohesió, salut i 
educació.

1.1 Promocionar l’activitat física i l’esport a tota la 
ciutadania i totes les edats.

1.1.1 Desenvolupar els programes d’activitat física per 
persones adultes i gent gran.

Executada

Esports

1 Promoure la pràctica esportiva a tots 
els segments de la població com a 
element bàsic de cohesió, salut i 
educació.

1.1 Promocionar l’activitat física i l’esport a tota la 
ciutadania i totes les edats.

1.1.2 Impulsar el programa de natació per a escolars “Els 
primers a l’aigua”.

Executada

Esports

1 Promoure la pràctica esportiva a tots 
els segments de la població com a 
element bàsic de cohesió, salut i 
educació.

1.1 Promocionar l’activitat física i l’esport a tota la 
ciutadania i totes les edats.

1.1.3 Organitzar els actes esportius amb tradició al calendari 
esportiu de la ciutat: Festa de l’Esport, curses i pedalada de 
Festa Major.

Executada

Esports

1 Promoure la pràctica esportiva a tots 
els segments de la població com a 
element bàsic de cohesió, salut i 
educació.

1.2 Promocionar i potenciar l’esport femení.
1.2.1 Executar la línia de subvenció per promoure l’esport 
femení.

Executada

Esports

1 Promoure la pràctica esportiva a tots 
els segments de la població com a 
element bàsic de cohesió, salut i 
educació.

1.2 Promocionar i potenciar l’esport femení.
1.2.2 Facilitar i promoure l’augment de la pràctica esportiva 
femenina.

Executada

Esports

1 Promoure la pràctica esportiva a tots 
els segments de la població com a 
element bàsic de cohesió, salut i 
educació.

1.3 Potenciar l’esport com element de cohesió i 
inclusió social.

1.3.1 Ampliar els programes esportius als barris per a joves i 
persones amb diversitat funcional.

Executada

Esports

1 Promoure la pràctica esportiva a tots 
els segments de la població com a 
element bàsic de cohesió, salut i 
educació.

1.3 Potenciar l’esport com element de cohesió i 
inclusió social.

1.3.2 Establir ajuts individuals per accés a la pràctica 
esportiva a les famílies amb necessitats econòmiques.

Executada

Esports

1 Promoure la pràctica esportiva a tots 
els segments de la població com a 
element bàsic de cohesió, salut i 
educació.

1.3 Potenciar l’esport com element de cohesió i 
inclusió social.

1.3.3 Reduir els costos d’inscripció als programes de Jocs 
Esportius Escolars als infants i joves de famílies amb 
dificultats econòmiques.

Executada

Esports

2 Ampliar i millorar els equipaments 
esportius municipals i altres espais de 
pràctica esportiva, activitat física i 
lleure.

2.1 Disposar d’una xarxa d’equipaments esportius de 
qualitat.

2.1.1 Recuperar la Pista Coberta d’Atletisme per a la pràctica 
esportiva.

Executada

Esports

2 Ampliar i millorar els equipaments 
esportius municipals i altres espais de 
pràctica esportiva, activitat física i 
lleure.

2.1 Disposar d’una xarxa d’equipaments esportius de 
qualitat.

2.1.2 Avançar en el disseny i projecte del nou Pavelló de 
Merinals.

Executada

Esports

2 Ampliar i millorar els equipaments 
esportius municipals i altres espais de 
pràctica esportiva, activitat física i 
lleure.

2.2 Garantir-ne el manteniment.
2.2.1 Canviar el paviment de gespa artificial del camp de 
futbol de la Zona Esportiva Can Rull.

Executada

Esports

2 Ampliar i millorar els equipaments 
esportius municipals i altres espais de 
pràctica esportiva, activitat física i 
lleure.

2.2 Garantir-ne el manteniment.
2.2.2 Canviar el paviment de gespa artificial del camp de 
futbol de Merinals.

Executada

Esports

2 Ampliar i millorar els equipaments 
esportius municipals i altres espais de 
pràctica esportiva, activitat física i 
lleure.

2.2 Garantir-ne el manteniment.
2.2.3 Canviar el paviment de gespa artificial del camp de 
futbol del Complex Sant Oleguer.

Executada

Esports

2 Ampliar i millorar els equipaments 
esportius municipals i altres espais de 
pràctica esportiva, activitat física i 
lleure.

2.2 Garantir-ne el manteniment.
2.2.4 Millorar l’accessibilitat al pavelló del Complex Esportiu 
de Gràcia.

Executada

Esports

2 Ampliar i millorar els equipaments 
esportius municipals i altres espais de 
pràctica esportiva, activitat física i 
lleure.

2.2 Garantir-ne el manteniment.
2.2.5 Renovar el material esportiu dels equipaments 
esportius.

Executada

Esports

2 Ampliar i millorar els equipaments 
esportius municipals i altres espais de 
pràctica esportiva, activitat física i 
lleure.

2.3 Incorporar-hi millores tecnològiques en el 
funcionament i la gestió.

2.3.1 Millorar l’eficiència energètica i la il·luminació dels 
pavellons esportiu, el Complex Sant Oleguer i l’Estadi de la 
Nova Creu Alta.

En execució set-23

15



EIX 1. LES PERSONES: COHESIÓ, EQUITAT I SERVEIS A LA CIUTADANIA

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només acció 
"En 

execució" o 
"Pendent")

Esports

2 Ampliar i millorar els equipaments 
esportius municipals i altres espais de 
pràctica esportiva, activitat física i 
lleure.

2.3 Incorporar-hi millores tecnològiques en el 
funcionament i la gestió.

2.3.2 Implantar un nou programa de venda d’entrades de les 
piscines municipals d’estiu a través d’aplicacions mòbils.

En execució juny-23

Esports

2 Ampliar i millorar els equipaments 
esportius municipals i altres espais de 
pràctica esportiva, activitat física i 
lleure.

2.3 Incorporar-hi millores tecnològiques en el 
funcionament i la gestió.

2.3.3 Millorar la relació i comunicació administrativa amb les 
entitats esportives amb la implantació de l’administració 
electrònica i acompanyar-les en aquest procés.

Executada

Esports

2 Ampliar i millorar els equipaments 
esportius municipals i altres espais de 
pràctica esportiva, activitat física i 
lleure.

2.4 Potenciar els espais públics, naturals i alternatius 
d’activitat física.

2.4.1 Millorar la senyalització dels camins del rodal. Executada

Esports
3 Promoure i donar suport a 
l’associacionisme esportiu

3.1 Donar suport logístic i ajut econòmic a les entitats 
esportives.

3.1.1      Executar la línia de subvenció per promoure l’esport Executada

Esports
3 Promoure i donar suport a 
l’associacionisme esportiu

3.1 Donar suport logístic i ajut econòmic a les entitats 
esportives.

3.1.2      Facilitar l’ús dels equipaments esportius a les 
entitats de la ciutat

Executada

Esports
3 Promoure i donar suport a 
l’associacionisme esportiu

3.1 Donar suport logístic i ajut econòmic a les entitats 
esportives.

3.1.3      Facilitar materials logístics per l’organització 
d’activitats esportives

Executada

Esports
3 Promoure i donar suport a 
l’associacionisme esportiu

3.2 Promoure la formació del personal tècnic i del 
personal responsable de les entitats.

3.2.1 Organitzar cursos de formació per a la facilitació de la 
millora en la gestió i eficiència de les entitats esportives.

Executada

Esports
3 Promoure i donar suport a 
l’associacionisme esportiu

3.3 Establir mecanismes de coordinació en la 
governança de l’esport local.

3.3.1 Revisar i consensuar els criteris de cessió d’usos del 
equipaments esportius municipals.

Desestimada

Esports
4 Impulsar la imatge de la ciutat com a 
capdavantera en l’àmbit de l’esport.

4.1 Promoure i col·laborar en l’organització d’actes 
esportius d’àmbit nacional i internacional a la ciutat.

4.1.1 Facilitar l’organització del campionat d’Europa 
d’atletisme de persones veteranes.

Desestimada

Habitatge
1 Minvar els efectes socials lligats a la 
precarietat econòmica i a l’habitatge.

1.1 Reforçar els mecanismes interns per atendre les 
persones en risc:

1.1.1 Mantenir la prestació d’Habitadeute. Executada

Habitatge
1 Minvar els efectes socials lligats a la 
precarietat econòmica i a l’habitatge.

1.1 Reforçar els mecanismes interns per atendre les 
persones en risc:

1.1.2 Desenvolupar el conveni de col·laboració amb Ofideute 
de la Generalitat.

Executada

Habitatge
1 Minvar els efectes socials lligats a la 
precarietat econòmica i a l’habitatge.

1.1 Reforçar els mecanismes interns per atendre les 
persones en risc:

1.1.3 Mantenir o incrementar la prestació d’ús anòmal. Executada

Habitatge
1 Minvar els efectes socials lligats a la 
precarietat econòmica i a l’habitatge.

1.1 Reforçar els mecanismes interns per atendre les 
persones en risc:

1.1.4 Minvar les ocupacions d’habitatge públic per tal 
d’incrementar l’habitatge social d’emergència.

Executada

Habitatge
1 Minvar els efectes socials lligats a la 
precarietat econòmica i a l’habitatge.

1.1 Reforçar els mecanismes interns per atendre les 
persones en risc:

1.1.5 Incrementar el treball conjunt amb Acció Social per 
millorar l’eficiència en la intervenció.

Executada

Habitatge
1 Minvar els efectes socials lligats a la 
precarietat econòmica i a l’habitatge.

1.1 Reforçar els mecanismes interns per atendre les 
persones en risc:

1.1.6 Establir el treball transversal i estable sobre l’habitatge i 
les persones amb altres departaments municipals.

Executada

Habitatge
1 Minvar els efectes socials lligats a la 
precarietat econòmica i a l’habitatge.

1.1 Reforçar els mecanismes interns per atendre les 
persones en risc:

1.1.7 Establir polítiques d’acció conjuntes a nivell territorial: 
comarcal i de regió metropolitana.

Executada

Habitatge
1 Minvar els efectes socials lligats a la 
precarietat econòmica i a l’habitatge.

1.1 Reforçar els mecanismes interns per atendre les 
persones en risc:

1.1.8 Millorar el Reglament de la Taula d’Emergència per 
adaptar-lo a les situacions reals.

Pendent
Primer trimestre 

2023

Primer 
trimestre 

2024

Habitatge
1 Minvar els efectes socials lligats a la 
precarietat econòmica i a l’habitatge.

1.2 Augmentar la dotació i el condicionament 
d’habitatges per destinar-los a l’emergència social.

1.2.1 Rehabilitar els habitatges provinents de la compra per 
tanteig i retracte.

Executada

Habitatge
1 Minvar els efectes socials lligats a la 
precarietat econòmica i a l’habitatge.

1.2 Augmentar la dotació i el condicionament 
d’habitatges per destinar-los a l’emergència social.

1.2.2 Establir o incrementar els acords amb tenidors (bancs) 
per augmentar els habitatges destinats a l’emergència social.

Executada

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.1 Planificar reserves de sòl per habitatge social a 
curt, mig i llarg termini.

2.1.1 Tenir reserves econòmiques per atendre la compra de 
sòl.

Desestimada

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.1 Planificar reserves de sòl per habitatge social a 
curt, mig i llarg termini.

2.1.2 Fer prospecció de solars o àmbits territorials actuals i 
futurs per fer-hi habitatge social.

En execució març-23

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.1 Planificar reserves de sòl per habitatge social a 
curt, mig i llarg termini.

2.1.3 Establir criteris normatius que afavoreixin la captació 
de terrenys per construir-hi habitatge social.

Pendent
Primer trimestre 

2023

Segon 
trimestre 

2023

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.2 Fixar objectius de construcció d’habitatge social 
de lloguer, amb un increment d’habitatge de protecció 
oficial (HPO) i habitatge social.

2.2.1 Construir habitatge social amb diferents tipus d’agents 
mitjançant la cessió d’ús del sòl.

En execució sense data

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.2 Fixar objectius de construcció d’habitatge social 
de lloguer, amb un increment d’habitatge de protecció 
oficial (HPO) i habitatge social.

2.2.2 Fixar i fer un seguiment dels objectius de construcció 
d’habitatge social mitjançant l’empresa municipal VIMUSA i 
l’empresa participada SBD lloguer.

Executada

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.2 Fixar objectius de construcció d’habitatge social 
de lloguer, amb un increment d’habitatge de protecció 
oficial (HPO) i habitatge social.

2.2.3 Explorar l’opció de construir habitatges socials 
mitjançant cooperatives i col·lectius socials amb cessió d’ús 
del sòl. Incentius: ajuts i/o facilitats econòmiques.

Executada

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.2 Fixar objectius de construcció d’habitatge social 
de lloguer, amb un increment d’habitatge de protecció 
oficial (HPO) i habitatge social.

2.2.4 Incentivar la creació de cooperatives que construeixin 
habitatge social.

Pendent Sense data. Sense data.

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.3 Establir un programa a mig i llarg termini 
d’actuacions de lloguer dotacional.

2.3.1 Atendre les necessitats actuals i futures de la població 
gran.

Executada

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.4 Establir programes continuats de rehabilitació 
energètica i estructural d’habitatges, tant públics com 
privats:

2.4.1 Dotar el parc privat de subvencions per rehabilitar 
habitatges.

Executada

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.4 Establir programes continuats de rehabilitació 
energètica i estructural d’habitatges, tant públics com 
privats:

2.4.2 Crear una bossa econòmica per rehabilitar el parc 
públic.

Desestimada

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.4 Establir programes continuats de rehabilitació 
energètica i estructural d’habitatges, tant públics com 
privats:

2.4.3 Col·laborar amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
per satisfer el cost de la rehabilitació.

Executada

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.5 Establir acords amb els tenidors d’habitatge i sòl 
per construir o disposar d’habitatge social.

2.5.1 Establir acords de cessió temporal d’habitatges o sòl 
en dret a superfície.

Executada

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.5 Establir acords amb els tenidors d’habitatge i sòl 
per construir o disposar d’habitatge social.

2.5.2 Gravar els habitatges o sòl buit susceptibles de ser 
destinats a habitatge social.

Pendent Sense data. Sense data.

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.6 Estudiar un estàndard d’habitatges de lloguer 
social per cada promoció privada.

2.6.1 Concretar-ne un segons el nombre d’habitatges de la 
promoció privada, de venda o lloguer.

Pendent
Primer trimestre 

2023

segon 
trimestre 

2023

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.6 Estudiar un estàndard d’habitatges de lloguer 
social per cada promoció privada.

2.6.2 Fixar les característiques de la promoció d’aquests 
habitatges (topall de preu de lloguer, temporalitat de 
renovació, etc.)

Executada
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Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
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execució" o 
"Pendent")

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.7 Captar habitatge del mercat per destinar-lo a 
habitatge social:

2.7.1 Continuar amb la compra per “tanteig i retracte”. Executada

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.7 Captar habitatge del mercat per destinar-lo a 
habitatge social:

2.7.2 Estudiar l’opció de compra en el mercat lliure. Pendent Sense data. Sense data.

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.7 Captar habitatge del mercat per destinar-lo a 
habitatge social:

2.7.3 Destinar una bossa econòmica a la rehabilitació 
d’aquesta compra.

Executada

Habitatge
2 Incrementar a curt, mig i llarg termini 
l’habitatge social i mantenir-lo de 
forma adequada.

2.7 Captar habitatge del mercat per destinar-lo a 
habitatge social:

2.7.4 Incentivar que els habitatges del mercat passin a 
lloguer social de VIMUSA (assegurança, IBI, rehabilitació, 
etc.)

Executada

Habitatge

3 Establir les estructures i 
procediments necessaris que millorin 
l’eficiència en les intervencions 
necessàries de l’habitatge. Així com 
atendre situacions extraordinàries: 
Torreguitart, Merinals, altres.

3.1 Establir la concertació amb la Generalitat que 
marca el Decret Llei 7/2019.

Establir la concertació amb la Generalitat que marca el 
Decret Llei 7/2019

Pendent Sense data. Sense data.

Habitatge

3 Establir les estructures i 
procediments necessaris que millorin 
l’eficiència en les intervencions 
necessàries de l’habitatge. Així com 
atendre situacions extraordinàries: 
Torreguitart, Merinals, altres.

3.2 Modificar i/o aprovar el Pla Local d’Habitatge 
2019-2014.

Modificar i/o aprovar el Pla Local d’Habitatge 2019-2014 Pendent Sense data. Sense data.

Habitatge

3 Establir les estructures i 
procediments necessaris que millorin 
l’eficiència en les intervencions 
necessàries de l’habitatge. Així com 
atendre situacions extraordinàries: 
Torreguitart, Merinals, altres.

3.3 Respondre a les situacions extraordinàries per 
resoldre conflictes vinculats a l’habitatge (Merinals i 
Torreguitart).

Respondre a les situacions extraordinàries per resoldre 
conflictes vinculats a l’habitatge (Merinals i Torreguitart)

Executada

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

1 Coordinar, gestionar i fer el 
seguiment de les operacions de 
l’Estratègica de Desenvolupament 
Urbà Sostenible (EDUSI).

1.1 Millorar l'ús, l’accés i la qualitat de les tecnologies 
de la informació i de les comunicacions.

Millorar l'ús, l’accés i la qualitat de les tecnologies de la 
informació i de les comunicacions

En execució des-23

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

1 Coordinar, gestionar i fer el 
seguiment de les operacions de 
l’Estratègica de Desenvolupament 
Urbà Sostenible (EDUSI).

1.2 Afavorir el pas cap a una economia de baix nivell 
d'emissió de carboni en tots el sectors.

1.2.1 Contracte d’aparcaments segurs per a bicicletes. En execució des-23

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

1 Coordinar, gestionar i fer el 
seguiment de les operacions de 
l’Estratègica de Desenvolupament 
Urbà Sostenible (EDUSI).

1.2 Afavorir el pas cap a una economia de baix nivell 
d'emissió de carboni en tots el sectors.

1.2.2 Contracte de millora i renovació energètica dels 
equipaments municipals i públics. Millora energètica dels 
pavellons esportius municipals.

En execució des-23

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

1 Coordinar, gestionar i fer el 
seguiment de les operacions de 
l’Estratègica de Desenvolupament 
Urbà Sostenible (EDUSI).

1.3 Conservar i protegir el medi ambient i promoure 
l'eficàcia dels recursos.

1.3.1 Contracte per impulsar el model productiu d'agricultura 
de proximitat. Projecte del Centre d’Interpretació de Can 
Gambús.

En execució des-23

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

1 Coordinar, gestionar i fer el 
seguiment de les operacions de 
l’Estratègica de Desenvolupament 
Urbà Sostenible (EDUSI).

1.3 Conservar i protegir el medi ambient i promoure 
l'eficàcia dels recursos.

1.3.2 Contractes per crear una xarxa i infraestructures 
d'espais verds connectors de teixits urbans per a la cohesió 
social. Projecte del Parc del Nord.

En execució des-23

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

1 Coordinar, gestionar i fer el 
seguiment de les operacions de 
l’Estratègica de Desenvolupament 
Urbà Sostenible (EDUSI).

1.4 Promoure la inclusió social i lluitar contra la 
pobresa.

1.4.1 Contracte per reconvertir el patrimoni industrial en 
espais estratègics per a la innovació i la cohesió social. 
Projecte del Centre d’Innovació Social de Sallarès i Deu.

En execució des-23

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

1 Coordinar, gestionar i fer el 
seguiment de les operacions de 
l’Estratègica de Desenvolupament 
Urbà Sostenible (EDUSI).

1.4 Promoure la inclusió social i lluitar contra la 
pobresa.

1.4.2 Contracte de Pedagogia de la Sostenibilitat: Camins 
escolars als barris.

En execució des-23

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

2 Projecte Sabadell 2030.
2.1 Projecte d’urbanització de l’espai que cobreix les 
vies del tren a Can Feu-Gràcia.

Projecte d’urbanització de l’espai que cobreix les vies del 
tren a Can Feu-Gràcia

En execució 2024

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

3 Impulsar l’elaboració i execució de 
projectes estratègics de ciutat.

3.1 Definir una estratègia a l’àmbit del Ripoll. Definir una estratègia a l’àmbit del Ripoll Executada

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

3 Impulsar l’elaboració i execució de 
projectes estratègics de ciutat.

3.2 Redactar i executar el projecte del Camí del Riu 
Ripoll.

Redactar i executar el projecte del Camí del Riu Ripoll En execució des-25

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

3 Impulsar l’elaboració i execució de 
projectes estratègics de ciutat.

3.3 Contracte i execució per la renaturalització, 
marges i talussos del riu Ripoll.

Contracte i execució per la renaturalització, marges i 
talussos del riu Ripoll

En execució des-25

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

3 Impulsar l’elaboració i execució de 
projectes estratègics de ciutat.

3.4 Definir la Planificació Estratègica del Projecte 
Universitari.

3.4.1 Redactar i executar el projecte universitari. En execució 2026

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

4 Desenvolupar les tasques 
assignades a l’oficina de supervisió de 
projectes.

4.1 Desenvolupar les tasques assignades a l’oficina 
de supervisió de projectes.

Desenvolupar les tasques assignades a l’oficina de 
supervisió de projectes.

En execució juny-23

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

5 Implantar actuacions destinades a 
assolir una mobilitat sostenible.

5.1 Infraestructures de vies ciclistes.
5.1.1 Gestionar el projecte de la via ciclista de connexió 
Sabadell-Sant Quirze del Vallès.

Executada

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

5 Implantar actuacions destinades a 
assolir una mobilitat sostenible.

5.1 Infraestructures de vies ciclistes.
5.1.2 Gestionar el projecte de la via ciclista de connexió 
Sabadell-Terrassa.

En execució 2023

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

5 Implantar actuacions destinades a 
assolir una mobilitat sostenible.

5.2 Oficina de la bicicleta.
5.2.1 Promoure el servei públic de bicicleta elèctrica 
compartida.

En execució 2023

Planificació i 
Projectes de 
Ciutat

5 Implantar actuacions destinades a 
assolir una mobilitat sostenible.

5.2 Oficina de la bicicleta.
5.2.2 Representar l’Ajuntament a l’Estratègia Catalana de la 
Bicicleta 2025.

En execució 2025

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

1 Crear elements i condicions que 
projectin la imatge i la personalitat de 
Sabadell cap a l’exterior.

1.1 Crear producte, material i establir sistemes 
d'informació i accions per donar a conèixer els actius 
de Sabadell.

1.1.1 Editar material de difusió turística: rutes, mapes, 
edificis.

Executada

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

1 Crear elements i condicions que 
projectin la imatge i la personalitat de 
Sabadell cap a l’exterior.

1.1 Crear producte, material i establir sistemes 
d'informació i accions per donar a conèixer els actius 
de Sabadell.

1.1.2 Fer material de marxandatge. Executada

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

1 Crear elements i condicions que 
projectin la imatge i la personalitat de 
Sabadell cap a l’exterior.

1.1 Crear producte, material i establir sistemes 
d'informació i accions per donar a conèixer els actius 
de Sabadell.

1.1.3 Participar en organitzacions i esdeveniments que 
afavoreixin la presència de Sabadell en l’àmbit turístic .

Executada

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

1 Crear elements i condicions que 
projectin la imatge i la personalitat de 
Sabadell cap a l’exterior.

1.1 Crear producte, material i establir sistemes 
d'informació i accions per donar a conèixer els actius 
de Sabadell.

1.1.4 Impulsar les taules sectorials de l'àmbit turístic (hotels, 
agències, serveis,…)

En execució juny-23
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Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

1 Crear elements i condicions que 
projectin la imatge i la personalitat de 
Sabadell cap a l’exterior.

1.2 Crear l’Oficina i Punt d’Informació de Projecció de 
Ciutat i Turisme de Sabadell

1.2.1 Iniciar els tràmits per crear l’Oficina. Executada

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

1 Crear elements i condicions que 
projectin la imatge i la personalitat de 
Sabadell cap a l’exterior.

1.2 Crear l’Oficina i Punt d’Informació de Projecció de 
Ciutat i Turisme de Sabadell

1.2.2 Preparar la implementació tecnològica de l’Oficina. En execució abr-23

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

2 Assolir un desenvolupament turístic 
equilibrat i sostenible.

2.1 Desenvolupar el turisme de reunions, fires i 
congressos (MICE).

2.1.1 Col·laborar amb Fira Sabadell i amb entitats per 
promoure i organitzar congressos i esdeveniments firals 
(com, per exemple, organitzar una fira de temàtica 
japonesa).

Executada

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

2 Assolir un desenvolupament turístic 
equilibrat i sostenible.

2.2 Potenciar l'esport com a element de dinamització 
econòmica i impulsar el turisme esportiu (SBD Esport 
Hub).

2.2.1 Posar en marxa el SBD Esport Hub, amb els elements 
organitzatius i de comunicació necessaris.

En execució juny-23

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

2 Assolir un desenvolupament turístic 
equilibrat i sostenible.

2.2 Potenciar l'esport com a element de dinamització 
econòmica i impulsar el turisme esportiu (SBD Esport 
Hub).

2.2.2 Organitzar jornades de reflexió sobre “SBD Esport 
Hub”.

Executada

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

2 Assolir un desenvolupament turístic 
equilibrat i sostenible.

2.2 Potenciar l'esport com a element de dinamització 
econòmica i impulsar el turisme esportiu (SBD Esport 
Hub).

2.2.3 Dissenyar un programa d'incubació d’empreses 
emergents esportives.

Desestimada

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

2 Assolir un desenvolupament turístic 
equilibrat i sostenible.

2.2 Potenciar l'esport com a element de dinamització 
econòmica i impulsar el turisme esportiu (SBD Esport 
Hub).

2.2.4 Fer una campanya de comunicació de turisme esportiu 
(futbol, aquàtics, atlètics i tennis).

En execució juny-23

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

2 Assolir un desenvolupament turístic 
equilibrat i sostenible.

2.2 Potenciar l'esport com a element de dinamització 
econòmica i impulsar el turisme esportiu (SBD Esport 
Hub).

2.2.5 Col·laborar amb entitats esportives en la promoció del 
turisme esportiu.

En execució juny-23

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

2 Assolir un desenvolupament turístic 
equilibrat i sostenible.

2.2 Potenciar l'esport com a element de dinamització 
econòmica i impulsar el turisme esportiu (SBD Esport 
Hub).

2.2.6 Col·laborar en el disseny de la senyalització de noves 
vies esportives a l'eix riu Ripoll- Sant Oleguer - Gran Via.

Executada

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

2 Assolir un desenvolupament turístic 
equilibrat i sostenible.

2.2 Potenciar l'esport com a element de dinamització 
econòmica i impulsar el turisme esportiu (SBD Esport 
Hub).

2.2.7 Col·laborar en l'optimització de l'ús de la Pista Coberta 
d'Atletisme de Catalunya al voltant de nous esdeveniments 
i/o competicions.

En execució juny-23

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

2 Assolir un desenvolupament turístic 
equilibrat i sostenible.

2.3 Enfortir Sabadell com a capital cultural.
2.3.1 Presentar la candidatura de Sabadell com a Capital de 
la Cultura Catalana per a l'any 2024.

Executada

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

2 Assolir un desenvolupament turístic 
equilibrat i sostenible.

2.3 Enfortir Sabadell com a capital cultural.
2.3.2 Impulsar la creació del comitè organitzador de la 
capitalitat cultural.

Executada

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

2 Assolir un desenvolupament turístic 
equilibrat i sostenible.

2.3 Enfortir Sabadell com a capital cultural. 2.3.3 Preparar el programa de la capitalitat cultural 2024. En execució juny-23

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

2 Assolir un desenvolupament turístic 
equilibrat i sostenible.

2.3 Enfortir Sabadell com a capital cultural.
2.3.4 Cercar adhesions de suport a la capitalitat individuals i 
corporatives.

Executada

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

2 Assolir un desenvolupament turístic 
equilibrat i sostenible.

2.3 Enfortir Sabadell com a capital cultural.
2.3.5 Promoure la col·laboració privada mitjançant patrocinis 
per a la capitalitat cultural.

Executada

Projecció de 
la Ciutat i 
Turisme

2 Assolir un desenvolupament turístic 
equilibrat i sostenible.

2.3 Enfortir Sabadell com a capital cultural.
2.3.6 Reforçar les visites a espais museïtzables com a reforç 
de la capitalitat cultural.

En execució juny-23

Salut
1 Vetllar per la qualitat i l’accés 
correcte als recursos sanitaris de la 
ciutat.

1.1 Fer un seguiment amb el Servei Català de la 
Salut i les empreses proveïdores de serveis sanitaris.

1.1.1 Coordinació periòdica per conèixer la situació dels 
serveis sanitaris de la ciutat i traslladar les necessitats 
identificades per l’ajuntament.

Executada

Salut
1 Vetllar per la qualitat i l’accés 
correcte als recursos sanitaris de la 
ciutat.

1.2 Consolidar i reformular espais de participació en 
l’àmbit de la salut com el Consell Municipal de Salut o 
l’ampliació del Pla Local de Drogues.

1.2.1 Informar sobre les iniciatives de salut promogudes per 
qualsevol dels agents públics: programes, plans, novetats.

Executada

Salut
1 Vetllar per la qualitat i l’accés 
correcte als recursos sanitaris de la 
ciutat.

1.2 Consolidar i reformular espais de participació en 
l’àmbit de la salut com el Consell Municipal de Salut o 
l’ampliació del Pla Local de Drogues.

1.2.2 Detectar necessitats no cobertes i àmbits de millora en 
l’atenció sanitària.

Executada

Salut
1 Vetllar per la qualitat i l’accés 
correcte als recursos sanitaris de la 
ciutat.

1.2 Consolidar i reformular espais de participació en 
l’àmbit de la salut com el Consell Municipal de Salut o 
l’ampliació del Pla Local de Drogues.

1.2.3 Socialitzar recomanacions i formes d’accés als 
recursos públics.

Executada

Salut
1 Vetllar per la qualitat i l’accés 
correcte als recursos sanitaris de la 
ciutat.

1.2 Consolidar i reformular espais de participació en 
l’àmbit de la salut com el Consell Municipal de Salut o 
l’ampliació del Pla Local de Drogues.

1.2.4 Reformular el Pla local de drogues i aprovar un Pla 
local de conductes amb potencial addictiu.

En execució juny-23

Salut
1 Vetllar per la qualitat i l’accés 
correcte als recursos sanitaris de la 
ciutat.

1.3 Impulsar un consens de ciutat sobre els serveis 
de salut, per tal que es disposi dels recursos 
necessaris.

1.3.1 Establir un pla de treball per detectar necessitats i 
elaborar propostes.

Executada

Salut
1 Vetllar per la qualitat i l’accés 
correcte als recursos sanitaris de la 
ciutat.

1.3 Impulsar un consens de ciutat sobre els serveis 
de salut, per tal que es disposi dels recursos 
necessaris.

1.3.2 Signar un nou Pacte de Salut entre l’Ajuntament i 
l’administració de la Generalitat, a través del Servei Català 
de la Salut, on es recullin les necessitats de la ciutat.

Executada

Salut
1 Vetllar per la qualitat i l’accés 
correcte als recursos sanitaris de la 
ciutat.

1.4 Seguir la recuperació de l’activitat assistencial 
afectada per la irrupció de la COVID-19 i mantenir la 
capacitat operativa per afrontar els rebrots.

1.4.1 Fer el seguiment amb CatSalut i els serveis proveïdors 
sanitaris de l’activitat dels diferents centres.

Executada

Salut
1 Vetllar per la qualitat i l’accés 
correcte als recursos sanitaris de la 
ciutat.

1.5 Col·laborar amb les autoritats sanitàries en la 
gestió de la crisi provocada per la pandèmia de la 
COVID-19.

1.5.1 Seguiment del conveni de cooperació signat amb el 
Departament de Salut de la Generalitat per coordinar serveis 
en la gestió de la crisi sanitària i social en un context de 
necessitat de control de rebrots de la malaltia.

Executada

Salut
1 Vetllar per la qualitat i l’accés 
correcte als recursos sanitaris de la 
ciutat.

1.5 Col·laborar amb les autoritats sanitàries en la 
gestió de la crisi provocada per la pandèmia de la 
COVID-19.

1.5.2 Donar suport a actuacions comunitàries que millorin el 
control de la malaltia.

Executada

Salut
1 Vetllar per la qualitat i l’accés 
correcte als recursos sanitaris de la 
ciutat.

1.6 Promocionar l’associacionisme i el compromís de 
la ciutadania amb la salut.

1.6.1 Suport a entitats que tenen per objectiu la salut 
comunitària, com ara la lluita contra l’estigma i la promoció 
de la recerca vinculades a determinades condicions de salut, 
activitats d’educació per a la salut i de sensibilització.

Executada

Salut
1 Vetllar per la qualitat i l’accés 
correcte als recursos sanitaris de la 
ciutat.

1.6 Promocionar l’associacionisme i el compromís de 
la ciutadania amb la salut.

1.6.2 Suport a accions solidàries, com per exemple les 
donacions del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i la 
Marató de TV3, que a través de propostes solidàries fan 
possible el funcionament correcte i/o la millora dels recursos 
sanitaris públics.

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.1 Desplegar les actuacions de vigilància i control 
dels riscos per a la salut derivats de l’activitat 
minorista dels establiments alimentaris com ara 
restaurants, bars o carnisseries, basant-nos en la 
classificació en funció del risc.

2.1.1 Inspeccionar, en funció del risc associat, les activitats 
minoristes alimentàries.

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.1 Desplegar les actuacions de vigilància i control 
dels riscos per a la salut derivats de l’activitat 
minorista dels establiments alimentaris com ara 
restaurants, bars o carnisseries, basant-nos en la 
classificació en funció del risc.

2.1.2 Vigilar la implantació i el compliment de les mesures de 
prevenció davant de la COVID-19.

Executada
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Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
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d'execució 
(31/12/2022)
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Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.1 Desplegar les actuacions de vigilància i control 
dels riscos per a la salut derivats de l’activitat 
minorista dels establiments alimentaris com ara 
restaurants, bars o carnisseries, basant-nos en la 
classificació en funció del risc.

2.1.3 Donar pautes sanitàries davant del risc de la Covid19 
per la reobertura en les diferents fases de la desescalada.

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.10 Desplegar eines jurídiques ràpides per afrontar 
els incompliments i millorar els processos d’ordre 
d’execució i procediment sancionador.

2.10.1 Disposar d’eines jurídiques per poder aplicar mesures 
cautelars (tancament, comís, etc.) als establiments que 
presentin un incompliment amb risc immediat per a la salut 
pública. Agilitzar els processos d’expedients d’ordre 
d’execució i procediment sancionador.

En execució maig-23

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.2 Disposar d’un Registre d’Establiments Minoristes 
d’Alimentació Municipal integrat amb el nucli 
d’activitats.

2.2.1 Treballar conjuntament amb Informació de Base per 
tenir dades integrades entre els diferents serveis per 
assegurar la validesa del Registre Municipal d’Establiments 
Minoristes.

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.2 Disposar d’un Registre d’Establiments Minoristes 
d’Alimentació Municipal integrat amb el nucli 
d’activitats.

2.2.2 Mantenir el cens actualitzat, comptabilitzant les baixes i 
altes i informant els departaments implicats d’aquelles 
situacions irregulars..

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.3 Participar al Cercle de Comparació Intermunicipal 
en Seguretat Alimentària.

2.3.1 Continuar com un municipi participatiu en el Cercle i 
avaluar-ne els resultats obtinguts.

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.4 Desplegar les actuacions de vigilància i control 
d’establiments on s’hi duen a terme intervencions 
amb risc per a la salut, com els pírcings, tatuatges i/o 
micropigmentacions i també dels equipaments amb 
instal·lacions de risc per a la legionel·losi.

2.4.1 Disposar d’un procediment que estableixi el criteri de 
classificació dels establiments amb risc per a la legionel·losi.

En execució des-23

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.4 Desplegar les actuacions de vigilància i control 
d’establiments on s’hi duen a terme intervencions 
amb risc per a la salut, com els pírcings, tatuatges i/o 
micropigmentacions i també dels equipaments amb 
instal·lacions de risc per a la legionel·losi.

2.4.2 Inspeccionar les activitats amb risc de legionel·losi. Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.4 Desplegar les actuacions de vigilància i control 
d’establiments on s’hi duen a terme intervencions 
amb risc per a la salut, com els pírcings, tatuatges i/o 
micropigmentacions i també dels equipaments amb 
instal·lacions de risc per a la legionel·losi.

2.4.3 Vigilar la implantació i el compliment de les mesures de 
prevenció davant de la COVID-19.

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.4 Desplegar les actuacions de vigilància i control 
d’establiments on s’hi duen a terme intervencions 
amb risc per a la salut, com els pírcings, tatuatges i/o 
micropigmentacions i també dels equipaments amb 
instal·lacions de risc per a la legionel·losi.

2.4.4 Donar pautes sanitàries davant del risc de la COVID-19 
per la reobertura en les diferents fases de la desescalada.

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.4 Desplegar les actuacions de vigilància i control 
d’establiments on s’hi duen a terme intervencions 
amb risc per a la salut, com els pírcings, tatuatges i/o 
micropigmentacions i també dels equipaments amb 
instal·lacions de risc per a la legionel·losi.

2.4.5 Desenvolupar un aplicació informàtica per registrar els 
equipaments amb risc de legionel·losi integrat amb el nucli 
d’activitats.

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.4 Desplegar les actuacions de vigilància i control 
d’establiments on s’hi duen a terme intervencions 
amb risc per a la salut, com els pírcings, tatuatges i/o 
micropigmentacions i també dels equipaments amb 
instal·lacions de risc per a la legionel·losi.

2.4.6 Treballar de forma transversal amb altres serveis 
implicats per la prevenció i control de la legionel·losi; amb 
censos actualitzats d’instal·lacions municipals i ús de la 
unitat compartida.

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.4 Desplegar les actuacions de vigilància i control 
d’establiments on s’hi duen a terme intervencions 
amb risc per a la salut, com els pírcings, tatuatges i/o 
micropigmentacions i també dels equipaments amb 
instal·lacions de risc per a la legionel·losi.

2.4.7 Inspeccionar els establiments de pírcing, tatuatge i 
micropigmentació que sol·licitin autorització sanitària de 
funcionament.

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.5 Vetllar pel control ambiental correcte i perquè les 
plagues urbanes no superin el llindar de tolerància a 
través del control d’aus peridomèstiques, insectes i 
rosegadors.

2.5.1 Elaborar un cens de coloms i cotorra de pit gris per tal 
de disposar, de forma independent, de quina és la situació 
de partida i poder elaborar una estratègia de control avaluant 
les diferents metodologies.

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.5 Vetllar pel control ambiental correcte i perquè les 
plagues urbanes no superin el llindar de tolerància a 
través del control d’aus peridomèstiques, insectes i 
rosegadors.

2.5.2 Actuar en totes les denúncies rebudes al servei per 
presència d’insectes, rosegadors i aus peridomèstiques a 
l’espai públic i edificis municipals.

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.5 Vetllar pel control ambiental correcte i perquè les 
plagues urbanes no superin el llindar de tolerància a 
través del control d’aus peridomèstiques, insectes i 
rosegadors.

2.5.3 Visibilitzar, mitjançant un sistema de senyalització, les 
actuacions portades a terme al clavegueram per l’Ajuntament 
davant d’una denúncia d’insectes i rosegadors. Visibilitzar, 
mitjançant difusió als canals de comunicació, les actuacions 
sistemàtiques portades a terme per l’Ajuntament, a l’espai 
públic i edificis municipals relativa a la vigilància i control de 
plagues.

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.5 Vetllar pel control ambiental correcte i perquè les 
plagues urbanes no superin el llindar de tolerància a 
través del control d’aus peridomèstiques, insectes i 
rosegadors.

2.5.4 Valorar, anualment, les zones complicades o més 
denunciades per presència de plagues i solucionar-les. 
Treballar amb altres serveis implicats, si s’escau

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.6 Informar la ciutadania sobre la presència a la 
ciutat de plagues emergents i riscos associats.

2.6.1 Disposar de la formació i informació actualitzada per 
poder donar resposta davant de noves plagues; mantenir 
canals de comunicació amb la ciutadania.

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.7 Consolidar el Laboratori Municipal com a servei 
de suport a les actuacions de salut pública i salut 
ambiental.

2.7.1 Assegurar que el Laboratori Municipal disposa d’eines 
adequades i ajustades a les necessitats (recursos humans i 
materials) per tal de consolidar-se com a un servei estratègic 
per la protecció de la salut pública.

En execució maig-23

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.8 Identificar, analitzar i controlar els diferents 
elements de risc dels equipaments d’ús públic per tal 
de garantir la millora de la salut ambiental. 

2.8.1 Assegurar que qualsevol risc en els equipaments d’ús 
públic està identificat i controlat.

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.8 Identificar, analitzar i controlar els diferents 
elements de risc dels equipaments d’ús públic per tal 
de garantir la millora de la salut ambiental. 

2.8.2 Assegurar el millor pla de neteja de carrers i de 
desinfecció de mobiliari urbà en cada moment davant la 
transmissió de la COIVD-19.

Executada

Salut
2 Vigilar i controlar els factors 
ambientals que suposin un risc per a 
la salut de les persones.

2.9 Garantir la qualitat a través de les certificacions 
ISO del programa de salubritat i del laboratori 
municipal per donar les màximes garanties a la 
ciutadania i als operadors econòmics.

2.9.1 Mantenir la certificació ISO 9001:2015. Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.1 Reforçar les iniciatives orientades a la millora de 
la qualitat de vida i la salut de la comunitat a través 
del treball en xarxa i les taules ciutadanes o 
professionals.

3.1.1 Implantar projectes comunitaris vinculats a altres 
agents de salut o comunitaris com ara la prescripció social i 
les taules de salut comunitària vinculades a l’atenció 
primària.

En execució maig-23

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.1 Reforçar les iniciatives orientades a la millora de 
la qualitat de vida i la salut de la comunitat a través 
del treball en xarxa i les taules ciutadanes o 
professionals.

3.1.2 Desplegar iniciatives de promoció de la salut 
vinculades a taules municipals o d’agents comunitaris no 
sanitaris a barris o districtes de la ciutat.

Executada
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Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.2 Impulsar campanyes de sensibilització i 
informació ciutadana en l'àmbit de la prevenció de la 
COVID-19 i els efectes associats a la situació de 
pandèmia.

3.2.1 Orientar i donar resposta a consultes ciutadanes 
dirigides a la regidoria de Salut o a altres regidories.

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.2 Impulsar campanyes de sensibilització i 
informació ciutadana en l'àmbit de la prevenció de la 
COVID-19 i els efectes associats a la situació de 
pandèmia.

3.2.2 Assessorar i orientar la resta de regidories municipals i 
les entitats locals que ens ho requereixin.

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.2 Impulsar campanyes de sensibilització i 
informació ciutadana en l'àmbit de la prevenció de la 
COVID-19 i els efectes associats a la situació de 
pandèmia.

3.2.3 Elaborar continguts i materials per fer difusió a la 
ciutadania i, quan s’escaigui, a col·lectius específics, 
d’aspectes específics de la pandèmia.

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.2 Impulsar campanyes de sensibilització i 
informació ciutadana en l'àmbit de la prevenció de la 
COVID-19 i els efectes associats a la situació de 
pandèmia.

3.2.4 Identificar informació falsa per contrarestar-la amb 
informació de fonts validades.

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.2 Impulsar campanyes de sensibilització i 
informació ciutadana en l'àmbit de la prevenció de la 
COVID-19 i els efectes associats a la situació de 
pandèmia.

3.2.5 Difondre els recursos, continguts i materials d’altres 
administracions que puguin ser d’interès a la població en 
general.

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.3 Reforçar i generalitzar les actuacions en l’àmbit 
de la salut emocional, habilitats socials, parentals i 
l’assertivitat.

3.3.1 Desplegar el programa d’habilitats socials per a 
adolescents i joves a col·lectius vulnerables.

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.3 Reforçar i generalitzar les actuacions en l’àmbit 
de la salut emocional, habilitats socials, parentals i 
l’assertivitat. 

3.3.2 Incloure en les campanyes educatives el maneig de les 
emocions i les habilitats comunicatives com a element de 
protecció.

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.3 Reforçar i generalitzar les actuacions en l’àmbit 
de la salut emocional, habilitats socials, parentals i 
l’assertivitat. 

3.3.3 Oferir activitats que millorin les habilitats parentals. Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.4 Consolidar les actuacions vinculades a la 
promoció d’una alimentació saludable, la salut 
bucodental i de l’activitat física.

3.4.1 Planificar i oferir continguts i dinàmiques adaptades, 
conjuntament amb els centres educatius de primària dels 
Plans Educatius d’Entorn.

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.4 Consolidar les actuacions vinculades a la 
promoció d’una alimentació saludable, la salut 
bucodental i de l’activitat física.

3.4.2 Assessorar mares i pares, equips d’educació social i 
equips docents en aquest àmbit. Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.4 Consolidar les actuacions vinculades a la 
promoció d’una alimentació saludable, la salut 
bucodental i de l’activitat física.

3.4.3 Acompanyar els centres educatius adherits en el 
desplegament del projecte de Prevenció de l’Obesitat Infantil 
de Sabadell (POISA).

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.5 Reforçar les actuacions de prevenció de les 
addiccions, especialment pel que fa a alcohol i tabac i 
altres substàncies potencialment addictives i també 
de les comportamentals, especialment les vinculades 
a les TIC i pantalles.

3.5.1 Donar a conèixer el Servei d’Assessorament en 
Drogues i Pantalles a adolescents i joves, mares i pares, 
equips d’educació social i equips docents d’instituts.

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.5 Reforçar les actuacions de prevenció de les 
addiccions, especialment pel que fa a alcohol i tabac i 
altres substàncies potencialment addictives i també 
de les comportamentals, especialment les vinculades 
a les TIC i pantalles.

3.5.2 Participar com a SAIDP en les taules tècniques en 
l’elaboració d’ordenances que regulin els consums d’alcohol 
o altres drogues a la via pública i que facin possible 
implantar l’alternativa a la sanció administrativa.

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.5 Reforçar les actuacions de prevenció de les 
addiccions, especialment pel que fa a alcohol i tabac i 
altres substàncies potencialment addictives i també 
de les comportamentals, especialment les vinculades 
a les TIC i pantalles.

3.5.3 Oferir el SAIDP com a servei de referència, a Sabadell, 
en els casos de consum en entorn educatiu.

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.5 Reforçar les actuacions de prevenció de les 
addiccions, especialment pel que fa a alcohol i tabac i 
altres substàncies potencialment addictives i també 
de les comportamentals, especialment les vinculades 
a les TIC i pantalles.

3.5.4 Dissenyar i oferir un programa orientat a reduir o 
cessar el consum de tabac entre les persones més joves.

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.5 Reforçar les actuacions de prevenció de les 
addiccions, especialment pel que fa a alcohol i tabac i 
altres substàncies potencialment addictives i també 
de les comportamentals, especialment les vinculades 
a les TIC i pantalles.

3.5.5 Dissenyar i oferir intervencions educatives i de 
sensibilització orientades a reconèixer les conductes 
addictives (amb o sense substància) i afavorir una mirada 
crítica quant al consum de drogues i pantalles.

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.6 Promoure la salut sexual i afectiva i la prevenció 
de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i 
embarassos no previstos.

3.6.1 Dissenyar i oferir intervencions educatives i de 
sensibilització relatives a la salut sexual i afectiva i a la 
prevenció de les ITS i embarassos no previstos entre 
adolescents.

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.6 Promoure la salut sexual i afectiva i la prevenció 
de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i 
embarassos no previstos.

3.6.2 Assessorament a professorat sobre aquest àmbit, 
incloent com s’informen sobre sexualitat les persones 
menors a través de les TIC.

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.6 Promoure la salut sexual i afectiva i la prevenció 
de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i 
embarassos no previstos.

3.6.3 Ampliar i transformar les propostes educatives de la 
campanya de sexualitat a partir de la ludificació.

Executada

Salut
3 Promoure la salut comunitària a 
través de l’educació, la sensibilització i 
l’empoderament.

3.6 Promoure la salut sexual i afectiva i la prevenció 
de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i 
embarassos no previstos.

3.6.4 Col·laborar amb l’ASSIR (Programa d’Atenció a la Salut 
Sexual i Reproductiva) i amb altres regidories amb propostes 
dirigides a col·lectius específics, com dones nouvingudes, 
dones de més de 40 anys, o altres.

Executada
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  Pla de Mandat 2021-2023 

4.2. EIX 2. L’ECONOMIA:  
CREIXEMENT, FOMENT DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 

 

El segon eix se centra en la prosperitat: la defensa dels recursos productius, materials i 

intangibles, que permetin un benestar a tota la població. Cal formar millor les persones 

perquè disposin d’una qualificació professional adaptada als requisits de l’economia 

innovadora. També cal estimular el teixit productiu per créixer i arrelar-se al territori. 

Les accions més destacades de suport a les persones que busquen feina i a les persones 

que creïn empreses que es consolidin al territori i generin ocupació consisteixen a 

impulsar nous projectes que han de marcar el futur, amb mesures de digitalització com 

a eix vertebrador de les actuacions en matèria de promoció econòmica. També és molt 

destacable la posada en marxa i la millora de nous espais per fomentar l’ocupació. Es 

dedica un apartat específic al comerç i la restauració, consum i mercats, amb accions 

encaminades a la digitalització del sector i a campanyes de sensibilització. 

 

Del total de les 112 actuacions, hi ha 92 executades (82,1% del total), 7 es troben en 

execució (6,3%), 7 estan pendents (un 6,3%) i 6 s’han desestimat (5,4%). 

 

 

 

 

 

Un 88,4% de les actuacions 
previstes en aquest eix s’han 
acabat o estan en execució. 
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EIX 2. L'ECONOMIA: CREIXEMENT, FOMENT DE L'OCUPACIÓ  I INNOVACIÓ

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només 
acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només 
acció "En 

execució" o 
"Pendent")

Comerç i 
Restauració

1 Potenciar i consolidar el comerç de 
proximitat

1.1  Potenciar la modernització i la millora de la 
competitivitat del sector de comerç de 
proximitat.

1.1.1 Desenvolupar campanyes de comunicació per 
conscienciar la ciutadania de la importància de comprar i 
consumir en el comerç de proximitat i en la restauració de la 
ciutat, com a eines per dinamitzar aquests sectors.

Executada

Comerç i 
Restauració

1 Potenciar i consolidar el comerç de 
proximitat

1.2  Fomentar la digitalització del comerç de 
proximitat i de la restauració

1.2.1      Donar suport a la creació d’una plataforma digital 
market place

Executada

Comerç i 
Restauració

1 Potenciar i consolidar el comerç de 
proximitat

1.2  Fomentar la digitalització del comerç de 
proximitat i de la restauració

1.2.2      Fomentar el servei de repartiment a domicili dels 
establiments comercials i de restauració amb millores a l’App 
“Sabadell t’ho porta a casa”.

Desestimada

Comerç i 
Restauració

1 Potenciar i consolidar el comerç de 
proximitat

1.2  Fomentar la digitalització del comerç de 
proximitat i de la restauració

1.2.3      Promoure la formació en línia específica per al sector 
comercial i de restauració, per ajudar a digitalitzar els 
establiments i la venda en línia.

Executada

Comerç i 
Restauració

1 Potenciar i consolidar el comerç de 
proximitat

1.3  Fomentar i donar suport a 
l’associacionisme comercial 

1.3.1 Donar suport a la dinamització desenvolupada per les 
associacions de comerciants amb subvencions econòmiques i 
ajut tècnic.

Executada

Comerç i 
Restauració

1 Potenciar i consolidar el comerç de 
proximitat

1.4  Promoure accions per evitar la 
desertització comercial

1.4.1      Captar noves persones emprenedores en els locals 
comercials buits

En execució febr-23

Comerç i 
Restauració

1 Potenciar i consolidar el comerç de 
proximitat

1.4  Promoure accions per evitar la 
desertització comercial

1.4.2      Fomentar el consum al comerç de la ciutat mitjançant 
xecs regal a les famílies.

Executada

Consum 
1 Optimitzar l’atenció a les necessitats 
de resoldre conflictes en matèria de 
consum 

1.1  Millorar la visibilitat i presència dels serveis 
de consum.

1.1.1  Impulsar un pla de comunicació del Servei de Consum Executada

Consum 
1 Optimitzar l’atenció a les necessitats 
de resoldre conflictes en matèria de 
consum 

1.2 Millorar el temps de resposta en les 
atencions de consum

1.2.1  Impulsar les tramitacions de denúncies, queixes i 
reclamacions de consum amb un nou programa informàtic que 
mecanitzarà els processos i els agilitarà.

Executada

Consum 
1 Optimitzar l’atenció a les necessitats 
de resoldre conflictes en matèria de 
consum 

1.3 Millorar i consolidar l’adaptació dels 
procediments i gestions de l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor (OMIC) al Decret de 
Mediació

1.3.1 Adaptar tots els formularis, procediments i terminis a la 
normativa de mediació i implementar-los en el nou programa 
informàtic

En execució febr-23

Consum 
1 Optimitzar l’atenció a les necessitats 
de resoldre conflictes en matèria de 
consum 

1.4 Fomentar la resolució de conflictes 
mitjançant l’arbitratge de consum.

1.4.1 Incrementar l’adhesió de les empreses a l’arbitratge de 
consum amb campanyes i convenis  per a pimes i grans 
empreses, dirigides per la Junta Arbitral de Consum de 
Catalunya. 

Desestimada

Consum 
1 Optimitzar l’atenció a les necessitats 
de resoldre conflictes en matèria de 
consum 

1.5 Promoure el consum responsable.
1.5.1      Impulsar diferents estratègies de consum responsable 
amb xerrades, cursos i exposicions dirigides a diferents 
col·lectius, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. 

Executada

Consum 
1 Optimitzar l’atenció a les necessitats 
de resoldre conflictes en matèria de 
consum 

1.5 Promoure el consum responsable. 1.5.2       Organitzar una Fira de Consum responsable Desestimada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.1   Fomentar la creació i la consolidació 
d’empreses

1.1.1      Assessorar sobre la creació d’empreses i altes 
telemàtiques empresarials

Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.1   Fomentar la creació i la consolidació 
d’empreses

1.1.2      Formar persones per a la creació d’empreses Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.1   Fomentar la creació i la consolidació 
d’empreses

1.1.3      Col·laborar amb entitats de persones sèniors i 
mentores per assessorar sobre la consolidació empresarial 
(programes de mentoria)

Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.2   Incrementar la internacionalització de 
l'emprenedoria i participar en xarxes europees 
de foment de l’emprenedoria

1.2.1      Executar el projecte Erasmus per a joves 
emprenedors.

Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.2   Incrementar la internacionalització de 
l'emprenedoria i participar en xarxes europees 
de foment de l’emprenedoria

1.2.2      Liderar el grup d’innovació de la xarxa EUROTOWNS Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.3 Generar oportunitats de finançament i 
visibilitat de projectes emprenedors

1.3.1      Organitzar el fòrum d’emprenedoria Cafè Aventura Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.3 Generar oportunitats de finançament i 
visibilitat de projectes emprenedors

1.3.2      Acompanyar i derivar projectes empresarials a fòrums 
d’inversió

Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.3 Generar oportunitats de finançament i 
visibilitat de projectes emprenedors

1.3.3      Acompanyar els projectes emprenedors en la cerca de 
crèdit i finançament

Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.4 Fomentar les vocacions d’emprenedoria de 
joves i infants en etapa escolar

1.4.1      Programa CUEME (Cultura Emprenedora a l’Escola) 
que promou que alumnat de 2-3 escoles experimentin què es 
crear una cooperativa

Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.4 Fomentar les vocacions d’emprenedoria de 
joves i infants en etapa escolar

1.4.2      Actuacions com xerrades de sensibilització a 
l’emprenedoria als instituts, escoles i universitats

Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.5 Fomentar la digitalització de les empreses i 
la transferència tecnològica a la petita i la 
microempresa

1.5.1      Formar en digitalització empresarial Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.5 Fomentar la digitalització de les empreses i 
la transferència tecnològica a la petita i la 
microempresa

1.5.2      Intermediar entre agents d’innovació de l’entorn i de 
regions europees amb especialitzacions similars a la de 
Sabadell (RELOS3).

Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.5 Fomentar la digitalització de les empreses i 
la transferència tecnològica a la petita i la 
microempresa

1.5.3      Organitzar el fòrum de tecnologies i innovació,  Executada

22



EIX 2. L'ECONOMIA: CREIXEMENT, FOMENT DE L'OCUPACIÓ  I INNOVACIÓ

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només 
acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només 
acció "En 

execució" o 
"Pendent")

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.5 Fomentar la digitalització de les empreses i 
la transferència tecnològica a la petita i la 
microempresa

1.5.4      Organitzar visites de coneixement de les 
infraestructures tecnològiques (SINCROTRÓ ALBA, 3DHUB) i 
proveïdors tecnològics i proveïdores tecnològiques de 
proximitat (COMUNITAT OPEN INDUSTRY 4.0) per a la petita 
empresa

Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.5 Fomentar la digitalització de les empreses i 
la transferència tecnològica a la petita i la 
microempresa

1.5.5      Dinamitzar les relacions entre la universitat i les unitats 
de recerca i empresa

Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.5 Fomentar la digitalització de les empreses i 
la transferència tecnològica a la petita i la 
microempresa

1.5.6      Idear el projecte de viver tecnològic en col·laboració 
amb la universitat i desenvolupar el projecte de districte 
tecnològic/d’innovació

Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.6 Donar suport a l’emprenedoria amb les 
xarxes microempresarials

1.6.1      Suport (secretaria tècnica) de la xarxa local de 
microempreses i autònoms ONION

Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.6 Donar suport a l’emprenedoria amb les 
xarxes microempresarials

1.6.2      Col·laborar amb xarxes de dones empresàries (Dones 
Teixint Sabadell) i projecte de mentoria de dones 
emprenedores

Executada

Empresa i 
Indústria

1 Donar suport a la petita i mitjana 
empresa, la microempresa i a les 
persones autònomes, l’emprenedoria, la 
creativitat i la innovació.

1.6 Donar suport a l’emprenedoria amb les 
xarxes microempresarials

1.6.3      Suport a la xarxa microempresarial sectorial tèxtil 
COOPERATÈXTIL  

En execució gen-23

Empresa i 
Indústria

2 Donar suport al desenvolupament de 
les empreses amb estructures i 
infraestructures de qualitat

2.1 Impulsar els espais del centre d’empreses 
industrials de Can Roqueta i el Centre de 
Promoció Empresarial

2.1.1      Fomentar la col·laboració entre les empreses 
allotjades als vivers empresarials amb el treball en xarxa

Executada

Empresa i 
Indústria

2 Donar suport al desenvolupament de 
les empreses amb estructures i 
infraestructures de qualitat

2.1 Impulsar els espais del centre d’empreses 
industrials de Can Roqueta i el Centre de 
Promoció Empresarial

2.1.2      Difondre els centres com a nodes d’activitat 
empresarial i d’oportunitats de negoci per a empreses de la 
ciutat i de fora

Executada

Empresa i 
Indústria

2 Donar suport al desenvolupament de 
les empreses amb estructures i 
infraestructures de qualitat

2.2 Modernitzar els polígons d’activitat 
econòmica per fer-los atractius per a noves 
empreses.

2.2.1      Fomentar l’associacionisme empresarial i la 
col·laboració pública-privada

Executada

Empresa i 
Indústria

2 Donar suport al desenvolupament de 
les empreses amb estructures i 
infraestructures de qualitat

2.2 Modernitzar els polígons d’activitat 
econòmica per fer-los atractius per a noves 
empreses.

2.2.2      Prioritzar i proposar la millora dels polígons d’activitat 
econòmica

Executada

Empresa i 
Indústria

2 Donar suport al desenvolupament de 
les empreses amb estructures i 
infraestructures de qualitat

2.2 Modernitzar els polígons d’activitat 
econòmica per fer-los atractius per a noves 
empreses.

2.2.3      Fer el seguiment del programa de dinamització de 
polígons (visitar empreses i monitorar les millores als polígons)

Executada

Empresa i 
Indústria

2 Donar suport al desenvolupament de 
les empreses amb estructures i 
infraestructures de qualitat

2.2 Modernitzar els polígons d’activitat 
econòmica per fer-los atractius per a noves 
empreses.

2.2.4      Analitzar i actualitzar l'estat i l'ocupació dels polígons 
per proposar mesures de correcció, millora o incentius

Executada

Empresa i 
Indústria

3 Crear llocs de treball i reforçar el teixit 
industrial amb l’atracció de noves 
empreses, suport a la reempresa i 
potenciant el creixement de les 
existents

3.1 Impulsar un pla d’atracció i inversió 
empresarial 

3.1.1      Elaborar un pla d’atracció d’inversió (pla de 
comunicació i catàleg de serveis)

Executada

Empresa i 
Indústria

3 Crear llocs de treball i reforçar el teixit 
industrial amb l’atracció de noves 
empreses, suport a la reempresa i 
potenciant el creixement de les 
existents

3.1 Impulsar un pla d’atracció i inversió 
empresarial 

3.1.2      Elaborar/Implantar el Programa Aftercare empresarial 
(acollida i seguiment de noves implantacions empresarials)

Executada

Empresa i 
Indústria

3 Crear llocs de treball i reforçar el teixit 
industrial amb l’atracció de noves 
empreses, suport a la reempresa i 
potenciant el creixement de les 
existents

3.2 Evitar el tancament d’empreses i contribuir 
al relleu empresarial

3.2.1 Executar i consolidar el programa Reempresa per evitar 
el tancament d’empreses en funcionament que volen fer 
traspàs del negoci

Executada

Empresa i 
Indústria

3 Crear llocs de treball i reforçar el teixit 
industrial amb l’atracció de noves 
empreses, suport a la reempresa i 
potenciant el creixement de les 
existents

3.3 Acompanyar el creixement de les empreses
3.3.1 Executar i consolidar el programa d’acceleració 
empresarial INNOROCKET i ACCELERA per a les empreses 
emergents (Start Up) 

En execució des-23

Empresa i 
Indústria

4 Promoure l’economia verda i circular, 
potenciar les cooperatives i les 
empreses de l’economia social i 
fomentar la sostenibilitat, el compromís 
amb l’entorn, l’equitat, la justícia i la 
solidaritat social. 

4.1 Fomentar l’economia social, solidària i el 
cooperativisme

4.1.1      Sensibilitzar l’alumnat de primària sobre el 
cooperativisme.

Executada

Empresa i 
Indústria

4 Promoure l’economia verda i circular, 
potenciar les cooperatives i les 
empreses de l’economia social i 
fomentar la sostenibilitat, el compromís 
amb l’entorn, l’equitat, la justícia i la 
solidaritat social. 

4.1 Fomentar l’economia social, solidària i el 
cooperativisme

4.1.2      Donar suport a les entitats del tercer sector i 
organitzar-hi projectes d’interès comú

Executada

Empresa i 
Indústria

4 Promoure l’economia verda i circular, 
potenciar les cooperatives i les 
empreses de l’economia social i 
fomentar la sostenibilitat, el compromís 
amb l’entorn, l’equitat, la justícia i la 
solidaritat social. 

4.1 Fomentar l’economia social, solidària i el 
cooperativisme

4.1.3      Participar activament a la Xarxa de Municipis per 
l’Economia Social i Solidària

Executada

Empresa i 
Indústria

4 Promoure l’economia verda i circular, 
potenciar les cooperatives i les 
empreses de l’economia social i 
fomentar la sostenibilitat, el compromís 
amb l’entorn, l’equitat, la justícia i la 
solidaritat social. 

4.1 Fomentar l’economia social, solidària i el 
cooperativisme

4.1.4      Fomentar el mercat social i reimpulsar el mapa de 
consum responsable incrementant el nombre d’iniciatives que 
puguin tenir el segell de consum responsable  

Executada

Empresa i 
Indústria

4 Promoure l’economia verda i circular, 
potenciar les cooperatives i les 
empreses de l’economia social i 
fomentar la sostenibilitat, el compromís 
amb l’entorn, l’equitat, la justícia i la 
solidaritat social. 

4.2 Consolidar el projecte de simbiosi industrial 
per a l’impuls de l’economia verda i circular als 
polígons d’activitat econòmica 

4.2.1      Impulsar la transició energètica als polígons d’activitat 
econòmica (comunicació, guia de bones pràctiques, jornada)

Executada
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Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només 
acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només 
acció "En 

execució" o 
"Pendent")

Empresa i 
Indústria

4 Promoure l’economia verda i circular, 
potenciar les cooperatives i les 
empreses de l’economia social i 
fomentar la sostenibilitat, el compromís 
amb l’entorn, l’equitat, la justícia i la 
solidaritat social. 

4.2 Consolidar el projecte de simbiosi industrial 
per a l’impuls de l’economia verda i circular als 
polígons d’activitat econòmica 

4.2.2      Sensibilitzar i assessorar sobre oportunitats de 
simbiosi industrial i economia circular entre empreses 
industrials (visites a les empreses i anàlisi d’oportunitats)

Executada

Fira Sabadell
1 Fomentar l’economia i promocionar la 
ciutat amb el màxim d’activitats i 
programes a la fira Sabadell 

1.1 Adaptar l’activitat i el recinte a les noves 
necessitats COVID-19

1.1.1      Retolar espais Executada

Fira Sabadell
1 Fomentar l’economia i promocionar la 
ciutat amb el màxim d’activitats i 
programes a la fira Sabadell 

1.1 Adaptar l’activitat i el recinte a les noves 
necessitats COVID-19

1.1.2      Dissenyar i redactar les mesures específiques al 
recinte de la Fira, per entregar a les possibles persones 
organitzadores

Executada

Fira Sabadell
1 Fomentar l’economia i promocionar la 
ciutat amb el màxim d’activitats i 
programes a la fira Sabadell 

1.1 Adaptar l’activitat i el recinte a les noves 
necessitats COVID-19

1.1.3      Assessorar les persones organitzadores en les 
mesures a prendre de cara als expositors i esdeveniments.

Executada

Fira Sabadell
1 Fomentar l’economia i promocionar la 
ciutat amb el màxim d’activitats i 
programes a la fira Sabadell 

1.2 Dotar al recinte d’una programació més 
enllà del món fira-mercat

1.2.1 Campanya comercial específica per a diferents tipus 
d’activitats com exàmens, rodatges, assemblees 
d’associacions i/o entitats, espectacles culturals i altres

Executada

Fira Sabadell
1 Fomentar l’economia i promocionar la 
ciutat amb el màxim d’activitats i 
programes a la fira Sabadell 

1.3 Reprendre, quan les mesures ho permetin, 
l’activitat firal

1.3.1      Acció comercial amb tota la clientela i activitats 
estables fins 2020

Executada

Fira Sabadell
1 Fomentar l’economia i promocionar la 
ciutat amb el màxim d’activitats i 
programes a la fira Sabadell 

1.3 Reprendre, quan les mesures ho permetin, 
l’activitat firal

1.3.2      Acció comercial per tancar noves fires Executada

Fira Sabadell
1 Fomentar l’economia i promocionar la 
ciutat amb el màxim d’activitats i 
programes a la fira Sabadell 

1.3 Reprendre, quan les mesures ho permetin, 
l’activitat firal

1.3.3      Activar fires virtuals i/o mixtes Executada

Fira Sabadell
1 Fomentar l’economia i promocionar la 
ciutat amb el màxim d’activitats i 
programes a la fira Sabadell 

1.4 Rendibilitzar l’espai firal, fent-lo atractiu i 
competitiu 

1.4.1      Adequar les prestacions tecnològiques de l’edifici per 
adaptar-lo a les necessitats actuals d’expositors i públic. 

Executada

Fira Sabadell
1 Fomentar l’economia i promocionar la 
ciutat amb el màxim d’activitats i 
programes a la fira Sabadell 

1.4 Rendibilitzar l’espai firal, fent-lo atractiu i 
competitiu 

1.4.2      Mantenir el bon estat de l’edifici i arranjar-ne els 
problemes estructurals de la coberta.

Executada

Formació
1  Millorar les competències de la 
població aturada o en risc d’atur per 
accedir a una ocupació de qualitat.

1.2 Millorar la formació del jovent i la transició 
de l’escola al treball

1.2.2      Participar a la Fira FP 2021 Executada

Formació
1  Millorar les competències de la 
població aturada o en risc d’atur per 
accedir a una ocupació de qualitat.

1.3 Incrementar el nivell de competències dels 
treballadors i treballadores per millorar la 
progressió personal, professional i alhora 
incrementar la 

1.3.1      Impulsar el Pla Local d’Acreditació de Competències Executada

Formació
1  Millorar les competències de la 
població aturada o en risc d’atur per 
accedir a una ocupació de qualitat.

1.3 Incrementar el nivell de competències dels 
treballadors i treballadores per millorar la 
progressió personal, professional i alhora 
incrementar la 

1.3.2      Impulsar itineraris formatius a mida, basats en mòduls 
complementaris acreditables. 

Executada

Formació
1  Millorar les competències de la 
població aturada o en risc d’atur per 
accedir a una ocupació de qualitat.

1.3 Incrementar el nivell de competències dels 
treballadors i treballadores per millorar la 
progressió personal, professional i alhora 
incrementar la 

1.3.3      Acreditar competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació (ACTIC)

Executada

Formació
1 Millorar les competències de la 
població aturada o en risc d’atur per 
accedir a una ocupació de qualitat.

1.1 Formar persones en atur i en actiu 
preferentment per a què obtinguin un Certificat 
de Professionalitat, tot potenciant les 
tecnologies digitals i els idiomes  

1.1.1      Oferir formació vinculada a l’obtenció de Certificats de 
Professionalitat

Executada

Formació
1 Millorar les competències de la 
població aturada o en risc d’atur per 
accedir a una ocupació de qualitat.

1.1 Formar persones en atur i en actiu 
preferentment per a què obtinguin un Certificat 
de Professionalitat, tot potenciant les 
tecnologies digitals i els idiomes  

1.1.2      Oferir formació sociolaboral que ajudi les persones 
participants a millorar l’ocupabilitat i inclusió social

Executada

Formació
1 Millorar les competències de la 
població aturada o en risc d’atur per 
accedir a una ocupació de qualitat.

1.1 Formar persones en atur i en actiu 
preferentment per a què obtinguin un Certificat 
de Professionalitat, tot potenciant les 
tecnologies digitals i els idiomes  

1.1.3      Reduir l’escletxa digital amb formació d’alfabetització 
digital universal tant inicial com d’especialització

Executada

Formació
1 Millorar les competències de la 
població aturada o en risc d’atur per 
accedir a una ocupació de qualitat.

1.2 Millorar la formació del jovent i la transició 
de l’escola al treball

1.2.1      Mantenir o ampliar l’oferta de Programes de Formació 
Inicial per a joves que han finalitzat la ESO sense graduar-se

Executada

Formació

2 Millorar les instal·lacions de formació 
per a l’ocupació en sectors estratègics 
de gran valor afegit: espais moderns, 
sostenibles i tecnològics que optimitzin 
les competències i facilitin les 
transicions laborals.

2.1 Avançar en el nou model d’Escola de 
Restauració (Centre d’innovació Social i 
Tecnològic ), encaixant el disseny del nou edifici 
amb els usos i el programa formatiu i iniciar 
activitats formatives a l’espai de Sallarès i Déu.

2.1.1      Redactar la memòria tècnica de necessitats dels 
espais (mobiliari de les aules, maquinari dels espais de treball 
tècnic i maquinari informàtic i connectivitat de l’edifici) 

Executada

Formació

2 Millorar les instal·lacions de formació 
per a l’ocupació en sectors estratègics 
de gran valor afegit: espais moderns, 
sostenibles i tecnològics que optimitzin 
les competències i facilitin les 
transicions laborals.

2.1 Avançar en el nou model d’Escola de 
Restauració (Centre d’innovació Social i 
Tecnològic ), encaixant el disseny del nou edifici 
amb els usos i el programa formatiu i iniciar 
activitats formatives a l’espai de Sallarès i Déu.

2.1.2      Licitar el mobiliari i el maquinari Pendent 2024 2024

Formació

2 Millorar les instal·lacions de formació 
per a l’ocupació en sectors estratègics 
de gran valor afegit: espais moderns, 
sostenibles i tecnològics que optimitzin 
les competències i facilitin les 
transicions laborals.

2.1 Avançar en el nou model d’Escola de 
Restauració (Centre d’innovació Social i 
Tecnològic ), encaixant el disseny del nou edifici 
amb els usos i el programa formatiu i iniciar 
activitats formatives a l’espai de Sallarès i Déu.

2.1.3      Homologar tots els espais formatius del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), necessari per l’inici de 
l’activitat formativa.

Pendent 2024 2025

Formació

2 Millorar les instal·lacions de formació 
per a l’ocupació en sectors estratègics 
de gran valor afegit: espais moderns, 
sostenibles i tecnològics que optimitzin 
les competències i facilitin les 
transicions laborals.

2.2 Crear un centre formatiu de referència a 
Catalunya sobre energies renovables i 
eficiència energètica a la Granja del Pas (Parc 
Central del Vallès), segons un nou acord amb el 
Gremi d’Instal·ladors

2.2.1      Definir el nou acord i les responsabilitats de les parts, 
així com marcar objectius a llarg i curt termini

Executada

Formació

2 Millorar les instal·lacions de formació 
per a l’ocupació en sectors estratègics 
de gran valor afegit: espais moderns, 
sostenibles i tecnològics que optimitzin 
les competències i facilitin les 
transicions laborals.

2.2 Crear un centre formatiu de referència a 
Catalunya sobre energies renovables i 
eficiència energètica a la Granja del Pas (Parc 
Central del Vallès), segons un nou acord amb el 
Gremi d’Instal·ladors

2.2.2      Dissenyar un nou pla d’acció conjunt amb el Gremi Executada
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Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només 
acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només 
acció "En 

execució" o 
"Pendent")

Formació

2 Millorar les instal·lacions de formació 
per a l’ocupació en sectors estratègics 
de gran valor afegit: espais moderns, 
sostenibles i tecnològics que optimitzin 
les competències i facilitin les 
transicions laborals.

2.3 Disposar de noves instal·lacions per a la 
formació pràctica en jardineria, horticultura i 
oficis tradicionals.

2.3.1      Definir les especificacions tècniques de les noves  
instal·lacions que siguin cedides

Executada

Formació

2 Millorar les instal·lacions de formació 
per a l’ocupació en sectors estratègics 
de gran valor afegit: espais moderns, 
sostenibles i tecnològics que optimitzin 
les competències i facilitin les 
transicions laborals.

2.3 Disposar de noves instal·lacions per a la 
formació pràctica en jardineria, horticultura i 
oficis tradicionals.

2.3.2      Col·laborar en la millora i re-adequació dels espais 
realitzant les obres bàsiques necessàries. 

Executada

Formació

3 Impulsar el Vapor Llonch i Cal Molins 
com a centres de referència en 
polítiques actives d’ocupació que 
promoguin les oportunitats 
d’aprenentatge permanent per a 
tothom.

3.1 Impulsar i millorar la xarxa d’entitats del 
territori dedicades a la formació per a l’ocupació 
per ser més eficients i donar respostes i serveis 
específics i integrals a les necessitats de cada 
col·lectiu. 

3.1.1  Participar en i dinamitzar el Consell de la Formació 
Professional i l’Ocupació

Pendent febr-23 des-23

Formació

3 Impulsar el Vapor Llonch i Cal Molins 
com a centres de referència en 
polítiques actives d’ocupació que 
promoguin les oportunitats 
d’aprenentatge permanent per a 
tothom.

3.2 Posar a disposició d’alumnat i equip tècnic 
una plataforma de formació en línia adaptada a 
les necessitats detectades.

3.2.1      Dissenyar els requeriments tècnics de la plataforma Executada

Formació

3 Impulsar el Vapor Llonch i Cal Molins 
com a centres de referència en 
polítiques actives d’ocupació que 
promoguin les oportunitats 
d’aprenentatge permanent per a 
tothom.

3.2 Posar a disposició d’alumnat i equip tècnic 
una plataforma de formació en línia adaptada a 
les necessitats detectades.

3.2.2      Posar en marxa la plataforma d’aprenentatge en línia Executada

Formació

3 Impulsar el Vapor Llonch i Cal Molins 
com a centres de referència en 
polítiques actives d’ocupació que 
promoguin les oportunitats 
d’aprenentatge permanent per a 
tothom.

3.3 Aconseguir que les nostres instal·lacions 
formatives i alumnat disposin de la tecnologia 
digital òptima necessària.

3.3.1      Implantar la tecnologia Wifi a totes les instal·lacions Executada

Formació

3 Impulsar el Vapor Llonch i Cal Molins 
com a centres de referència en 
polítiques actives d’ocupació que 
promoguin les oportunitats 
d’aprenentatge permanent per a 
tothom.

3.3 Aconseguir que les nostres instal·lacions 
formatives i alumnat disposin de la tecnologia 
digital òptima necessària.

3.3.2      Dotar de la maquinària necessària per oferir una 
formació en línia de manera síncrona de qualitat.

En execució 2024

Formació

3 Impulsar el Vapor Llonch i Cal Molins 
com a centres de referència en 
polítiques actives d’ocupació que 
promoguin les oportunitats 
d’aprenentatge permanent per a 
tothom.

3.4 Ampliar l’oferta amb el màxim de programes
3.4.1 Sol·licitar noves convocatòries de programes (Conforcat, 
TTT, etc.)

Executada

Mercats
1 Fomentar el comerç de proximitat, 
potenciar el dinamisme dels mercats 
municipals i reivindicar-ne el valor

1.1 Fer conèixer la cultura i els productes dels
mercats municipals

1.1.1      Reforçar les campanyes de comunicació i difusió per 
potenciar la compra als mercats, el comerç de proximitat i la 
qualitat superior del producte.

Executada

Mercats
1 Fomentar el comerç de proximitat, 
potenciar el dinamisme dels mercats 
municipals i reivindicar-ne el valor

1.1 Fer conèixer la cultura i els productes dels 
mercats municipals

1.1.2      Elaborar campanyes de comunicació per reforçar la 
imatge de confiança de compra segura en els mercats 
municipals

Executada

Mercats
1 Fomentar el comerç de proximitat, 
potenciar el dinamisme dels mercats 
municipals i reivindicar-ne el valor

1.1    Fer conèixer la cultura i els productes
dels mercats municipals

1.1.3      Promoure i reivindicar els productes dels mercats amb 
tallers i demostracions de cuina, entre d’altres, amb la 
col·laboració del gremi de restauradors

Executada

Mercats
1 Fomentar el comerç de proximitat, 
potenciar el dinamisme dels mercats 
municipals i reivindicar-ne el valor

1.1    Fer conèixer la cultura i els productes
dels mercats municipals

1.1.4      Posar en marxa una plataforma per a la venda en línia 
en els mercats municipals

Desestimada

Mercats
1 Fomentar el comerç de proximitat, 
potenciar el dinamisme dels mercats 
municipals i reivindicar-ne el valor

1.2 Millorar la gestió dels mercats municipals 1.2.1      Revisar el sistema de gestió dels mercats municipals 
Central i de la Creu Alta

Executada

Mercats
1 Fomentar el comerç de proximitat, 
potenciar el dinamisme dels mercats 
municipals i reivindicar-ne el valor

1.2 Millorar la gestió dels mercats municipals 1.2.2      Revisar els reglaments reguladors dels mercats 
municipals

Desestimada

Mercats
1 Fomentar el comerç de proximitat, 
potenciar el dinamisme dels mercats 
municipals i reivindicar-ne el valor

1.2 Millorar la gestió dels mercats municipals 1.2.3      Portar a terme un estudi per al replantejament 
comercial i funcional del Mercat de Merinals

Pendent març-23 jul-23

Mercats
1 Fomentar el comerç de proximitat, 
potenciar el dinamisme dels mercats 
municipals i reivindicar-ne el valor

1.2 Millorar la gestió dels mercats municipals
1.2.4      Analitzar la redistribució dels espais vacants i ocupats 
dels mercats Central i de la Creu Alta i la possibilitat de situar-hi 
nous espais.

En execució des-23

Mercats
1 Fomentar el comerç de proximitat, 
potenciar el dinamisme dels mercats 
municipals i reivindicar-ne el valor

1.3 Incentivar la presència de noves persones 
emprenedors en les parades municipals.

1.3.1 Fomentar la presència de noves persones emprenedores 
a les parades vacants dels mercats, mitjançant més difusió 
dels passos a seguir per ser paradista, amb la col·laboració i 
l’assessorament de l’oficina de promoció econòmica.

Executada

Mercats
2 Promoure l’activitat comercial dels 
mercats no sedentaris 

2.1 Potenciar els mercats no sedentaris
2.1.1      Elaborar campanyes de comunicació per reforçar la 
imatge de confiança de compra segura en els mercats no 
sedentaris

Desestimada

Mercats
2 Promoure l’activitat comercial dels 
mercats no sedentaris 

2.1 Potenciar els mercats no sedentaris
2.1.2      Implantar una nova regulació del mercat de brocanters 
i col·leccionisme

En execució oct-23

Mercats
2 Promoure l’activitat comercial dels 
mercats no sedentaris 

2.1 Potenciar els mercats no sedentaris
2.1.3      Adjudicar totes les parades vacants del mercat de 
brocanters i col·leccionisme d’acord amb la nova regulació

Pendent març-23 jul-23

Mercats
2 Promoure l’activitat comercial dels 
mercats no sedentaris 

2.1 Potenciar els mercats no sedentaris
2.1.4      Elaborar un estudi per promoure i dinamitzar els 
mercats no sedentaris

Pendent març-23 jul-23

Mercats
2 Promoure l’activitat comercial dels 
mercats no sedentaris 

2.1 Potenciar els mercats no sedentaris
2.1.5      Convocar un concurs per ocupar els espais vacants 
dels mercats no sedentaris

Pendent març-23 juny-23

Ocupació

1 Reduir les desigualtats i evitar 
l’exclusió social de les persones joves 
sense estudis o amb una capacitació 
insuficient 

1.1 Impulsar programes de treball i de formació 
adreçats a joves en atur i sense capacitació.

1.1.1 Desenvolupar l’aprenentatge integrat amb plans 
d’experiència de continuïtat i cases d’ofici, principalment.

Executada
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Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només 
acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només 
acció "En 

execució" o 
"Pendent")

Ocupació
2 Reduir les desigualtats i el risc de 
pobresa de persones d’alta 
vulnerabilitat

2.1 Impulsar programes de treball i de formació 
adreçats a persones en situació d’atur de llarga 
durada, preferentment més grans de 45 anys i 
dones d’alta vulnerabilitat.

2.1.1      Programes denominats de Formació i Treball per a 
persones en risc de caure en atur de llarga durada, sense 
percebre cap prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, 
preferentment més grans de 45 anys.

Executada

Ocupació
2 Reduir les desigualtats i el risc de 
pobresa de persones d’alta 
vulnerabilitat

2.1 Impulsar programes de treball i de formació 
adreçats a persones en situació d’atur de llarga 
durada, preferentment més grans de 45 anys i 
dones d’alta vulnerabilitat.

2.1.2      Projectes d’experiència de més llarga durada per a 
dones d’alta vulnerabilitat.

Executada

Ocupació
2 Reduir les desigualtats i el risc de 
pobresa de persones d’alta 
vulnerabilitat

2.2 Millorar la qualificació professional del 
veïnat dels barris més desfavorits subjectes al 
projecte Treball als Barris

2.2.1      Analitzar i detectar les necessitats laborals, 
ocupacionals i formatives de persones en atur dels barris amb 
més necessitats socials i laborals. 

Executada

Ocupació
2 Reduir les desigualtats i el risc de 
pobresa de persones d’alta 
vulnerabilitat

2.2 Millorar la qualificació professional del 
veïnat dels barris més desfavorits subjectes al 
projecte Treball als Barris

2.2.2      Dissenyar, planificar i executar programes 
ocupacionals i de millora de la qualificació professional.

Executada

Orientació i 
Inserció 
Laboral

1 Prevenir l’atur de llarga durada, amb 
especial èmfasi en els col·lectius 
d’especial vulnerabilitat i empoderar 
persones en atur o en actiu en cerca de 
feina. 

1.1  Millorar l’accés al mercat de treball de
persones en cerca de feina.  

1.1.1      Oferir orientació i acompanyament individuals 
(diagnòstic i disseny d’itineraris personalitzats d’inserció, 
d’avaluació i desenvolupament de competències transversals).

Executada

Orientació i 
Inserció 
Laboral

1 Prevenir l’atur de llarga durada, amb 
especial èmfasi en els col·lectius 
d’especial vulnerabilitat i empoderar 
persones en atur o en actiu en cerca de 
feina. 

1.1  Millorar l’accés al mercat de treball de
persones en cerca de feina.  

1.1.2      Oferir actuacions grupals per millorar el coneixement 
del mercat laboral, actualitzar competències digitals, mapes 
ocupacionals i sectors professionals estratègics en el territori. 

Executada

Orientació i 
Inserció 
Laboral

1 Prevenir l’atur de llarga durada, amb 
especial èmfasi en els col·lectius 
d’especial vulnerabilitat i empoderar 
persones en atur o en actiu en cerca de 
feina. 

1.2 Formar persones per adquirir pràctica i bons
hàbits de cerca de feina:

1.2.1      Actuacions de Feinateca i Espai de Recerca de Feina Executada

Orientació i 
Inserció 
Laboral

1 Prevenir l’atur de llarga durada, amb 
especial èmfasi en els col·lectius 
d’especial vulnerabilitat i empoderar 
persones en atur o en actiu en cerca de 
feina. 

1.2 Formar persones per adquirir pràctica i bons 
hàbits de cerca de feina:

1.2.2      Mòduls formatius sobre tècniques i canals de cerca de 
feina.

Executada

Orientació i 
Inserció 
Laboral

1 Prevenir l’atur de llarga durada, amb 
especial èmfasi en els col·lectius 
d’especial vulnerabilitat i empoderar 
persones en atur o en actiu en cerca de 
feina. 

1.3 Impulsar i millorar la xarxa d’entitats 
dedicades a la inserció laboral d’alguns 
col·lectius més vulnerables, per millorar-ne 
l’eficiència i donar respostes i serveis específics 
i integrals a cada col·lectiu. 

1.3.1      Desenvolupar programes específics per a persones 
amb tractament de salut mental, amb la col·laboració de la 
xarxa de serveis del Centre de Salut Mental del Taulí.

Executada

Orientació i 
Inserció 
Laboral

1 Prevenir l’atur de llarga durada, amb 
especial èmfasi en els col·lectius 
d’especial vulnerabilitat i empoderar 
persones en atur o en actiu en cerca de 
feina. 

1.3 Impulsar i millorar la xarxa d’entitats 
dedicades a la inserció laboral d’alguns 
col·lectius més vulnerables, per millorar-ne 
l’eficiència i donar respostes i serveis específics 
i integrals a cada col·lectiu. 

1.3.2      Impulsar polítiques actives d’ocupació per integrar i 
mantenir el lloc de treball de les persones amb dificultats 
especials derivades de condicionaments sociolaborals .

Executada

Orientació i 
Inserció 
Laboral

1 Prevenir l’atur de llarga durada, amb 
especial èmfasi en els col·lectius 
d’especial vulnerabilitat i empoderar 
persones en atur o en actiu en cerca de 
feina. 

1.3 Impulsar i millorar la xarxa d’entitats 
dedicades a la inserció laboral d’alguns 
col·lectius més vulnerables, per millorar-ne 
l’eficiència i donar respostes i serveis específics 
i integrals a cada col·lectiu. 

1.3.3      Orientar el jovent professionalment. Informar aquest 
col·lectiu del mercat de treball, fomentar les vocacions 
industrials i tecnològiques i treballar els mapes ocupacionals 
significatius en el territori, amb la col·laboració de les 
associacions empresarials representatives del territori i en 
col·laboració amb  els centres educatius de secundària i post-
obligatòria (Programes de: Coneixement d’Oficis, Coneguem el 
Mercat Laboral, Fira de la FP) 

Executada

Orientació i 
Inserció 
Laboral

2 Promoure la igualtat d’oportunitats en 
el treball mitjançant la sensibilització de 
les empreses.

2.1 Facilitar la inserció en llocs de treball de 
qualitat.

2.1.1      Detectar i gestionar ofertes de feina Executada

Orientació i 
Inserció 
Laboral

2 Promoure la igualtat d’oportunitats en 
el treball mitjançant la sensibilització de 
les empreses.

2.1 Facilitar la inserció en llocs de treball de 
qualitat.

2.1.2      Desenvolupar estades formatives complementàries a 
la formació professional, mantenint el contacte i l’aliança amb 
les empreses

Executada

Orientació i 
Inserció 
Laboral

2 Promoure la igualtat d’oportunitats en 
el treball mitjançant la sensibilització de 
les empreses.

2.1 Facilitar la inserció en llocs de treball de 
qualitat.

2.1.3      Facilitar  d’una forma àgil i eficaç el contacte entre  
persones en cerca de feina i les empreses que necessiten 
contractar personal

Executada

Orientació i 
Inserció 
Laboral

2 Promoure la igualtat d’oportunitats en 
el treball mitjançant la sensibilització de 
les empreses.

2.2 Identificar oportunitats laborals i dissenyar
plans d’acció personalitzats per cobrir les
necessitats detectades.

2.2.1      Informar les empreses dels serveis d’intermediació 
laboral oferts i adaptar-se a les seves necessitats específiques 
d’incorporació de nou talent.

Executada

Orientació i 
Inserció 
Laboral

2 Promoure la igualtat d’oportunitats en 
el treball mitjançant la sensibilització de 
les empreses.

2.2 Identificar oportunitats laborals i dissenyar
plans d’acció personalitzats per cobrir les
necessitats detectades.

2.2.2      Desenvolupar programes que permeten a les 
empreses rebre subvencions per a la contractació.

Executada

Orientació i 
Inserció 
Laboral

2 Promoure la igualtat d’oportunitats en 
el treball mitjançant la sensibilització de 
les empreses.

2.2 Identificar oportunitats laborals i dissenyar
plans d’acció personalitzats per cobrir les
necessitats detectades.

2.2.3      Informar i promoure les tècniques de selecció per 
competències per afavorir la inclusió laboral dels col·lectius 
més vulnerables.

Executada

Orientació i 
Inserció 
Laboral

2 Promoure la igualtat d’oportunitats en 
el treball mitjançant la sensibilització de 
les empreses.

2.3 Modernitzar i digitalitzar la gestió de les 
ofertes de treball, la gestió dels projectes i de 
les persones usuàries, millorant-ne la 
competitivitat i fent-les més àgils i accessibles a 
tothom, per tal de maximitzar el grau d’atracció, 
informació i participació.

2.3.1      Desenvolupar una aplicació mòbil com a eina de cerca 
de feina vinculada al web sabadelltreball.cat

Executada

Orientació i 
Inserció 
Laboral

2 Promoure la igualtat d’oportunitats en 
el treball mitjançant la sensibilització de 
les empreses.

2.3 Modernitzar i digitalitzar la gestió de les 
ofertes de treball, la gestió dels projectes i de 
les persones usuàries, millorant-ne la 
competitivitat i fent-les més àgils i accessibles a 
tothom, per tal de maximitzar el grau d’atracció, 
informació i participació.

2.3.2      Implantar un nova aplicació de gestió de persones 
usuàries i de projectes que solucioni la gestió i la informació de 
les activitats desenvolupades

Executada
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4.3. EIX 3. EL TERRITORI: 

COHESIÓ, DESENVOLUPAMENT, SOSTENIBILITAT I SEGURETAT 
 

El tercer eix es dedica al territori, a la defensa de l’espai públic comú, per disposar 

d’uns carrers, places, jocs, equipaments i un espai obert de qualitat, amb 

infraestructures modernes i actualitzades a les necessitats d’una ciutat compacta, de 

mida mitjana i situada en un àmbit metropolità. També implica defensar els recursos 

naturals, terrestres i fluvials, per mantenir un bon medi ambient per a les generacions 

actuals i futures. Comporta, doncs, millorar l’accés i la qualitat dels recursos d’aigua, 

energia, així com la producció, el consum i la mobilitat sostenibles. 
 
Del total de 290 actuacions, se n’han executat 145 (50%), 120 es troben en execució 

(41,4%), 15 estan pendents (5,2%) i 10 s’han desestimat (3,4%).  

 

 

 

  
 

 

 

 

Un 91,4% de les 
actuacions previstes en 
aquest eix s’han acabat 
o estan ja en execució. 
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EIX 3. EL TERRITORI: COHESIÓ, DESENVOLUPAMENT, SOSTENIBILITAT I SEGURETAT

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només acció 
"En 

execució" o 
"Pendent")

Acció Territorial

1 Dur a terme un salt tecnològic en la 
gestió dels serveis vinculats a l’espai 
públic

1.1 Desenvolupar noves tecnologies, 
eines i paràmetres de gestió.

1.1.1      Adquirir i actualitzar tecnologies de 
planificació i gestió diària dels serveis que 
automatitzin procediments, incorporin eines 
d’informació geogràfica (GIS) de manera 
transversal, homogeneïtzin programaris, etc.

En execució març-23

Acció Territorial

1 Dur a terme un salt tecnològic en la 
gestió dels serveis vinculats a l’espai 
públic

1.1 Desenvolupar noves tecnologies, 
eines i paràmetres de gestió.

1.1.2      Estructurar la presa de decisions d’acord 
amb la monitorització i les dades massives (big 
data ) que genera la prestació dels serveis a la via 
pública.

En execució març-23

Acció Territorial
2 Millorar les eines d’atenció a la 
ciutadania i dels ens que defensen els 
drets.  

2.1 Incorporar la millora contínua en les 
eines i processos vinculats a les peticions 
ciutadanes que provenen de sindicatures 
de greuges.

2.1.1      Actualitzar el programari i els circuits de 
gestió i tramitació de peticions ciutadanes i de les 
sindicatures de greuges i altres ens que ho 
requereixin.

Executada

Acció Territorial
2 Millorar les eines d’atenció a la 
ciutadania i dels ens que defensen els 
drets.  

2.1 Incorporar la millora contínua en les 
eines i processos vinculats a les peticions 
ciutadanes que provenen de sindicatures 
de greuges.

2.1.2      Revisar la coordinació per reduir el temps 
de resolució i resposta a la ciutadania, sindicatures 
de greuges i altres ens que ho requereixin

Executada

Acció Territorial
3 Aproximar l’acció territorial a la 
ciutadania.

3.1 Incrementar la presència de recursos 
propis de l’Àrea de Territori als districtes.

3.1.1      Incorporar les oficines de districte al Servei 
d’Acció Territorial per potenciar l’atenció ciutadana i 
vincular l’actuació de l’espai públic amb els barris.

Executada

Acció Territorial
3 Aproximar l’acció territorial a la 
ciutadania.

3.1 Incrementar la presència de recursos 
propis de l’Àrea de Territori als districtes.

3.1.2      Vincular el personal d’atenció a districtes 
amb la gestió dels serveis de l’espai públic.

Executada

Acció Territorial
3 Aproximar l’acció territorial a la 
ciutadania.

3.2 Incrementar la informació sobre les 
actuacions al territori a la ciutadania. 

3.2.1         Distribuir avisos informatius i una atenció 
ciutadana personalitzada durant l’execució d’obres, 
manteniments i emergències (episodis climàtics i 
d’altres).

Executada

Acció Territorial
3 Aproximar l’acció territorial a la 
ciutadania.

3.2 Incrementar la informació sobre les 
actuacions al territori a la ciutadania. 

3.2.2         Incrementar la quantitat i la freqüència de 
la informació, així com les vies de contacte i atenció 
amb l’Ajuntament.

Executada

Acció Territorial
4 Potenciar els programes que fomenten 
l’ocupació vinculats a la millora de la 
ciutat.

4.1 Incrementar el nombre de participants 
i d’actuacions provinents de programes 
d’ocupació dirigits al manteniment de 
l’espai públic i a dispositius específics.

4.1.1 Gestionar la demanda i els programes 
ocupacionals vinculats a Parcs i Jardins, 
Manteniment d’equipaments, Residus i altres 
àmbits.

Executada

Acció Territorial
4 Potenciar els programes que fomenten 
l’ocupació vinculats a la millora de la 
ciutat.

4.1 Incrementar el nombre de participants 
i d’actuacions provinents de programes 
d’ocupació dirigits al manteniment de 
l’espai públic i a dispositius específics.

4.1.2 Gestionar la demanda i la gestió de 
programes ocupacionals vinculats al perfil d’agent 
cívic. 

En execució juny-23

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

1 Iniciar la transformació de la Gran Via 
segons els eixos econòmic, social i 
ambiental.

1 Iniciar la transformació de la Gran Via 
segons els eixos econòmic, social i 
ambiental.

1 Iniciar la transformació de la Gran Via segons els 
eixos econòmic, social i ambiental.

En execució 2023

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

2 Definir un nou model de mobilitat futura 
en l’eix que permeti transformar el seu 
caràcter actual com a col·lector urbà cap 
a un nou eix cívic que vertebri la ciutat 
de nord a sud.

2 Definir un nou model de mobilitat futura 
en l’eix que permeti transformar el seu 
caràcter actual com a col·lector urbà cap 
a un nou eix cívic que vertebri la ciutat de 
nord a sud.

2 Definir un nou model de mobilitat futura en l’eix 
que permeti transformar el seu caràcter actual com 
a col·lector urbà cap a un nou eix cívic que vertebri 
la ciutat de nord a sud.

En execució 2023

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

3 Impulsar la planificació per integrar 
l’àmbit del Ripoll a la Gran Via i, per 
extensió, al conjunt de la ciutat.

3 Impulsar la planificació per integrar 
l’àmbit del Ripoll a la Gran Via i, per 
extensió, al conjunt de la ciutat.

3 Impulsar la planificació per integrar l’àmbit del 
Ripoll a la Gran Via i, per extensió, al conjunt de la 
ciutat.

En execució 2023

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.1 Cruïlla carrer de Sant Pau – 
Buxeda.

Millora de l'acessibilitat entre el Centre i l'Eixample 
(carrers de Sant Pau-Buxeda i Sol-Sardà)

En execució abril 2023

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.10 Plaça dels Gegants de Gràcia. Plaça dels Gegants de Gràcia Desestimada

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.11 Reurbanitzar la Ronda Orient 
davant del Tanatori.

Obres de reforma de la ronda d'Orient entre els 
carrers Calassanç Duran i Xaloc

En execució maig 2023

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.12  Reurbanitzar el barri Nostra Llar. Reurbanitzar el barri de la Nostra Llar Desestimada

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.13 Millorar l’accés de vianants al 
Taulí.

Obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Sant Maties-
Hospital Taulí

En execució febrer 2023

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.14 Accessibilitat al Centre, 
Covadonga – Artèxtil.

Obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Quevedo i 
del pati de l'Artèxtil

En execució maig 2023

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.15 Accessibilitat al Centre i Eixample.
Millora de l'acessibilitat entre el Centre i l'Eixample 
(carrers de Sant Pau-Buxeda i Sol-Sardà)

En execució juliol 2023

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.16 Eixamplar la coberta dels ponts de 
la Gran Via.

Reforma de la cruïlla Gran Via-Rambla-Avda. de 
Barberà

En execució abril 2023

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.17 Adequar la plaça de les Dones del 
Tèxtil.

Adequar la plaça de les Dones del Tèxtil Desestimada

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.18 Adequar la plaça Mossèn Geis.
Obres de reforma integral de la plaça de Mossèn 
Geis

En execució
setembre 

2023

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.2  Projecte de la Via Massagué. Estudi d'alternatives de reforma de la Via Massagué Desestimada

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.3  Projecte Plaça del Gas – Horta 
Novella.

Estudi del trànsit de l'entorn de la plaça del Gas Executada
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EIX 3. EL TERRITORI: COHESIÓ, DESENVOLUPAMENT, SOSTENIBILITAT I SEGURETAT

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només acció 
"En 

execució" o 
"Pendent")

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.4  Vorera Alcalde Ribé. Obres de reforma del carrer de l'Alcalde Ribé En execució juliol 2023

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.5 Vorera Antoni Forrellad. Obres de reforma del carrer d'Antoni Forrellad En execució maig 2023

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.6  Pati Artèxtil i carrer de Quevedo.
Obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Quevedo i 
del pati de l'Artèxtil

En execució maig 2023

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.7  Urbanitzar la zona blava Arimon – 
Illa.

Obres de reforma dels carrers de l'Illa i de l'Estació En execució abril 2023

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.8  Urbanitzar la plaça lateral de la 
Fira.

Obres de reforma de la plaça del lateral de la Fira 
Sabadell

En execució juliol 2024

Desenvolupament 
de l'Eix de la Gran 
Via

4 Desenvolupar els projectes previstos al 
pla d’inversions de mandat.

4.1.9  Placeta de Calassanç Duran i A. 
Pascual.

Obres de reforma del carrer de Calassanç Duran, 
entre els carrers d'Alguersuari i Pascual i de Gorina 
i Pujol

En execució maig 2023

Equipaments 1. Equipaments esportius. 1.1 Pavelló cobert al barri dels Merinals. 1.1 Pavelló cobert al barri dels Merinals. En execució març-24

Equipaments 1. Equipaments esportius. 1.2 Poliesportiu de Nova Llar (1a fase). 1.2 Poliesportiu de Nova Llar (1a fase). En execució nov-23

Equipaments 1. Equipaments esportius.
1.3 Renovar els camps de gespa artificial: 
Sant Oleguer i Merinals.

1.3 Renovar els camps de gespa artificial: Sant 
Oleguer i Merinals.

Executada

Equipaments 2. Rehabilitació edificis patrimonials. 2.1 Nau Vapor Pissit. 2.1 Nau Vapor Pissit. En execució març-23

Equipaments 2. Rehabilitació edificis patrimonials. 2.2 Rehabilitar les façanes l’Ajuntament 2.2 Rehabilitar les façanes l’Ajuntament En execució gen-23

Equipaments 2. Rehabilitació edificis patrimonials.
2.3 Rehabilitar les façanes del Mercat 
Central

2.3 Rehabilitar les façanes del Mercat Central Pendent sense data sense data

Equipaments 2. Rehabilitació edificis patrimonials.
2.4 Rehabilitar el Castell de Can Feu (1a 
fase)

2.4 Rehabilitar el Castell de Can Feu (1a fase) En execució sense data

Equipaments 2. Rehabilitació edificis patrimonials. 2.5 Rehabilitar Sallarès i Deu (1a fase). 2.5 Rehabilitar Sallarès i Deu (1a fase). En execució març-24

Equipaments 3. Equipaments cívics
3.1 Ampliar el Centre Cívic de Sant 
Oleguer.

3.1 Ampliar el Centre Cívic de Sant Oleguer. En execució ag-24

Equipaments 3. Equipaments cívics
3.2 Adequar el Centre Cívic de Torre-
romeu.

3.2 Adequar el Centre Cívic de Torre-romeu. En execució gen-23

Equipaments 3. Equipaments cívics 3.3 Adequar locals per a entitats. 3.3 Adequar locals per a entitats. Executada

Equipaments
4. Eficiència energètica en els 
equipaments.

4.1 Sensors ambientals als equipaments 
municipals.

4.1 Sensors ambientals als equipaments 
municipals.

En execució des-23

Equipaments
4. Eficiència energètica en els 
equipaments.

4.2 Monitoritzar escoles bressol. 4.2 Monitoritzar escoles bressol. En execució 2023

Equipaments
4. Eficiència energètica en els 
equipaments.

4.3 Renovar la climatització a les escoles. 4.3 Renovar la climatització a les escoles. En execució des-23

Equipaments
4. Eficiència energètica en els 
equipaments.

4.4 Renovar la climatització als centres 
cívics.

4.4 Renovar la climatització als centres cívics. Pendent febr-23 des-24

Equipaments 5. Equipaments ambientals. 5.1 Centre d’interpretació de Can Gambús 5.1 Centre d’interpretació de Can Gambús En execució oct-23

Equipaments 6. Nous equipaments de ciutat.
6.1 Estudi d’implantació i projecte de 
l’escola de música i conservatori.

6.1 Estudi d’implantació i projecte de l’escola de 
música i conservatori.

En execució 2024

Equipaments 6. Nous equipaments de ciutat.
6.2 Estudi d’implantació i projecte de la 
nova caserna de Policia Municipal.

6.2 Estudi d’implantació i projecte de la nova 
caserna de Policia Municipal.

Pendent sense data sense data

Infraestructures 
Urbanes / Vialitat

1 Projectar i executar actuacions de 
conservació, renovació i/o millora de 
paviments de voreres i calçades amb 
criteris de sostenibilitat i accessibilitat

1.1 Desenvolupar projectes d’inversió
1.1.1 Renovar i millorar els paviments de calçades 
(pla anual).

Executada

Infraestructures 
Urbanes / Vialitat

1 Projectar i executar actuacions de 
conservació, renovació i/o millora de 
paviments de voreres i calçades amb 
criteris de sostenibilitat i accessibilitat

1.1 Desenvolupar projectes d’inversió
1.1.2 Renovar i millorar els paviments de voreres 
(pla anual).

Executada

Infraestructures 
Urbanes / Vialitat

1 Projectar i executar actuacions de 
conservació, renovació i/o millora de 
paviments de voreres i calçades amb 
criteris de sostenibilitat i accessibilitat

1.1 Desenvolupar projectes d’inversió
1.1.3 Desenvolupar altres projectes no especificats 
al pla d’inversions, segons les possibilitats 
tècniques i pressupostàries.

Executada

Infraestructures 
Urbanes / Vialitat

1 Projectar i executar actuacions de 
conservació, renovació i/o millora de 
paviments de voreres i calçades amb 
criteris de sostenibilitat i accessibilitat

1.1 Desenvolupar projectes d’inversió 1.1.4 Millorar l’accessibilitat dels carrers. En execució març-23

Infraestructures 
Urbanes / Vialitat

1 Projectar i executar actuacions de 
conservació, renovació i/o millora de 
paviments de voreres i calçades amb 
criteris de sostenibilitat i accessibilitat

1.1 Desenvolupar projectes d’inversió
1.1.5 Executar obres de guals de vehicles 
sol·licitades per particulars.

Executada

Infraestructures 
Urbanes / 
Manteniments

10 Millorar el manteniment dels 
equipaments i instal·lacions municipals 
amb actuacions preventives i correctives, 
gràcies a la millora contínua d’eines de 
gestió, materials i solucions d’eficiència 
energètica

10.1 Gestionar i incrementar els recursos.
10.1.1 Aplicar íntegrament el programa de 
manteniment preventiu.

En execució des-24

Infraestructures 
Urbanes / 
Manteniments

10 Millorar el manteniment dels 
equipaments i instal·lacions municipals 
amb actuacions preventives i correctives, 
gràcies a la millora contínua d’eines de 
gestió, materials i solucions d’eficiència 
energètica

10.1 Gestionar i incrementar els recursos.
10.1.2 Executar el manteniment correctiu dels 
sistemes constructius i les instal·lacions.

Executada
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"En 
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Infraestructures 
Urbanes / 
Manteniments

10 Millorar el manteniment dels 
equipaments i instal·lacions municipals 
amb actuacions preventives i correctives, 
gràcies a la millora contínua d’eines de 
gestió, materials i solucions d’eficiència 
energètica

10.1 Gestionar i incrementar els recursos.
10.1.3 Substituir sistemes constructius i 
instal·lacions per esgotament de la vida útil.

En execució des-24

Infraestructures 
Urbanes / 
Manteniments

10 Millorar el manteniment dels 
equipaments i instal·lacions municipals 
amb actuacions preventives i correctives, 
gràcies a la millora contínua d’eines de 
gestió, materials i solucions d’eficiència 
energètica

10.1 Gestionar i incrementar els recursos. 10.1.4 Instal·lar línies de vida a les cobertes. En execució des-24

Infraestructures 
Urbanes / 
Manteniments

10 Millorar el manteniment dels 
equipaments i instal·lacions municipals 
amb actuacions preventives i correctives, 
gràcies a la millora contínua d’eines de 
gestió, materials i solucions d’eficiència 
energètica

10.2 Desenvolupar noves eines 
estratègiques i millorar els mecanismes 
de gestió.

10.2.1 Substituir i millorar el sistema de telegestió 
de la calefacció.

En execució des-25

Infraestructures 
Urbanes / 
Manteniments

10 Millorar el manteniment dels 
equipaments i instal·lacions municipals 
amb actuacions preventives i correctives, 
gràcies a la millora contínua d’eines de 
gestió, materials i solucions d’eficiència 
energètica

10.2 Desenvolupar noves eines 
estratègiques i millorar els mecanismes 
de gestió.

10.2.2 Prevenir i gestionar les emergències 
vinculades a episodis climàtics de consideració.

Executada

Infraestructures 
Urbanes / Vialitat

2 Projectar i executar la conservació, 
renovació, millora i/o construcció de 
nous trams de la xarxa de clavegueram 
en baixa

2.1 Desenvolupar projectes d’inversió.
2.1.1 Renovar i millorar la xarxa de clavegueram 
(pla anual).

Executada

Infraestructures 
Urbanes / Vialitat

2 Projectar i executar la conservació, 
renovació, millora i/o construcció de 
nous trams de la xarxa de clavegueram 
en baixa

2.1 Desenvolupar projectes d’inversió.
2.1.2 Desenvolupar altres projectes no especificats 
al pla d’inversions, segons les possibilitats 
tècniques i pressupostàries.

Executada

Infraestructures 
Urbanes / Vialitat

2 Projectar i executar la conservació, 
renovació, millora i/o construcció de 
nous trams de la xarxa de clavegueram 
en baixa

2.1 Desenvolupar projectes d’inversió.
2.1.3 Executar obres de connexions de 
clavegueram sol·licitades per particulars.

Executada

Infraestructures 
Urbanes / Vialitat

3 Millorar el manteniment de voreres, 
calçades i la xarxa de clavegueram.

3.1 Gestionar i incrementar els recursos 
adscrits al manteniment.

3.1.1 Millorar-ne els programes de seguiment i 
control de l'estat de conservació dels carrers, 
calçades i la xarxa de clavegueram.

Executada

Infraestructures 
Urbanes / Vialitat

3 Millorar el manteniment de voreres, 
calçades i la xarxa de clavegueram.

3.1 Gestionar i incrementar els recursos 
adscrits al manteniment.

3.1.2 Restaurar la capacitat drenant o incrementar 
la dotació de superfícies receptores davant en 
situacions d'insuficiència a sectors urbans

Executada

Infraestructures 
Urbanes / Vialitat

3 Millorar el manteniment de voreres, 
calçades i la xarxa de clavegueram.

3.2 Desenvolupar noves eines 
estratègiques i millorar els mecanismes 
de gestió

3.2.1 Redactar el pla director del clavegueram. Pendent sense data sense data

Infraestructures 
Urbanes / Vialitat

3 Millorar el manteniment de voreres, 
calçades i la xarxa de clavegueram.

3.2 Desenvolupar noves eines 
estratègiques i millorar els mecanismes 
de gestió

3.2.2 Prevenir i gestionar les emergències 
vinculades a episodis climàtics de consideració

Executada

Infraestructures 
Urbanes

4 Incrementar l’eficiència energètica de 
la xarxa d’enllumenat públic amb criteris 
de sostenibilitat i salut pública.

4.1 Desenvolupar projectes d’inversió.
4.1.1 Renovar l’enllumenat públic per incrementar 
l’eficiència energètica i fomentar la sostenibilitat.

Executada

Infraestructures 
Urbanes

4 Incrementar l’eficiència energètica de 
la xarxa d’enllumenat públic amb criteris 
de sostenibilitat i salut pública.

4.1 Desenvolupar projectes d’inversió. 4.1.2 Reposar el cablejat. Executada

Infraestructures 
Urbanes

4 Incrementar l’eficiència energètica de 
la xarxa d’enllumenat públic amb criteris 
de sostenibilitat i salut pública.

4.1 Desenvolupar projectes d’inversió.
4.1.3 Adequar els quadres d’enllumenat a la 
normativa de manera progressiva.

En execució sense data

Infraestructures 
Urbanes

4 Incrementar l’eficiència energètica de 
la xarxa d’enllumenat públic amb criteris 
de sostenibilitat i salut pública.

4.1 Desenvolupar projectes d’inversió.
4.1.4 Desenvolupar altres projectes no especificats 
al pla d’inversions, segons les possibilitats 
tècniques i pressupostàries

En execució juny-23

Infraestructures 
Urbanes

5 Millorar el manteniment de la xarxa 
d’enllumenat

5.1 Gestionar i incrementar els recursos 
adscrits al manteniment

5.1 Gestionar i incrementar els recursos adscrits al 
manteniment

Executada

Infraestructures 
Urbanes

5 Millorar el manteniment de la xarxa 
d’enllumenat

5.2 Desenvolupar noves eines 
estratègiques i millorar els mecanismes 
de gestió

5.2.1 Aprofundir en la gestió telemàtica i 
monitorització de la xarxa

Executada

Infraestructures 
Urbanes

5 Millorar el manteniment de la xarxa 
d’enllumenat

5.2 Desenvolupar noves eines 
estratègiques i millorar els mecanismes 
de gestió

5.2.2 Aprofundir en l’eficiència energètica i la 
millora de la intensitat lumínica amb criteris de 
seguretat i salut pública

Executada

Infraestructures 
Urbanes

6 Incrementar el control de l’activitat de 
les companyies de serveis a l’espai 
públic

6.1 Ampliar-ne la coordinació i supervisió 
de l’activitat.

6.1.1 Millorar la coordinació amb els agents que hi 
intervenen (canalitzacions, cablejat, etc.).

Executada

Infraestructures 
Urbanes

6 Incrementar el control de l’activitat de 
les companyies de serveis a l’espai 
públic

6.1 Ampliar-ne la coordinació i supervisió 
de l’activitat.

6.1.2 Supervisar-ne la idoneïtat, la seguretat, 
l’accessibilitat i la qualitat ambiental dels treballs i 
elements instal·lats.

Executada

Infraestructures 
Urbanes

7 Disminuir el consum d’energia i aigua 
(electricitat i gas) de la corporació amb 
criteris de sostenibilitat i eficiència

7.1 Rebaixar els consums
7.1.1 Ajustar les despeses de consum a les 
necessitats reals i reduir el consum amb noves 
eines de gestió i inversions.

Executada

Infraestructures 
Urbanes

7 Disminuir el consum d’energia i aigua 
(electricitat i gas) de la corporació amb 
criteris de sostenibilitat i eficiència

7.1 Rebaixar els consums
7.1.2 Coordinar les actuacions amb els serveis 
municipals implicats.

Executada

Infraestructures 
Urbanes

8 Modernitzar la xarxa de 
telecomunicacions corporativa

8.1 Gestionar-la, modernitzar-la i fer-la 
eficient (telèfon i internet).

8.1 Gestionar-la, modernitzar-la i fer-la eficient 
(telèfon i internet).

En execució 2024
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Infraestructures 
Urbanes

8 Modernitzar la xarxa de 
telecomunicacions corporativa

8.2 Desenvolupar noves eines 
estratègiques i millorar els mecanismes 
de gestió.

8.2.1 Aprofundir en la gestió telemàtica i la 
monitorització de la xarxa.

En execució 2024

Infraestructures 
Urbanes

8 Modernitzar la xarxa de 
telecomunicacions corporativa

8.2 Desenvolupar noves eines 
estratègiques i millorar els mecanismes 
de gestió.

8.2.2 Coordinar les actuacions amb els serveis 
municipals implicats.

En execució 2024

Infraestructures 
Urbanes

8 Modernitzar la xarxa de 
telecomunicacions corporativa

8.2 Desenvolupar noves eines 
estratègiques i millorar els mecanismes 
de gestió.

8.2.3 Col·laborar amb institucions i empreses per 
desplegar la tecnologia 5G

En execució 2024

Infraestructures 
Urbanes

9 Mantenir en bones condicions les 
plaques de carrer i els elements 
patrimonials.

9.1 Gestionar i incrementar els recursos i 
mitjans de manteniment.

9.1.1 Incrementar-los per al subministrament, 
instal·lació, manteniment i la neteja de plaques.

En execució 2023

Infraestructures 
Urbanes

9 Mantenir en bones condicions les 
plaques de carrer i els elements 
patrimonials.

9.1 Gestionar i incrementar els recursos i 
mitjans de manteniment.

9.1.2 Incrementar-los per a la conservació 
d’escultures i altres elements patrimonials de la via 
pública

En execució 2023

Llicències 
Urbanístiques

1. Simplificar, agilitzar i fomentar la 
tramitació telemàtica de les llicències i 
comunicacions d’obres

1.1 Adequar els tràmits a l’administració 
electrònica.

Redefinició i actualització dels tràmits presencials 
per a l'adequació a la tramitació electrònica

Executada

Llicències 
Urbanístiques

2     Agilitzar la tramitació de les 
llicències d’obres en àmbits 
interdepartamentals

2.1 Coordinar-se amb altres serveis 
municipals 

Reunions periòdiques amb altres serveis per trobar 
eines de simplificació administrativa

Executada

Llicències 
Urbanístiques

3      Evitar les conseqüències de la 
disciplina urbanística

3.1 Informar que cal disposar del títol 
habilitant abans d’executar les obres

Establiment d'un tràmit d'advertiment de legalització 
i evitar la incoació d'un procediment de disciplina 
urbanística en cas d'infraccions que no són greus

Executada

Llicències 
Urbanístiques

4      Reduir els terminis d’atorgament de 
les llicències urbanístiques

4.1 Reduir els terminis d’informe i /o 
concessió de llicències

Objectiu de reduir-los a dos mesos En execució juny-23

Llicències 
Urbanístiques

4      Reduir els terminis d’atorgament de 
les llicències urbanístiques

4.2 Fer el seguiment del sistema de 
distribució de les llicències

Control quinzenal d'expedients iniciat i asignació en 
funció de la tipologia i de les càrregues laborals

Executada

Llicències 
Urbanístiques

5      Fomentar la protecció de béns i 
edificis catalogats de titularitat privada.

Establiment de subvenció i de 
bonificacions en la taxa i impost per 
actuacions de manteniment i/o 
rehabilitació en edificis catalogats i 
protegits

Establiment de subvenció i de bonificacions en la 
taxa i impost per actuacions de manteniment i/o 
rehabilitació en edificis catalogats i protegits

Executada

Llicències 
Urbanístiques

6      Protegir la legalitat urbanística i fer 
complir el deure de conservació 
urbanística

Control i seguiment dels procediments 
que suposen infraccions greus o molt 
greus

Control i seguiment dels procediments que suposen 
infraccions greus o molt greus

Executada

Llicències 
Urbanístiques

7      Atendre qualsevol emergència que 
impliqui un perill per a la seguretat de les 
persones i de les coses

7.1 Disposar d’un dispositiu tècnic de 
guàrdia, de forma coordinada amb 
Seguretat Ciutadana i Acció Social

Grup de treball per calendaritzar setmanalment la 
posada a disposició de tècnics de guàrdia en cas 
d'emergència

Executada

Llicències 
Urbanístiques

8      Millorar la qualitat en la tramitació 
de les llicències urbanístiques

8.1 Desenvolupar un mecanisme de 
seguiment continuat

8.1.1 Articular una taula amb la participació dels 
col·legis professionals.

Executada

Llicències 
Urbanístiques

9      Reforçar els instruments i 
mecanismes de prevenció, reversió i 
correcció de les infraccions 
urbanístiques i de les actuacions 
contràries a l’ordenament jurídic i les 
determinacions del planejament 
urbanístic.

Posada a disposició d'informació a través 
de la seu electrònica i de forma presencial 
a través del taulell d'informació 
urbanística

Posada a disposició d'informació a través de la seu 
electrònica i de forma presencial a través del taulell 
d'informació urbanística

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.1 Elaborar el Pla de mobilitat Urbana Sostenible 
de Sabadell (PMUS).

En execució set-23

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.10 Renovar la flota d’autobusos i millorar els 
sistemes d’informació a les persones usuàries.

En execució des-23

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.11 Punts de càrrega de vehicle elèctric. En execució des-23

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.12 Completar la renovació de la flota de 
vehicles municipals.

En execució des-24

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.13 Aparcaments segurs de bicicletes. Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.14 Eix ciclable nord-sud. Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.15 Via ciclista interurbana entre Sabadell i Sant 
Quirze del Vallès per la C-1413, des de la plaça del 
Mil·lenari al terme municipal.

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.16 Via ciclista interurbana entre Sabadell i 
Terrassa per la N-150, de la ronda de Jean Monnet 
al límit nord del terme municipal.

En execució des-23

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.17 Actuacions tàctiques de pacificació d’alguns 
sectors i d’entorns escolars.

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.18 Consolidar iniciatives incloses al Pla 
Sabadell després de la COVID-19 (tallar els eixos 
principals els caps de setmana i festius, actuacions 
tàctiques, etc.).

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.19 Gestionar i dur a terme la interlocució i 
estudis sobre tarifes i recaptació, títols propis i de 
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Executada
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Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.2 Elaborar el Pla d'Accessibilitat de Sabadell. Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.20 Gestionar i dur a terme la interlocució i els 
estudis sobre els serveis interurbans. Propostes i 
coordinació amb l'ATM, Generalitat i d'altres ens 
responsables (Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i d'altres operadors de transport 
interurbà, escolar, etc.)

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.21 Participar activament i exercir la 
representació de la ciutat l’Associació de municipis 
per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.22 Adaptar la normativa municipal vinculada a la 
mobilitat.

En execució des-23

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.23 Actualitzar la normativa municipal vinculada 
a la circulació, nous modes de transport, etc.

En execució des-23

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.3 Impulsar campanyes de sensibilització. Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.4 Gestionar de manera eficient l’ordenació del 
trànsit i l’estacionament (servei de zona blava).

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.5 Millorar els nivells d’accidents i la convivència 
a l’espai públic entre els diferents models, incloent-
hi els d’aparició i impacte més recent.

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.6 Implantar càmeres de control d’accés de 
vehicles a zones amb prioritat de vianants.

En execució des-23

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.7 Implantar el nou sistema de gestió de zones 
de càrrega i descàrrega.

Pendent gen-23 des-24

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.8 Renovar la senyalització vertical i horitzontal i 
augmentar la seguretat a les vies (plans anuals).

En execució des-26

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

1 Fomentar la mobilitat sostenible i 
segura

1.1 Impulsar iniciatives, inversions i 
desenvolupar instruments i espais de 
gestió

1.1.9 Millorar els semàfors. En execució des-23

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

2 Gestionar de manera eficient i 
sostenible els serveis vinculats a la 
mobilitat (bus urbà, taxi, aparcaments i 
marquesines)

2.1 Millorar i gestionar el servei de bus 
urbà de manera eficient i sostenible

2.1.1 Supervisar i establir les directrius del servei. Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

2 Gestionar de manera eficient i 
sostenible els serveis vinculats a la 
mobilitat (bus urbà, taxi, aparcaments i 
marquesines)

2.1 Millorar i gestionar el servei de bus 
urbà de manera eficient i sostenible

2.1.2 Analitzar de manera constant els paràmetres 
de qualitat, millora i possibles ampliacions del 
servei, d’acord amb una adaptació continuada als 
nous contextos i hàbits socials.

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

2 Gestionar de manera eficient i 
sostenible els serveis vinculats a la 
mobilitat (bus urbà, taxi, aparcaments i 
marquesines)

2.1 Millorar i gestionar el servei de bus 
urbà de manera eficient i sostenible

2.1.3 Controlar el finançament del servei, 
pressupost d’explotació i d'inversions (busos, 
sistema d’ajuda a l’explotació -SAE, etc.).

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

2 Gestionar de manera eficient i 
sostenible els serveis vinculats a la 
mobilitat (bus urbà, taxi, aparcaments i 
marquesines)

2.1 Millorar i gestionar el servei de bus 
urbà de manera eficient i sostenible

2.1.4 Prevenir i gestionar les emergències 
vinculades a episodis climàtics de consideració

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

2 Gestionar de manera eficient i 
sostenible els serveis vinculats a la 
mobilitat (bus urbà, taxi, aparcaments i 
marquesines)

2.2 Impulsar millores, tramitar i fer el 
seguiment de les concessions 
d’aparcaments soterranis

2.2.1 Tramitar les concessions en funcionament. Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

2 Gestionar de manera eficient i 
sostenible els serveis vinculats a la 
mobilitat (bus urbà, taxi, aparcaments i 
marquesines)

2.2 Impulsar millores, tramitar i fer el 
seguiment de les concessions 
d’aparcaments soterranis

2.2.2 Supervisar i millorar els preus i l’oferta de 
serveis de l’explotació

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

2 Gestionar de manera eficient i 
sostenible els serveis vinculats a la 
mobilitat (bus urbà, taxi, aparcaments i 
marquesines)

2.3 Regular i controlar el servei de taxi
2.3.1 Gestionar les subvencions als vehicles 
adaptats a persones amb mobilitat reduïda.

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

2 Gestionar de manera eficient i 
sostenible els serveis vinculats a la 
mobilitat (bus urbà, taxi, aparcaments i 
marquesines)

2.3 Regular i controlar el servei de taxi
2.3.2 Analitzar la normativa del taxi i la incidència 
sobre l'ordenança municipal.

En execució des-23

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

2 Gestionar de manera eficient i 
sostenible els serveis vinculats a la 
mobilitat (bus urbà, taxi, aparcaments i 
marquesines)

2.3 Regular i controlar el servei de taxi
2.3.3 Redactar les propostes de taxes de 
l'ordenança fiscal i les tarifes del taxi.

En execució des-23

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

2 Gestionar de manera eficient i 
sostenible els serveis vinculats a la 
mobilitat (bus urbà, taxi, aparcaments i 
marquesines)

2.3 Regular i controlar el servei de taxi
2.3.4 Promocionar una àrea de prestació del servei 
de forma conjunta amb altres municipis de l’entorn.

Pendent gen-23 des-23

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

2 Gestionar de manera eficient i 
sostenible els serveis vinculats a la 
mobilitat (bus urbà, taxi, aparcaments i 
marquesines)

2.3 Regular i controlar el servei de taxi
2.3.5 Facilitar infraestructures per a la prestació del 
servei

En execució des-23

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

2 Potenciar la millora continuada i 
l’automatització de processos en la 
gestió de l’ocupació de les vies i espais 
públics

2.1 Impulsar nous procediments i agilitzar 
la gestió de peticions i atorgament de 
llicències.

2.1.1 Executar el treball tècnic i jurídic necessari per 
impulsar l’administració electrònica en els tràmits.

En execució des-23
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Mobilitat i usos de 
l'espai públic

2 Potenciar la millora continuada i 
l’automatització de processos en la 
gestió de l’ocupació de les vies i espais 
públics

2.1 Impulsar nous procediments i agilitzar 
la gestió de peticions i atorgament de 
llicències.

2.1.2 Gestionar i millorar les concessions d'ús 
privatiu del domini públic sobre la via pública.

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

2 Potenciar la millora continuada i 
l’automatització de processos en la 
gestió de l’ocupació de les vies i espais 
públics

2.2 Adaptar la normativa reguladora del 
servei.

2.2.1 Actualitzar la normativa municipal, adaptant-la 
a les noves realitats d’activitat econòmica 
(restauració, comerç, serveis diversos, publicitat) i 
social.

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

2 Potenciar la millora continuada i 
l’automatització de processos en la 
gestió de l’ocupació de les vies i espais 
públics

2.3 Suport i acompanyament a les 
activitats regulades pel servei.

2.3.1 Continuar amb l’impuls de les mesures 
incloses al Pla Sabadell després de la COVID-19 
(bonificació de la taxa de terrasses, etc.).

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

2 Potenciar la millora continuada i 
l’automatització de processos en la 
gestió de l’ocupació de les vies i espais 
públics

2.3 Suport i acompanyament a les 
activitats regulades pel servei.

2.3.2 Atendre i assessorar particulars i 
establiments, juntament amb la interlocució amb 
col·lectius diversos (gremis, entitats, etc.).

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

3 Gestionar de manera eficient i 
sostenible la flota de vehicles i el servei 
logístic.

3.1 Continuar amb la implementació de la 
sostenibilitat.

3.1.1 Continuar substituint els vehicles i la 
maquinària obsoleta per unitats més eficients i 
menys contaminants.

En execució des-24

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

3 Gestionar de manera eficient i 
sostenible la flota de vehicles i el servei 
logístic.

3.2 Desenvolupar noves eines i millores 
en la gestió.

3.2.1 Millorar la revisió i reparació de vehicles. En execució des-24

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

3 Gestionar de manera eficient i 
sostenible la flota de vehicles i el servei 
logístic.

3.2 Desenvolupar noves eines i millores 
en la gestió.

3.2.2 Millorar l’eficiència en la contractació dels 
subministraments i serveis necessaris: carburant, 
assegurança de vehicles i protecció jurídica.

Executada

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

3 Gestionar de manera eficient i 
sostenible la flota de vehicles i el servei 
logístic.

3.2 Desenvolupar noves eines i millores 
en la gestió.

3.2.3 Millorar el sistema de gestió de les reserves 
dels vehicles.

Pendent des-23 des-23

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

3 Gestionar de manera eficient i 
sostenible la flota de vehicles i el servei 
logístic.

3.2 Desenvolupar noves eines i millores 
en la gestió.

3.2.4 Adequar la flota de vehicles a les necessitats 
del personal municipal.

En execució des-23

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

3 Gestionar de manera eficient i 
sostenible la flota de vehicles i el servei 
logístic.

3.2 Desenvolupar noves eines i millores 
en la gestió.

3.2.5 Introduir nous paràmetres de funcionament en 
el suport tècnic, la cessió de material i el suport a 
les instal·lacions dels actes a la via pública i 
dispositius diversos organitzats per entitats i per 
l’Ajuntament.

Pendent gen-23 des-23

Mobilitat i usos de 
l'espai públic

3. Gestionar la construcció del nou 
aparcament subterrani del Passeig i la 
Plaça del Dr. Robert. Rescat de la 
concessió actual i nova concessió.

3. Gestionar la construcció del nou 
aparcament subterrani del Passeig i la 
Plaça del Dr. Robert. Rescat de la 
concessió actual i nova concessió.

3. Gestionar la construcció del nou aparcament 
subterrani del Passeig i la Plaça del Dr. Robert. 
Rescat de la concessió actual i nova concessió.

En execució des-24

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.1 Millorar l’entorn del Mercat de Campoamor. 
Jardins d'Espronceda i Campoamor.

En execució sense data

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.10 Àrees d’esbarjo per a gossos. En execució gen-23

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.11 Rehabilitar la Plaça de la Fuensanta. Executada

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.12 Plataforma de la Ronda Oest i semaforització 
de la rotonda.

En execució jul-23

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.13 Nou parc de patinatge (Parc de Catalunya). Executada

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.14 Renovar el carrer de Goya entre el passeig 
del Comerç i el passeig Espronceda.

En execució abr-23

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.15 Tanca metàl·lica de protecció per tal de 
separar el límit ferroviari del pas del tren en el 
sector de Can Llong.

En execució sense data

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.16 Millores a la Planada del Pintor. En execució maig-23

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.17 Plaça de la Llibertat. En execució gen-23

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.18 Mur al carrer de Terradets i plaça del Malniu. Executada

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.19 Pla de rehabilitació de pistes de boxes a la 
ciutat (pla anual).

En execució març-23

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.2 Parc del Nord. Fase 1. En execució oct-23
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Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.20 Accessibilitat a Cifuentes i Can Rull. En execució juny-23

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.21 Desenvolupar altres projectes no especificats 
i compromesos al pla d’inversions segons les 
possibilitats tècniques i pressupostàries.

Executada

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.3 Millorar el camí escolar de l'Escola Pau 
Casals entre el carrer de Mauritània i el carrer 
d'Atlanta.

Executada

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.4 Urbanitzar el carrer de la Indústria, entre els 
carrers de Sant Joan i Sant Llorenç.

Executada

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.5 Camins escolars a les escoles de Sant Julià, 
de Samuntada i de Joaquim Blume.

En execució sense data

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.6 Passeig de la Plaça Major. Executada

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.7 Portal Sud de Sabadell. En execució 2023

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.8 Parc de les Aigües. Fase 3. En execució juny-23

Obres Públiques

1 Renovar i crear nous carrers, places i 
espais de lleure al conjunt de la ciutat 
d’acord amb criteris de sostenibilitat i 
accessibilitat

1.1 Desenvolupar els projectes previstos 
al pla d’inversions de mandat.

1.1.9 Camí escolar del Centre Escolar Serra. 
Urbanització del carrer de Pérez Moya.

Executada

Parcs i Jardins

1 Naturalitzar la ciutat i potenciar la 
biodiversitat amb la plantació segons 
criteris paisatgístics, de sostenibilitat i de 
seguretat

1.1 Desenvolupar els projectes d’inversió 1.1.1 Millorar la senyalització al Parc de Catalunya. Executada

Parcs i Jardins

1 Naturalitzar la ciutat i potenciar la 
biodiversitat amb la plantació segons 
criteris paisatgístics, de sostenibilitat i de 
seguretat

1.1 Desenvolupar els projectes d’inversió 1.1.2 Reposar i millorar l’arbrat de tots els districtes. Executada

Parcs i Jardins

1 Naturalitzar la ciutat i potenciar la 
biodiversitat amb la plantació segons 
criteris paisatgístics, de sostenibilitat i de 
seguretat

1.1 Desenvolupar els projectes d’inversió
1.1.3 Desenvolupar el Pla Director de l’arbrat viari 
(pla anual).

Executada

Parcs i Jardins

1 Naturalitzar la ciutat i potenciar la 
biodiversitat amb la plantació segons 
criteris paisatgístics, de sostenibilitat i de 
seguretat

1.1 Desenvolupar els projectes d’inversió 1.1.4 Millorar les places i jardins (pla anual). Executada

Parcs i Jardins

1 Naturalitzar la ciutat i potenciar la 
biodiversitat amb la plantació segons 
criteris paisatgístics, de sostenibilitat i de 
seguretat

1.1 Desenvolupar els projectes d’inversió 1.1.5 Millorar els parterres de l’Eix Macià. En execució març-23

Parcs i Jardins

1 Naturalitzar la ciutat i potenciar la 
biodiversitat amb la plantació segons 
criteris paisatgístics, de sostenibilitat i de 
seguretat

1.1 Desenvolupar els projectes d’inversió
1.1.6 Desenvolupar altres projectes no especificats 
al pla d’inversions segons les possibilitats tècniques 
i pressupostàries

Executada

Parcs i Jardins

1 Naturalitzar la ciutat i potenciar la 
biodiversitat amb la plantació segons 
criteris paisatgístics, de sostenibilitat i de 
seguretat

1.2 Desenvolupar noves eines 
estratègiques i millorar els mecanismes 
de gestió.

1.2.1 Redactar el pla director dels espais verds 
urbans de Sabadell

Executada

Parcs i Jardins
2 Renovar jocs infantils, mobiliari urbà i 
de les fonts ornamentals i de beure.

2.1 Desenvolupar projectes d’inversió 2.1.1 Millores en mobiliari urbà (pla anual). Executada

Parcs i Jardins
2 Renovar jocs infantils, mobiliari urbà i 
de les fonts ornamentals i de beure.

2.1 Desenvolupar projectes d’inversió 2.1.2 Millores en jocs infantils (pla anual). Executada

Parcs i Jardins
2 Renovar jocs infantils, mobiliari urbà i 
de les fonts ornamentals i de beure.

2.1 Desenvolupar projectes d’inversió
2.1.3 Millorar l’accessibilitat de les àrees de joc 
(inclusives).

Pendent 2023 2023

Parcs i Jardins
2 Renovar jocs infantils, mobiliari urbà i 
de les fonts ornamentals i de beure.

2.1 Desenvolupar projectes d’inversió
2.1.4 Desenvolupar altres projectes no especificats 
al pla d’inversions segons les possibilitats tècniques 
i pressupostàries

Executada

Parcs i Jardins

3 Millorar el manteniment del patrimoni 
verd, àrees de jocs infantils, mobiliari 
urbà i de les fonts ornamentals i de 
beure

3.1 Gestionar i incrementar els recursos. 3.1 Gestionar i incrementar els recursos. Executada

Parcs i Jardins

3 Millorar el manteniment del patrimoni 
verd, àrees de jocs infantils, mobiliari 
urbà i de les fonts ornamentals i de 
beure

3.2 Millorar els programes de seguiment i 
control de la qualitat.

3.2 Millorar els programes de seguiment i control de 
la qualitat.

Executada

Parcs i Jardins

3 Millorar el manteniment del patrimoni 
verd, àrees de jocs infantils, mobiliari 
urbà i de les fonts ornamentals i de 
beure

3.3 Incrementar els recursos humans i 
materials.

3.3 Incrementar els recursos humans i materials. Executada

34



EIX 3. EL TERRITORI: COHESIÓ, DESENVOLUPAMENT, SOSTENIBILITAT I SEGURETAT

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només acció 
"En 

execució" o 
"Pendent")

Parcs i Jardins

3 Millorar el manteniment del patrimoni 
verd, àrees de jocs infantils, mobiliari 
urbà i de les fonts ornamentals i de 
beure

3.4 Desenvolupar estratègies per millorar 
la seguretat de l’arbrat.

3.4 Desenvolupar estratègies per millorar la 
seguretat de l’arbrat.

Executada

Parcs i Jardins

3 Millorar el manteniment del patrimoni 
verd, àrees de jocs infantils, mobiliari 
urbà i de les fonts ornamentals i de 
beure

3.5 Desenvolupar estratègies per millorar 
la seguretat de les àrees de jocs infantils.

3.5 Desenvolupar estratègies per millorar la 
seguretat de les àrees de jocs infantils.

Executada

Parcs i Jardins

3 Millorar el manteniment del patrimoni 
verd, àrees de jocs infantils, mobiliari 
urbà i de les fonts ornamentals i de 
beure

3.6 Continuar les estratègies i sistemes 
de reutilització i estalvi d'aigua.

3.6 Continuar les estratègies i sistemes de 
reutilització i estalvi d'aigua.

Executada

Parcs i Jardins

3 Millorar el manteniment del patrimoni 
verd, àrees de jocs infantils, mobiliari 
urbà i de les fonts ornamentals i de 
beure

3.7 Prevenir i gestionar les emergències 
vinculades a episodis climàtics de 
consideració.

3.7 Prevenir i gestionar les emergències vinculades 
a episodis climàtics de consideració.

Executada

Planificació 
Urbanística

1 Aconseguir una ciutat més sostenible, 
resilient i competitiva

1.1         Actualitzar el model urbanístic de 
la ciutat

1.1         Actualitzar el model urbanístic de la ciutat Executada

Planificació 
Urbanística

1 Aconseguir una ciutat més sostenible, 
resilient i competitiva

1.2         Millorar la qualitat del vida de la 
ciutadania.

1.2         Millorar la qualitat del vida de la ciutadania. En execució 2023

Planificació 
Urbanística

1 Aconseguir una ciutat més sostenible, 
resilient i competitiva

1.3         Atreure noves activitats 
econòmiques.

1.3         Atreure noves activitats econòmiques. En execució gen-23

Planificació 
Urbanística

10 Fer el seguiment de les diferents 
juntes de compensació

10.1 Fer el seguiment de la junta especial 
de compensació de Can Llong

10.1 Fer el seguiment de la junta especial de 
compensació de Can Llong

Executada

Planificació 
Urbanística

11 Fer el seguiment i participar en 
projectes normatius, sectorials i de 
planejament territorial i planificació 
d’infraestructures

11.1 Pla específic de mobilitat del Vallès 11.1         Pla específic de mobilitat del Vallès Executada

Planificació 
Urbanística

12 Fer el seguiment i participar en 
projectes normatius, sectorials i de 
planejament territorial i planificació 
d’infraestructures

11.2 Pla director d’infraestructures 2021-
2030.

11.2         Pla director d’infraestructures 2021-2030. Executada

Planificació 
Urbanística

13 Fer el seguiment i participar en 
projectes normatius, sectorials i de 
planejament territorial i planificació 
d’infraestructures

11.3  Pla Director Metropolità 11.3         Pla Director Metropolità Executada

Planificació 
Urbanística

14 Fer el seguiment i participar en 
projectes normatius, sectorials i de 
planejament territorial i planificació 
d’infraestructures

11.4  Nova Llei de Territori 11.4         Nova Llei de Territori Executada

Planificació 
Urbanística

2 Millorar la regulació del patrimoni 
arquitectònic, natural i arqueològic

2.1 Fer-la més sensible a la conservació 
del patrimoni

2.1.1 Revisar el catàleg i la regulació urbanística 
d’elements protegits

En execució juny-23

Planificació 
Urbanística

2 Millorar la regulació del patrimoni 
arquitectònic, natural i arqueològic

2.2 Fer possible la rehabilitació i 
reutilització dels edificis en desús.

3.1.1   Pavelló esportiu dels Merinals Executada

Planificació 
Urbanística

3 Redactar i formular el planejament 
urbanístic per a la implantació de 
diversos equipaments nous

3.1 Ajustar-ne el règim urbanístic 3.1.2   Escola de música i conservatori Executada

Planificació 
Urbanística

3 Redactar i formular el planejament 
urbanístic per a la implantació de 
diversos equipaments nous

3.1 Ajustar-ne el règim urbanístic 3.1.3   Jutjats Desestimada

Planificació 
Urbanística

3 Redactar i formular el planejament 
urbanístic per a la implantació de 
diversos equipaments nous

3.1 Ajustar-ne el règim urbanístic 3.1.4   Comissaria de Policia al nord de la ciutat Executada

Planificació 
Urbanística

3 Redactar i formular el planejament 
urbanístic per a la implantació de 
diversos equipaments nous

3.1 Ajustar-ne el règim urbanístic 3.1.5   Parc de bombers Pendent març-23

Planificació 
Urbanística

4 Fomentar els projectes privats que 
millorin l’entorn urbà

4.1         Vetllar per l’interès públic en les 
figures de planejament d’iniciativa privada

4.1         Vetllar per l’interès públic en les figures de 
planejament d’iniciativa privada

Executada

Planificació 
Urbanística

4 Fomentar els projectes privats que 
millorin l’entorn urbà

4.2         Vapor Casanovas: crear una 
nova zona verda i consolidar-ne el 
patrimoni  històric

4.2         Vapor Casanovas: crear una nova zona 
verda i consolidar-ne el patrimoni  històric

En execució març-23

Planificació 
Urbanística

4 Fomentar els projectes privats que 
millorin l’entorn urbà

4.3         Plaça del Mestre: una nova illa 
residencial i sòl per implantar-hi un nou 
equipament educatiu.

4.3         Plaça del Mestre: una nova illa residencial i 
sòl per implantar-hi un nou equipament educatiu.

Executada

Planificació 
Urbanística

4 Fomentar els projectes privats que 
millorin l’entorn urbà

4.4         Sant Pau de Riu-sec: modificació 
i ajust a la urbanització executada.

4.4         Sant Pau de Riu-sec: modificació i ajust a 
la urbanització executada.

Desestimada

Planificació 
Urbanística

5 Millorar la competitivitat dels sectors 
d’activitat econòmica

5.1 Renovar-ne la regulació. 5.1 Renovar-ne la regulació. Executada

Planificació 
Urbanística

6 Millorar la informació del planejament 
urbanístic 

6.1 Facilitar-ne l’accés a la ciutadania i 
als professionals i a les professionals, 
exposada de manera senzilla, entenedora 
i completa

6.1.1 Actualitzar i millorar de manera contínua el 
Geoportal 

Executada

Planificació 
Urbanística

7 Millorar el desenvolupament i la 
competitivitat del model urbanístic de la 
ciutat

7.1 Fer el seguiment de la planificació 
territorial i sectorial, incloent-hi les 
infraestructures i la mobilitat

7.1 Fer el seguiment de la planificació territorial i 
sectorial, incloent-hi les infraestructures i la 
mobilitat

Executada

Planificació 
Urbanística

8 Obtenir terrenys destinats a sistemes 
previstos pel planejament

8.1         Negociar els preus d’expropiació 
assumibles

8.1         Negociar els preus d’expropiació 
assumibles

Executada

Planificació 
Urbanística

8 Obtenir terrenys destinats a sistemes 
previstos pel planejament

8.2         Prioritzar els terrenys de més 
valor estratègic.

8.2         Prioritzar els terrenys de més valor 
estratègic.

Executada

Planificació 
Urbanística

9 Transformar i desenvolupar les figures 
previstes pel planejament

9.1 Tramitar els projectes de 
reparcel·lació i urbanització 

9.1 Tramitar els projectes de reparcel·lació i 
urbanització 

En execució març-23

Planificació 
Urbanística

1 Aconseguir una ciutat més sostenible, 
resilient i competitiva

1.1  Actualitzar el model urbanístic de la 
ciutat

1      Transformar el Balcó del Ripoll: nova 
ordenació a l'entorn del carrer de Covadonga i la 
plaça Clara Campoamor

En execució des-24

Planificació 
Urbanística

1 Aconseguir una ciutat més sostenible, 
resilient i competitiva

1.1  Actualitzar el model urbanístic de la 
ciutat

2      Actualitzar i millorar la regulació del sòl no 
urbanitzable i redactar un nou catàleg de masies 

Desestimada
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Planificació 
Urbanística

1 Aconseguir una ciutat més sostenible, 
resilient i competitiva

1.1  Actualitzar el model urbanístic de la 
ciutat

3  Millorar la competitivitat de les àrees d’activitat 
econòmica. 3.1 Actualitzar-ne el planejament.

En execució gen-23

Planificació 
Urbanística

1 Aconseguir una ciutat més sostenible, 
resilient i competitiva

1.1  Actualitzar el model urbanístic de la 
ciutat

4      Actualitzar la regulació dels usos recreatius, 
els habitatges d’ús turístic i els centres de culte

Executada

Planificació 
Urbanística

1 Aconseguir una ciutat més sostenible, 
resilient i competitiva

1.1  Actualitzar el model urbanístic de la 
ciutat

5 Desenvolupar el sector d’habitatge protegit de la 
Roureda. 5.1 Fer possible un nou centre de més de 
100 habitatges nous per a gent gran

Executada

Residus
1 Fomentar la recollida selectiva i la 
millora en la gestió dels residus

1.1 Incrementar els nivells de recollida 
selectiva en totes les fraccions per assolir 
els objectius europeus i alinear-nos amb 
la realitat de l’entorn immediat

1.1.1      Estudiar i coordinar estratègies i accions 
concretes amb els ens supramunicipals (Consorci, 
Agència de Residus, municipis de l’entorn, etc.). 

En execució sense data

Residus
1 Fomentar la recollida selectiva i la 
millora en la gestió dels residus

1.1 Incrementar els nivells de recollida 
selectiva en totes les fraccions per assolir 
els objectius europeus i alinear-nos amb 
la realitat de l’entorn immediat

1.1.2      Disminuir els residus impropis, 
especialment en matèria orgànica i envasos.

En execució març-23

Residus
1 Fomentar la recollida selectiva i la 
millora en la gestió dels residus

1.1 Incrementar els nivells de recollida 
selectiva en totes les fraccions per assolir 
els objectius europeus i alinear-nos amb 
la realitat de l’entorn immediat

1.1.3      Iniciar la prova pilot de retirada de parades 
de contenidors en determinats polígons industrials, 
per evitar abocaments incontrolats i fomentar la 
gestió adient dels residus industrials.

En execució des-23

Residus
1 Fomentar la recollida selectiva i la 
millora en la gestió dels residus

1.1 Incrementar els nivells de recollida 
selectiva en totes les fraccions per assolir 
els objectius europeus i alinear-nos amb 
la realitat de l’entorn immediat

1.1.4      Fer campanyes de difusió, comunicació i 
incentius vinculades als objectius del servei.

Executada

Residus
1 Fomentar la recollida selectiva i la 
millora en la gestió dels residus

1.1 Incrementar els nivells de recollida 
selectiva en totes les fraccions per assolir 
els objectius europeus i alinear-nos amb 
la realitat de l’entorn immediat

1.1.5      Aplicar les directrius per assolir els 
objectius definits en els plans i programes 
específics de recollida de residus, tractament de 
residus i neteja viària.

En execució març-23

Residus
1 Fomentar la recollida selectiva i la 
millora en la gestió dels residus

1.1 Incrementar els nivells de recollida 
selectiva en totes les fraccions per assolir 
els objectius europeus i alinear-nos amb 
la realitat de l’entorn immediat

1.1.6      Treballar en l’estudi de la viabilitat 
d’implementar nous models de recollida comercial o 
domèstica al nucli urbà a mitjà termini.

Pendent sense data sense data

Residus
2 Millorar l'eficàcia, l’eficiència i la 
qualitat en la prestació dels serveis 
existents.

2.1 Millorar la gestió dels residus gràcies 
a l’actualització contínua i la incorporació 
d’eines tecnològiques. 

2.1.1 Millorar el servei de recollida selectiva i neteja 
viària amb la geolocalització, entre d’altres. 

Executada

Residus
2 Millorar l'eficàcia, l’eficiència i la 
qualitat en la prestació dels serveis 
existents.

2.1 Millorar la gestió dels residus gràcies 
a l’actualització contínua i la incorporació 
d’eines tecnològiques. 

2.1.2 Millorar el servei de deixalleries Desestimada

Residus
2 Millorar l'eficàcia, l’eficiència i la 
qualitat en la prestació dels serveis 
existents.

2.1 Millorar la gestió dels residus gràcies 
a l’actualització contínua i la incorporació 
d’eines tecnològiques. 

2.1.3 Millorar el servei de recollida de voluminosos. Executada

Residus
2 Millorar l'eficàcia, l’eficiència i la 
qualitat en la prestació dels serveis 
existents.

2.1 Millorar la gestió dels residus gràcies 
a l’actualització contínua i la incorporació 
d’eines tecnològiques. 

2.1.4 Millorar el servei de recollida pneumàtica. Executada

Residus
2 Millorar l'eficàcia, l’eficiència i la 
qualitat en la prestació dels serveis 
existents.

2.1 Millorar la gestió dels residus gràcies 
a l’actualització contínua i la incorporació 
d’eines tecnològiques. 

2.1.5 Prestar els serveis segons les línies i 
dispositius proposats al Pla Sabadell després de la 
COVID-19 (dispositius de neteja i desinfecció 
específics, etc.).

Executada

Residus
2 Millorar l'eficàcia, l’eficiència i la 
qualitat en la prestació dels serveis 
existents.

2.1 Millorar la gestió dels residus gràcies 
a l’actualització contínua i la incorporació 
d’eines tecnològiques. 

2.1.6 Prevenir i gestionar emergències vinculades a 
episodis climàtics de consideració

Executada

Residus 3 Incidir en eliminar conductes incíviques
3.1 Eliminar l’abocament incontrolat, el 
mal ús de les parades de contenidors i la 
crema dels contenidors. 

3.1.1      Activar el procediment sancionador per 
abocament i abandonament de mobles i estris.

Desestimada

Residus 3 Incidir en eliminar conductes incíviques
3.1 Eliminar l’abocament incontrolat, el 
mal ús de les parades de contenidors i la 
crema dels contenidors. 

3.1.2      Lluitar contra la crema intencionada de 
contenidors de manera coordinada amb els cossos 
de seguretat i els bombers.

Executada

Residus 3 Incidir en eliminar conductes incíviques
3.1 Eliminar l’abocament incontrolat, el 
mal ús de les parades de contenidors i la 
crema dels contenidors. 

3.1.3      Fer campanyes específiques per difondre, 
comunicar i incentivar el civisme

Executada

Seguretat i Civisme
1 Fer de la Policia de Sabadell una 
policia de referència de proximitat.

1 Millorar la planificació estratègica 1.1 Elaborar el Pla Local de Seguretat viària Executada

Seguretat i Civisme
1 Fer de la Policia de Sabadell una 
policia de referència de proximitat.

1 Millorar la planificació estratègica 1.10 Crear una comissió d'ètica policial Pendent sense data sense data

Seguretat i Civisme
1 Fer de la Policia de Sabadell una 
policia de referència de proximitat.

1 Millorar la planificació estratègica 1.11 Desenvolupar un quadre d'indicadors de gestió En execució 2023

Seguretat i Civisme
1 Fer de la Policia de Sabadell una 
policia de referència de proximitat.

1 Millorar la planificació estratègica 1.12 Finalitzar el Pla de protecció civil municipal Executada

Seguretat i Civisme
1 Fer de la Policia de Sabadell una 
policia de referència de proximitat.

1 Millorar la planificació estratègica
1.13 Estudiar la possibilitat d’implantar el telèfon 
"112" com a únic a la ciutat

En execució sense data

Seguretat i Civisme
1 Fer de la Policia de Sabadell una 
policia de referència de proximitat.

1 Millorar la planificació estratègica
1.14 Dissenyar i implementar campanyes 
específiques adreçades a sectors i entitats de la 
ciutat

Executada

Seguretat i Civisme
1 Fer de la Policia de Sabadell una 
policia de referència de proximitat.

1 Millorar la planificació estratègica
1.2 Revisar el Pla Director de Policia de Sabadell 
2018-2021

En execució 2024

Seguretat i Civisme
1 Fer de la Policia de Sabadell una 
policia de referència de proximitat.

1 Millorar la planificació estratègica 1.3 Modificar l’ordenança de convivència i civisme En execució març-23

Seguretat i Civisme
1 Fer de la Policia de Sabadell una 
policia de referència de proximitat.

1 Millorar la planificació estratègica 1.4 Modificar l’ordenança de trànsit i circulació En execució sense data

Seguretat i Civisme
1 Fer de la Policia de Sabadell una 
policia de referència de proximitat.

1 Millorar la planificació estratègica 1.5 Elaborar el Pla Local de Seguretat de Sabadell En execució 2024
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Seguretat i Civisme
1 Fer de la Policia de Sabadell una 
policia de referència de proximitat.

1 Millorar la planificació estratègica
1.6 Elaborar enquestes de seguretat periòdiques 
com a suport a les polítiques locals i per avaluar 
l'estat de la ciutat

Executada

Seguretat i Civisme
1 Fer de la Policia de Sabadell una 
policia de referència de proximitat.

1 Millorar la planificació estratègica 1.7 Elaborar el Pla Local de convivència i civisme En execució finals del 2023

Seguretat i Civisme
1 Fer de la Policia de Sabadell una 
policia de referència de proximitat.

1 Millorar la planificació estratègica
1.8 Elaborar el Pla local d'acció per a situacions 
d’emergències ambientals

Executada

Seguretat i Civisme
1 Fer de la Policia de Sabadell una 
policia de referència de proximitat.

1 Millorar la planificació estratègica 1.9 Crear el Consell local de Protecció Civil En execució finals del 2023

Seguretat i Civisme
2 Ser una policia propera i de base 
empàtica en les relacions amb la 
ciutadania.

2 Millorar el servei
2.1 Implementar i augmentar la policia de districtes-
proximitat

Executada

Seguretat i Civisme
2 Ser una policia propera i de base 
empàtica en les relacions amb la 
ciutadania.

2 Millorar el servei

2.10 Crear una oficina mòbil per atendre i gestionar 
activitats multitudinàries o incidències i situacions 
especials que requereixin una presència temporal 
en un àmbit concret.

En execució abr-23

Seguretat i Civisme
2 Ser una policia propera i de base 
empàtica en les relacions amb la 
ciutadania.

2 Millorar el servei
2.2 Crear una unitat ciclista, destinada a les zones 
de vianants i zones ciclistes

En execució 2024

Seguretat i Civisme
2 Ser una policia propera i de base 
empàtica en les relacions amb la 
ciutadania.

2 Millorar el servei
2.3 Aprofundir en la cura de les persones 
vulnerables, i en les víctimes dels delictes d'odi i 
discriminació 

Executada

Seguretat i Civisme
2 Ser una policia propera i de base 
empàtica en les relacions amb la 
ciutadania.

2 Millorar el servei
2.4 Revisar el programa d'educació en seguretat 
viària (escoles i instituts)

Executada

Seguretat i Civisme
2 Ser una policia propera i de base 
empàtica en les relacions amb la 
ciutadania.

2 Millorar el servei

2.5 Crear la unitat de gestió de les sancions 
substitutòries per treball en benefici de la comunitat, 
amb accions compensatòries, restauratives o 
reeducatives

En execució 2023

Seguretat i Civisme
2 Ser una policia propera i de base 
empàtica en les relacions amb la 
ciutadania.

2 Millorar el servei
2.6 Incrementar la formació sobre el benestar 
animal a les escoles i instituts

Executada

Seguretat i Civisme
2 Ser una policia propera i de base 
empàtica en les relacions amb la 
ciutadania.

2 Millorar el servei

2.7 Crear la unitat de foment de la cultura de la 
seguretat, convivència, xarxes socials i no 
discriminació, orientada a les persones més 
vulnerables (gent gran, persones amb altres 
capacitats, persones diverses, etc.)

En execució 2024

Seguretat i Civisme
2 Ser una policia propera i de base 
empàtica en les relacions amb la 
ciutadania.

2 Millorar el servei

2.8 Incrementar el compromís amb el cos, 
l'Ajuntament, la ciutat i la ciutadania: jornades de 
portes obertes, dia de la policia, organització de 
jornades, etc.

Executada

Seguretat i Civisme
2 Ser una policia propera i de base 
empàtica en les relacions amb la 
ciutadania.

2 Millorar el servei
2.9 Incrementar les cartes de servei com a element 
de transparència

En execució 2024

Seguretat i Civisme
3 Ser una policia proactiva en les seves 
funcions. 3 Modernitzar el cos

3.1 Incrementar i renovar els recursos tecnològics 
de gestió 

Executada

Seguretat i Civisme
3 Ser una policia proactiva en les seves 
funcions. 3 Modernitzar el cos

3.2 Implantar una App per atendre les demandes 
ciutadanes

En execució 2023

Seguretat i Civisme
3 Ser una policia proactiva en les seves 
funcions. 3 Modernitzar el cos

3.3 Incorporar càmeres unipersonals a tot el cos 
d’agents

En execució 2023

Seguretat i Civisme
3 Ser una policia proactiva en les seves 
funcions. 3 Modernitzar el cos

3.4 Incorporar tauletes i dispositius electrònics a la 
gestió dels agents i les agents.

En execució 2024

Seguretat i Civisme
3 Ser una policia proactiva en les seves 
funcions. 3 Modernitzar el cos

3.5 Adaptar les rutes a les demandes i denúncies 
amb un programari específic

Executada

Seguretat i Civisme
4 Fer de la policia la porta d’entrada de 
les demandes ciutadanes de seguretat, 
civisme i convivència

4 Augmentar la seguretat percebuda i 
reduir el temps de resposta en situacions 
greus

4.1 Incrementar els espais videovigilats, amb la 
participació dels veïns i veïnes

Executada

Seguretat i Civisme
4 Fer de la policia la porta d’entrada de 
les demandes ciutadanes de seguretat, 
civisme i convivència

4 Augmentar la seguretat percebuda i 
reduir el temps de resposta en situacions 
greus

4.2 Gestionar la videovigilància assistida per 
programari específic

En execució 2024

Seguretat i Civisme
4 Fer de la policia la porta d’entrada de 
les demandes ciutadanes de seguretat, 
civisme i convivència

4 Augmentar la seguretat percebuda i 
reduir el temps de resposta en situacions 
greus

4.3 Incrementar el espais municipals videovigilats Executada

Seguretat i Civisme
4 Fer de la policia la porta d’entrada de 
les demandes ciutadanes de seguretat, 
civisme i convivència

4 Augmentar la seguretat percebuda i 
reduir el temps de resposta en situacions 
greus

4.4 Incrementar els punts de gestió del trànsit 
videovigilats

Executada

Seguretat i Civisme
5 Millorar la capacitat de gestionar les 
demandes ciutadanes i respondre de 
manera transparent dels resultats.

5 Millorar la dotació de recursos humans
5.1 Incrementar la plantilla d’acord amb el Pla 
Director actual

En execució sense data

Seguretat i Civisme
5 Millorar la capacitat de gestionar les 
demandes ciutadanes i respondre de 
manera transparent dels resultats.

5 Millorar la dotació de recursos humans
5.2 Substituir agents en llocs de treball d'interiors 
per personal "no policial"

En execució sense data

Seguretat i Civisme
6 Situar la ciutadania en el centre de 
l’activitat policial.

6 Millorar els recursos materials
6.1 Substituir la flota de vehicles més antics per 
d’altres més sostenibles 

Executada

Seguretat i Civisme
6 Situar la ciutadania en el centre de 
l’activitat policial.

6 Millorar els recursos materials
6.2 Incrementar la flota de motocicletes amb models 
més sostenibles

Executada

Seguretat i Civisme
6 Situar la ciutadania en el centre de 
l’activitat policial.

6 Millorar els recursos materials
6.3 Establir un control amb xips del material per 
evitar pèrdues

Pendent sense data sense data

Transició 
Energètica 

1 Promoure la millora de la qualitat 
acústica, lumínica i de l’aire atmosfèric

1.1 Promoure les zones tranquil·les i/o 
pacificades

Impulsar activitats de mapificació acústica a través 
de Ciència Ciutadana -Sons de Sabadell

Executada

Transició 
Energètica 

1 Promoure la millora de la qualitat 
acústica, lumínica i de l’aire atmosfèric

1.2 Protegir el dret al descans tant en 
matèria acústica com en contaminació 
lumínica.

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

Pendent des-23 des-24
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EIX 3. EL TERRITORI: COHESIÓ, DESENVOLUPAMENT, SOSTENIBILITAT I SEGURETAT

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només acció 
"En 

execució" o 
"Pendent")

Transició 
Energètica 

1 Promoure la millora de la qualitat 
acústica, lumínica i de l’aire atmosfèric

1.3 Reduir els nivells existents de 
contaminació

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

En execució abr-23

Transició 
Energètica 

1 Promoure la millora de la qualitat 
acústica, lumínica i de l’aire atmosfèric

1.4 Avaluar el Pla local de millora de la 
qualitat de l’aire

Seguir i avaluar el Pla local per la qualitat de l'aire 
(2017-2022)

Executada

Transició 
Energètica 

1 Promoure la millora de la qualitat 
acústica, lumínica i de l’aire atmosfèric

1.5 Aprovar el Pla local de qualitat 
acústica.

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

Executada

Transició 
Energètica 

2 Reduir el consum energètic i les 
emissions de CO2

2.1 Aplicar fonts de recursos energètics 
d’origen renovable.

Implantar fotovoltaiques a edificis municipals 
(EDUSI OT406)

En execució des-23

Transició 
Energètica 

2 Reduir el consum energètic i les 
emissions de CO2

2.2 Promoure el compliment dels 
compromisos establerts en la Declaració 
d’emergència climàtica.

Elaborar i aprovar el Pla d'Acció per a l'Energia 
Sostenible (PAES) (2021-2030)

Executada

Transició 
Energètica 

3 Millorar la qualitat de l’aire 
3.1 Implantar-ne les mesures establertes 
a l’àmbit comarcal. 

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

Executada

Transició 
Energètica 

4 Millorar la lluita contra la pobresa 
energètica

4.1 Promoure un banc local d’energia. Dinamització del banc local d’energia Desestimada

Transició 
Energètica 

5 Formar una població que sigui 
plenament conscient dels problemes 
relacionats amb el medi ambient

5.1 Promoure l’educació ambiental i la 
conscienciació ciutadana.

Implantació de l'Agenda 21 Escolar Plus (a centres 
educatius de primària)

Executada

Transició 
Energètica (Aigua)

1 Gestionar el cicle integral de l’aigua de 
forma eficient

1.1 Aplicar les novetats legislatives, des 
del subministrament fins la xarxa de 
col·lectors, la depuració i retorn de les 
aigües depurades al riu Ripoll i riu Sec.

Impuls de l'ús de les noves tecnologies de la 
informació en el cicle integral de l'aigua 

En execució març-23

Transició 
Energètica (Aigua)

2 Aplicar un nou model de sanejament a 
l’àmbit de la prestació del servei

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

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

En execució des-23

Transició 
Energètica (Aigua)

3 Millorar el tractament de les aigües 
residuals

3.1 Avaluar conjuntament amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) l’aplicació de 
les millors tecnologies disponibles 

Revisió del Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya 

Executada

Transició 
Energètica (Aigua)

4 Reduir l’impacte a la llera de les aigües 
en temps de pluja

4.1 Millorar els sobreeixidors dels 
col·lectors interceptors

Instal·lació de malles filtrants als sobreeixidors de 
La Clota, davant Bassa Sant Oleguer i previ 
bombeig Sant Oleguer

Executada

Transició 
Energètica (Aigua)

5 Assolir un bon estat ecològic del Ripoll 
i Riu Sec

5.1 Millorar-ne el bosc de ribera.
Actuació integral per eliminar canyes de la llera del 
riu Ripoll i plantació d'espècies autòctones

En execució des-23

Transició 
Energètica (Aigua)

6 Promoure l’ús de l’aigua regenerada 
procedent de l’estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR) Riu Sec

6.1 Estendre la xarxa d’aigua no potable 
per regar parcs i jardins públics i privats, 
netejar carrers i omplir cisternes dels 
vàters, així com usos industrials

Construcció d'una canalització d'aigua no potable 
des de l'EDAR riu Sec fins el dipòsit de Can 
Gambús

En execució març-25

Transició 
Energètica (Aigua)

7 Incentivar l’estalvi i l’ús responsable 
d’aigua

7.1 Reduir l’ús de tovalloletes humides i 
altres residus que es llencen al vàter amb 
campanyes de sensibilització

Jornada Let's Clean Up En execució maig-23

Transició 
Energètica (Aigua)

8 Avançar en una tarifació social de 
l’aigua més justa.

Estudi econòmic per part de CASSA / 
serveis econòmics / Serveis socials per 
incloure la tarificació social  per a l'aigua 
potable

Estudi econòmic per part de CASSA / serveis 
econòmics / Serveis socials per incloure la 
tarificació social  per a l'aigua potable

Pendent gen-23 des-23

Transició 
Energètica (Aigua)

9 Millorar l’eficiència energètica
9.1 Instal·lar energies renovables en el 
sistema de sanejament.

Implantar plantes solars fotovoltaiques a l'EDAR Riu 
Sec (5.200 m2) i a l'EDAR Ripoll (4.600 m2) al terra 
i marquesines

Executada

Transició 
Energètica (Rodal)

1 Conservar i millorar dels ecosistemes, 
la qualitat del paisatge i els recursos 
existents

1.1 Valorar els espais naturals pel gaudi 
de la societat

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

Executada

Transició 
Energètica (Rodal)

1 Conservar i millorar dels ecosistemes, 
la qualitat del paisatge i els recursos 
existents

1.2 Reforçar el servei de manteniment del 
rodal

Actuació de protecció del talús del camí de 
Jonqueres a Castellar del Vallès

Executada

Transició 
Energètica (Rodal)

2 Mantenir les estructures funcionals del 
paisatge i dels sistemes ecosistèmics 
que en formen part

2.1 Evitar la pèrdua de la biodiversitat. Eliminar canyes de la llera del riu Ripoll En execució des-23

Transició 
Energètica (Rodal)

3 Millorar i potenciar la conservació de 
l’entorn natural mitjançant la incorporació 
dels espais de major valor ambiental del 
nord de la ciutat dins de l’àmbit del Parc 
natural de Sant Llorenç i la Serra de 
l’Obac. 

Estudi de l'ampliació dels límits del Parc 
Natural de Sant Llorenç

Estudi de l'ampliació dels límits del Parc Natural de 
Sant Llorenç

En execució febr-23

Transició 
Energètica (Rodal)

4 Prevenir els incendis forestals
4.1 Vetllar pel compliment de la normativa 
sectorial.

Aprovar i executar el Pla de Prevenció d'Incendis 
Forestals

Executada

Transició 
Energètica (Rodal)

5 Reduir les ocupacions il·legals 5.1 Treballar de forma interdepartamental
Creació comissió de seguiment amb Disciplina 
Urbanística per eliminar els horts il·legals existents i 
de nova creació

Executada

Transició 
Energètica (Rodal)

6 Impulsar el projecte del Parc Agrari
6.1 Estudiar les potencialitats productives 
agrícoles, tant de secà i regadiu com les 
forestals

Desenvolupar activitats incloses al projecte europeu 
FOOD systems in European Cities (Projecte FoodE)

En execució des-23

Transició 
Energètica (Rodal)

6 Impulsar el projecte del Parc Agrari
6.2 Estudiar les necessitats de la 
comercialització de productes produïts al 
Rodal amb l’economia social.

Treballar per a consolidar un model productiu 
d'agricultura de proximitat

En execució juny-23

Transició 
Energètica (Rodal)

7 Promoure les emprenedories que es 
poden generar entorn de les activitats 
productives.

7.1 Millorar l’endreça i reordenació de les 
parcel·les d’acord amb els diferents 
models (productiva, social, formativa i de 
lleure).

Reorientar el projecte de la vinya del Parc Agrari En execució des-23
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Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només acció 
"En 

execució" o 
"Pendent")

Transició 
Energètica (Rodal)

7 Promoure les emprenedories que es 
poden generar entorn de les activitats 
productives.

7.2 Cooperar en la recerca de varietats 
tradicionals.

Explorar nous espais de treball amb la Fundació 
Miquel Agustí

Executada
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     Pla de Mandat 2021-2023 

4.4. EIX 4. 
BON GOVERN, PARTICIPACIÓ, FEMINISME I CONVIVÈNCIA 

 

El quart eix es dedica al bon govern, la participació, el feminisme i la convivència. Cal 

defensar unes bones institucions, una bona convivència i participació per enfortir la 

vida col·lectiva. Cal potenciar la transparència i el retiment de l’actuació pública, per tal 

que la responsabilitat de governar sigui fiscalitzada per la ciutadania. Tot plegat 

requereix també d’una mirada transversal, que garanteixi la protecció i respecte vers 

les dones i els col·lectiu LGTBI, els drets civils, el benestar animal, la memòria històrica i 

la intervenció comunitària. Tots aquests àmbits asseguren una bona convivència i un 

comportament cívic, necessari també per enfortir la democràcia. 

 

Del total de 228 actuacions, n’hi ha 178 d’executades (78,1%), 28 es troben en 

execució (12,3%), 17 estan pendents (7,5%) i 5 s’han desestimat (2,2%). 

 

 

 

 

 

 

  
Un 90,4% de les actuacions 
previstes en aquest eix s’han 
acabat o estan ja en 
execució. 
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EIX 4. BON GOVERN: PARTICIPACIÓ, FEMINISME I CONVIV ÈNCIA

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només 
acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només 
acció "En 

execució" o 
"Pendent")

Benestar 
Animal

1 Avançar cap a una ciutat petfriendly
1.1 Promoure el treball en xarxa amb tots 
els agents d’aquest àmbit

1.1.1     Elaborar el reglament que reguli l’organització
i funcionament de la Taula de Benestar Animal.

Desestimada

Benestar 
Animal

1 Avançar cap a una ciutat petfriendly
1.1 Promoure el treball en xarxa amb tots 
els agents d’aquest àmbit

1.1.2     Coorganitzar la Fira Animalista de Sabadell
amb les entitats animalistes.

Executada

Benestar 
Animal

1 Avançar cap a una ciutat petfriendly
1.1 Promoure el treball en xarxa amb tots 
els agents d’aquest àmbit

1.1.3     Promoure convenis de col·laboració amb
professionals de veterinària i etologia per fer
campanyes d’informació i sensibilització sobre la
tinença responsable d’animals, la seva cura i atenció.

Desestimada

Benestar 
Animal

1 Avançar cap a una ciutat petfriendly
1.2 Dotar la ciutat d’àrees d’esbarjo per a 
gossos.

1.2.1     Construir noves àrees d’esbarjo i instal·lar
urinaris de gossos.

En execució des-23

Benestar 
Animal

1 Avançar cap a una ciutat petfriendly
1.2 Dotar la ciutat d’àrees d’esbarjo per a 
gossos.

1.2.2     Vetllar per la bona conservació i ús de les
àrees d’esbarjo per a gossos.

Executada

Benestar 
Animal

1 Avançar cap a una ciutat petfriendly
1.3 Contribuir al control, manteniment i 
respecte de les colònies de gats. 

1.3.1     Esterilitzar i donar atenció veterinària
d’urgència als gats ferals.

En execució maig 2023

Benestar 
Animal

1 Avançar cap a una ciutat petfriendly
1.3 Contribuir al control, manteniment i 
respecte de les colònies de gats. 

1.3.2     Adequar i endreçar les colònies de gats amb
cathotels i menjadores adequades.

En execució des-23

Benestar 
Animal

1 Avançar cap a una ciutat petfriendly
1.3 Contribuir al control, manteniment i 
respecte de les colònies de gats. 

1.3.3      Formar les persones que alimenten gats. Executada

Benestar 
Animal

1 Avançar cap a una ciutat petfriendly
1.3 Contribuir al control, manteniment i 
respecte de les colònies de gats. 

1.3.4     Agents cívics que informin la ciutadania de la
convivència amb el gats respecte a les colònies.

Executada

Benestar 
Animal

1 Avançar cap a una ciutat petfriendly
1.4 Promoure l’accés dels animals als 
equipaments públics i establiments privats

1.4.1     Identificar els establiments privats comercials
que permeten l’accés dels animals.

Pendent setembre 23 sense data

Benestar 
Animal

1 Avançar cap a una ciutat petfriendly
1.4 Promoure l’accés dels animals als 
equipaments públics i establiments privats

1.4.2     Promoure que els equipaments municipals
s’adeqüin per permetre l’accés d’animals.

Pendent setembre 23 sense data

Benestar 
Animal

1 Avançar cap a una ciutat petfriendly
1.4 Promoure l’accés dels animals als 
equipaments públics i establiments privats

1.4.3     Reconèixer amb un distintiu els establiments
que permeten l’accés dels animals de companyia per
facilitar-ne la identificació als propietaris.

Pendent sense data sense data

Benestar 
Animal

1 Avançar cap a una ciutat petfriendly 1.5 Fomentar l’educació en l’empatia.
1.5.1     Activitats de sensibilització conjuntes amb les
entitats veïnals (grafits, xerrades, actuacions al
carrer...)

Executada

Benestar 
Animal

1 Avançar cap a una ciutat petfriendly 1.5 Fomentar l’educació en l’empatia. 1.5.2      Cinema animal al programa “Ciutat i escola”. Executada

Benestar 
Animal

1 Avançar cap a una ciutat petfriendly
1.6 Vetllar pel benestar de les espècies 
animals no domèstiques (aus, mamífers, 
etc.) que habiten a la ciutat.

1.6.1     Desenvolupar noves actuacions de protecció
dels animals. 

Executada

Benestar 
Animal

1 Avançar cap a una ciutat petfriendly
1.6 Vetllar pel benestar de les espècies 
animals no domèstiques (aus, mamífers, 
etc.) que habiten a la ciutat.

1.6.2     Dur a terme accions de sensibilització i
informació sobre el respecte i no interactuació amb els
animals no domèstics.

Executada

Benestar 
Animal

2 Promoure una tinença responsable 
d’animals de companyia.

2.1 Incrementar el nombre d’animals de 
companyia censats.

2.1.1     Regalar un kit d’higiene amb el cens d’animals
que fomenti el civisme al carrer.

Executada

Benestar 
Animal

2 Promoure una tinença responsable 
d’animals de companyia.

2.1 Incrementar el nombre d’animals de 
companyia censats.

2.1.2     Expedients sancionadors als animals no
censats detectats.

Executada

Benestar 
Animal

2 Promoure una tinença responsable 
d’animals de companyia.

2.1 Incrementar el nombre d’animals de 
companyia censats.

2.1.3     Agents cívics que informin de l’obligació de
censar els animals.

Executada

Benestar 
Animal

2 Promoure una tinença responsable 
d’animals de companyia.

2.2 Vetllar perquè les persones 
propietàries de gossos potencialment 
perillosos compleixin la normativa.

2.2.1     Informar les persones propietàries de les
obligacions per carta i amb agents cívics.

Executada

Benestar 
Animal

2 Promoure una tinença responsable 
d’animals de companyia.

2.2 Vetllar perquè les persones 
propietàries de gossos potencialment 
perillosos compleixin la normativa.

2.2.2     Millorar l’eficiència dels expedients
sancionadors per reconduir conductes impròpies i
assegurar el compliment de les obligacions.

Executada

Benestar 
Animal

2 Promoure una tinença responsable 
d’animals de companyia.

2.3 Reduir les conductes incíviques de les 
persones propietàries d’animals de 
companyia a l’espai públic.

2.3.1     Regalar un kit d’higiene amb el cens d’animals
que fomenti el civisme al carrer.

Executada

Benestar 
Animal

2 Promoure una tinença responsable 
d’animals de companyia.

2.3 Reduir les conductes incíviques de les 
persones propietàries d’animals de 
companyia a l’espai públic.

2.3.2     Programa de formació per a noves persones
propietàries.

En execució des-23

Benestar 
Animal

2 Promoure una tinença responsable 
d’animals de companyia.

2.3 Reduir les conductes incíviques de les 
persones propietàries d’animals de 
companyia a l’espai públic.

2.3.3     Expedients sancionadors quan es detectin
conductes incíviques.

Executada

Benestar 
Animal

2 Promoure una tinença responsable 
d’animals de companyia.

2.3 Reduir les conductes incíviques de les 
persones propietàries d’animals de 
companyia a l’espai públic.

2.3.4     Activitats de sensibilització conjuntament amb
les entitats veïnals (grafits, xerrades, actuacions al
carrer).

Executada

Benestar 
Animal

2 Promoure una tinença responsable 
d’animals de companyia.

2.3 Reduir les conductes incíviques de les 
persones propietàries d’animals de 
companyia a l’espai públic.

2.3.5     Fer campanyes comunicatives de
sensibilització i foment de tinença responsable (agents
cívics, rètols, etc.).

Executada

Benestar 
Animal

2 Promoure una tinença responsable 
d’animals de companyia.

2.4 Reduir les molèsties dels animals al 
veïnat.

2.4.1     Curs a les noves persones propietàries
d’animals ensenyant com tenir-ne cura.

En execució des-23

Benestar 
Animal

2 Promoure una tinença responsable 
d’animals de companyia.

2.4 Reduir les molèsties dels animals al 
veïnat.

2.4.2      Expedients sancionadors . Executada

Benestar 
Animal

3 Vetllar pel compliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la tinença, 
benestar i protecció animal de 
Sabadell.

3.1 Garantir l’actuació administrativa, 
d’atenció als animals i sancionadora en 
tots els casos de maltractament animal 
que arriben al departament. 

3.1.1     Millorar l’eficiència dels expedients
sancionadors per reconduir conductes impròpies i
assegurar el compliment de les obligacions.

Executada

Benestar 
Animal

3 Vetllar pel compliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la tinença, 
benestar i protecció animal de 
Sabadell.

3.1 Garantir l’actuació administrativa, 
d’atenció als animals i sancionadora en 
tots els casos de maltractament animal 
que arriben al departament. 

3.1.2     Actuacions informatives en casos de
maltractament lleu per desconeixement.

Executada

Benestar 
Animal

3 Vetllar pel compliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la tinença, 
benestar i protecció animal de 
Sabadell.

3.2 Recollir, acollir i atendre els animals 
perduts o abandonats.

3.2.1     Gestionar el contracte de serveis de recollida i
acollida dels animals perduts o abandonats. 

Executada

Benestar 
Animal

3 Vetllar pel compliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la tinença, 
benestar i protecció animal de 
Sabadell.

3.2 Recollir, acollir i atendre els animals 
perduts o abandonats.

3.2.2     Estudiar l’opció de fer un refugi municipal
d’animals perduts o abandonats.

En execució des-23

Benestar 
Animal

3 Vetllar pel compliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la tinença, 
benestar i protecció animal de 
Sabadell.

3.3 Gestionar la recuperació dels animals 
perduts o abandonats. 

3.3.1     Fer el seguiment perquè les persones
propietàries recuperin els animals.

Executada
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acció "En 

execució" o 
"Pendent")

Benestar 
Animal

3 Vetllar pel compliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la tinença, 
benestar i protecció animal de 
Sabadell.

3.3 Gestionar la recuperació dels animals 
perduts o abandonats. 

3.3.2     Incoar expedients sancionadors en casos
d’abandonament. 

Executada

Benestar 
Animal

3 Vetllar pel compliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la tinença, 
benestar i protecció animal de 
Sabadell.

3.4 Doblar el percentatge de gats ferals 
esterilitzats.

3.4.1 Contracte extraordinari de captura i esterilització
de gats ferals.

Desestimada

Benestar 
Animal

3 Vetllar pel compliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la tinença, 
benestar i protecció animal de 
Sabadell.

3.5 Sensibilitzar contra el maltractament 
animal.

3.5.1     Activitats de sensibilització conjuntament amb
les entitats veïnals (grafits, xerrades, actuacions al
carrer...).

Executada

Benestar 
Animal

3 Vetllar pel compliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la tinença, 
benestar i protecció animal de 
Sabadell.

3.5 Sensibilitzar contra el maltractament 
animal.

3.5.2      Cinema animal al programa “Ciutat i escola”. Executada

Benestar 
Animal

3 Vetllar pel compliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la tinença, 
benestar i protecció animal de 
Sabadell.

3.6 Cercar recursos i experiències 
innovadores per donar solució als casos 
de persones acumuladores d’animals o 
altres patologies relacionades amb la 
tinença d’animals.

3.6.1     Fer un estudi previ d’un protocol de prevenció i
actuació amb persones acumuladores d’animals.

Executada

Benestar 
Animal

3 Vetllar pel compliment de l’ordenança 
municipal reguladora de la tinença, 
benestar i protecció animal de 
Sabadell.

3.6 Cercar recursos i experiències 
innovadores per donar solució als casos 
de persones acumuladores d’animals o 
altres patologies relacionades amb la 
tinença d’animals.

3.6.2     Cerca de bones pràctiques d’actuació
municipal relacionades amb l’acumulació d’animals.

Executada

Cooperació 
Internacional

1. Desplegar el Pla Director de 
Cooperació i garantir-ne la dotació 
econòmica necessària

1.1. Vetllar per complir-ne els principis, 
objectius i prioritats estratègiques en totes 
les actuacions 

1.1.1. Fomentar a la convocatòria de subvencions el 
treball transversal així com la perspectiva de gènere, el 
canvi climàtic i els drets humans

Executada

Cooperació 
Internacional

1. Desplegar el Pla Director de 
Cooperació i garantir-ne la dotació 
econòmica necessària

1.2. Augmentar el pressupost fins a 
l’objectiu previst de destinar un 1% dels 
recursos propis a la cooperació 

1.2.1 Augmentar el pressupost un 0,05% anual fins 
assolir l’objectiu de l’1%.

Executada

Cooperació 
Internacional

1. Desplegar el Pla Director de 
Cooperació i garantir-ne la dotació 
econòmica necessària

1.3  Iniciar el procés d’elaboració del nou 
Pla Director de Cooperació

1.3.1 Definir i calendaritzar el procediment d’avaluació i 
tancament del pla actual 2018-2022 i del procés 
participatiu d’elaboració del següent Pla Director

Executada

Cooperació 
Internacional

2. Donar suport als projectes de 
cooperació al desenvolupament

2.1. Subvencionar els projectes de les 
entitats locals transformadors, sostenibles 
i que vetllin pels drets humans i la igualtat 
de gènere i el canvi climàtic.

2.1.1. Fomentar a la convocatòria de subvencions el 
treball transversal així com la perspectiva de gènere, el 
canvi climàtic i els drets humans

Executada

Cooperació 
Internacional

2. Donar suport als projectes de 
cooperació al desenvolupament

2.2. Millorar la transparència, l’eficiència i 
l’objectivitat en la convocatòria i avaluació 
de les subvencions 

2.2.1. Elaborar noves bases reguladores de
subvencions, amb criteris clars i objectius, i basats en
la cooperació transformadora  

En execució set-23

Cooperació 
Internacional

2. Donar suport als projectes de 
cooperació al desenvolupament

2.2. Millorar la transparència, l’eficiència i 
l’objectivitat en la convocatòria i avaluació 
de les subvencions 

2.2.2. Agilitar i simplificar el procediment de sol·licitud i
justificació de les subvencions

Pendent gen-24 2024

Cooperació 
Internacional

2. Donar suport als projectes de 
cooperació al desenvolupament

2.2. Millorar la transparència, l’eficiència i 
l’objectivitat en la convocatòria i avaluació 
de les subvencions 

2.2.3. Dotar l’avaluació dels projectes d’eines i agents
especialitzats externs

Executada

Cooperació 
Internacional

2. Donar suport als projectes de 
cooperació al desenvolupament

2.3. Formar, assessorar i acompanyar les 
entitats en la millora contínua dels 
projectes 

2.3.1. Pla de formació anual a les entitats d’acord amb
les necessitats detectades

Executada

Cooperació 
Internacional

2. Donar suport als projectes de 
cooperació al desenvolupament

2.3. Formar, assessorar i acompanyar les 
entitats en la millora contínua dels 
projectes 

2.3.2. Suport i assessorament tècnic a les entitats Executada

Cooperació 
Internacional

2. Donar suport als projectes de 
cooperació al desenvolupament

2.4. Establir un sistema transparent i 
participatiu en la concessió d’ajuda 
humanitària.

2.4.1. Elaborar un procediment per concedir ajut
humanitari que permeti la participació de les entitats
locals

En execució febr-23

Cooperació 
Internacional

2. Donar suport als projectes de 
cooperació al desenvolupament

2.4. Establir un sistema transparent i 
participatiu en la concessió d’ajuda 
humanitària.

2.4.2 Estudiar noves línies de col·laboració que
contribueixin a minimitzar els efectes de la pandèmia
en territoris i països vulnerables amb sistemes sanitaris
més precaris.

Desestimada

Cooperació 
Internacional

3. Impulsar projectes de cooperació 
directa, de ciutat a ciutat

3.1. Continuar amb els projectes vinculats 
amb l’agermanament amb l’Argub.

3.1.1. Subvencions nominatives als dos projectes que
es duen a terme al Sàhara Occidental

Executada

Cooperació 
Internacional

3. Impulsar projectes de cooperació 
directa, de ciutat a ciutat

3.1. Continuar amb els projectes vinculats 
amb l’agermanament amb l’Argub.

3.1.2. Suport a les entitats en la tasca que realitzen. Executada

Cooperació 
Internacional

3. Impulsar projectes de cooperació 
directa, de ciutat a ciutat

3.2. Participar en projectes de cooperació 
directa des de la vessant tècnica.

3.2.1. Participar en el projecte EqualMed, per contribuir 
a incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques 
locals al Marroc i l’empoderament de les dones

Executada

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.1. Formar, assessorar i acompanyar les 
entitats en les activitats de sensibilització 
i informació.

4.1.1. Accions anuals de formació anual a les entitats
d’acord amb les necessitats detectades

Executada

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.1. Formar, assessorar i acompanyar les 
entitats en les activitats de sensibilització 
i informació.

4.1.2. Suport i assessorament tècnic a les entitats Executada

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.2 Elaborar un pla de sensibilització que 
impulsi l’educació pel desenvolupament i 
el treball en xarxa.

4.2.1. Fer un recull de les accions d’educació per al
desenvolupament que es fan al territori

Pendent febr-23 des-23

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.2 Elaborar un pla de sensibilització que 
impulsi l’educació pel desenvolupament i 
el treball en xarxa.

4.2.2. Elaborar el pla de sensibilització Pendent set-23 febr-24

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.2 Elaborar una estratègia comuna en el 
si del consell que impulsi l’educació pel 
desenvolupament i el treball en xarxa.

4.2.1. Fer un recull de les accions d’educació per al
desenvolupament que els diferents membres del
Consell de Cooperació fan al territori

En execució febr-23

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.2 Elaborar una estratègia comuna en el 
si del consell que impulsi l’educació pel 
desenvolupament i el treball en xarxa.

4.2.2. Detectar noves actuacions a dur a terme de
manera conjunta o complementària per fer més eficaces 
les campanyes de sensibilització.

Executada
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Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
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Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.3. Dur a terme una memòria conjunta 
anual del consell de cooperació i les 
seves entitats

4.3.1. Elaborar i divulgar la memòria anual En execució oct-23

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.4. Promoure el treball en xarxa entre les 
entitats i l’Ajuntament en les accions de 
sensibilització.

4.4.1. Continuar treballant de manera coordinada i en
xarxa amb les entitats

Executada

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.4. Promoure el treball en xarxa entre les 
entitats i l’Ajuntament en les accions de 
sensibilització.

4.4.2 Fer dinàmiques que permetin el millor
coneixement de les entitats i els projectes entre si, per
facilitar el treball en xarxa

Executada

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.5. Sensibilitzar el públic juvenil sobre la
cooperació

4.5.1. Fomentar el comerç just que es treballa en xarxa
i que impliqui altres actors de la ciutat

Executada

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.5. Sensibilitzar el públic juvenil sobre la
cooperació

4.5.2. Xerrades i activitats relacionades amb els drets
humans i les injustícies nord-sud

Executada

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.5. Sensibilitzar el públic juvenil sobre la
cooperació

4.5.3. Fomentar la cultura de la pau i no violència
(Hiroshima, Sarajevo i conflictes actuals)

Executada

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.5. Sensibilitzar el públic juvenil sobre la
cooperació

4.5.4. Seguir promovent la participació del públic juvenil
i la implicació dels centres educatius en els projectes
(Joves en acció, etc.)

Executada

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.6. Promoure una ciutadania crítica i
compromesa amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i la
defensa dels drets humans.

4.6.1. Fomentar el comerç just que es treballa en xarxa
i que impliqui altres agents de la ciutat

Executada

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.6. Promoure una ciutadania crítica i
compromesa amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i la
defensa dels drets humans.

4.6.2. Xerrades i activitats relacionades amb els drets
humans i les injustícies nord-sud

Executada

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.6. Promoure una ciutadania crítica i
compromesa amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i la
defensa dels drets humans.

4.6.3. Fomentar la cultura de la pau i no violència
(Hiroshima, Sarajevo, i conflictes actuals)

Executada

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.7. Millorar la comunicació, difusió i
visibilització de la cooperació
internacional i de les campanyes i
activitats d’educació pel desenvolupament 
amb l’ús de les noves tecnologies, eines i
xarxes socials.

4.7.1. Continuar treballant el comerç just mitjançant la
guia virtual i les xarxes socials

Executada

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.7. Millorar la comunicació, difusió i
visibilització de la cooperació
internacional i de les campanyes i
activitats d’educació pel desenvolupament 
amb l’ús de les noves tecnologies, eines i
xarxes socials.

4.7.2. Fomentar la cultura de la pau i no violència
(Hiroshima, Sarajevo, i conflictes actuals)

Executada

Cooperació 
Internacional

4. Informar i sensibilitzar la ciutadania 
en els conceptes de justícia global, pau 
i drets humans

4.7. Millorar la comunicació, difusió i
visibilització de la cooperació
internacional i de les campanyes i
activitats d’educació pel desenvolupament 
amb l’ús de les noves tecnologies, eines i
xarxes socials.

4.7.3. Millorar i actualitzar la web del servei, i tenir més
presència a les xarxes socials i d’altres entorns digitals.

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa de 
Democràcia 
Deliberativa i 
Eines de Codi 
Obert)

1. Desenvolupar el Pla estratègic de 
participació

1.1 Consensuar el model de participació
amb els diferents agents, partits i entitats.

Sessions deliberatives amb entitats, partits polítics i 
ciutadania, en el marc del procés participatiu 
d'elaboració del Reglament de Participació Ciutadana

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa de 
Democràcia 
Deliberativa i 
Eines de Codi 
Obert)

1. Desenvolupar el Pla estratègic de 
participació

1.2 Redactar i aprovar el reglament
municipal de participació, conjuntament
amb les entitats i la ciutadania a títol
individual.

Sessions de retorn del text d l'avantprojecte del 
reglament de participació ciutadana

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa de 
Democràcia 
Deliberativa i 
Eines de Codi 
Obert)

1. Desenvolupar el Pla estratègic de 
participació

1.3 Implementar el Reglament municipal
de participació per aprofundir en la
democràcia deliberativa

1.3.1 Desenvolupar els òrgans territorials, sectorials o
de ciutat previstos en el nou Reglament.

Pendent febr-23 des-23

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa de 
Democràcia 
Deliberativa i 
Eines de Codi 
Obert)

1. Desenvolupar el Pla estratègic de 
participació

1.3 Implementar el Reglament municipal
de participació per aprofundir en la
democràcia deliberativa

1.3.2 Desenvolupar els òrgans de participació
contemplats en el Pla estratègic.

Pendent febr-23 des-23
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Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa de 
Democràcia 
Deliberativa i 
Eines de Codi 
Obert)

1. Desenvolupar el Pla estratègic de 
participació

1.4 Donar a conèixer a la ciutadania i a
les entitats els recursos i les eines que
contempli el Reglament de Participació.

1.4.1 Difondre el Reglament a través de les xarxes i les
pàgines web

Pendent febr-23 des-23

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa de 
Democràcia 
Deliberativa i 
Eines de Codi 
Obert)

2. Desenvolupar les accions establertes 
al Pla Estratègic de Participació de 
comú acord amb les entitats i la 
ciutadania.  

2.1 Aprofundir en la transversalitat dels
processos participatius dins de
l’organització municipal

2.1.2     Acordar una agenda municipal de participació Pendent set-23 des-23

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa de 
Democràcia 
Deliberativa i 
Eines de Codi 
Obert)

2. Desenvolupar les accions establertes 
al Pla Estratègic de Participació de 
comú acord amb les entitats i la 
ciutadania.  

2.1 Aprofundir en la transversalitat dels
processos participatius dins de
l’organització municipal

2.1.3     Compartir estratègies municipals a la Taula
transversal de participació

Pendent febr-23 des-23

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa de 
Democràcia 
Deliberativa i 
Eines de Codi 
Obert)

2. Desenvolupar les accions establertes 
al Pla Estratègic de Participació de 
comú acord amb les entitats i la 
ciutadania.  

2.2 Aprofundir amb les entitats en el
model de participació consensuat.  

2.2.1 Organitzar, conjuntament amb la Federació
d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS), unes
jornades anuals sobre participació.

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa de 
Democràcia 
Deliberativa i 
Eines de Codi 
Obert)

2. Desenvolupar les accions establertes 
al Pla Estratègic de Participació de 
comú acord amb les entitats i la 
ciutadania.  

2.2 Aprofundir amb les entitats en el
model de participació consensuat.  

2.2.2     Acordar una agenda de ciutat de processos
participatius

Pendent febr-23 des-23

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa de 
Democràcia 
Deliberativa i 
Eines de Codi 
Obert)

3. Facilitar eines que promoguin l’accés 
de la ciutadania i les entitats als 
processos col·lectius de participació i a 
la informació corporativa sobre la ciutat 
i el territori. 

3.1 Millorar les funcionalitats i difondre
l’ús de la plataforma Decidim Sabadell
com a espai de referència per a la
participació, tant de l’organització
municipal com de les entitats i particulars.

Millorar les funcionalitats i difondre l’ús de la plataforma
Decidim Sabadell com a espai de referència per a la
participació, tant de l’organització municipal com de les
entitats i particulars.

En execució des-23

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa de 
Democràcia 
Deliberativa i 
Eines de Codi 
Obert)

3. Facilitar eines que promoguin l’accés 
de la ciutadania i les entitats als 
processos col·lectius de participació i a 
la informació corporativa sobre la ciutat 
i el territori. 

3.2 Mantenir i millorar el web corporatiu
del Servei de Democràcia deliberativa i
Intervenció comunitària.

Mantenir i millorar el web corporatiu del Servei de
Democràcia deliberativa i Intervenció comunitària.

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

1. Enfortir la comunitat i millorar la 
cohesió social, connectant els agents, 
serveis recursos i projectes

1.1 Implementar Plans d’Intervenció
Comunitària específics territorials

1.2 Iniciar la redacció del reglament del registre
d’entitats ciutadanes, en el marc del Reglament de
Participació

Executada
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EIX 4. BON GOVERN: PARTICIPACIÓ, FEMINISME I CONVIV ÈNCIA

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només 
acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només 
acció "En 

execució" o 
"Pendent")

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

1. Enfortir la comunitat i millorar la 
cohesió social, connectant els agents, 
serveis recursos i projectes

1.1 Implementar Plans d’Intervenció
Comunitària específics territorials

1.3 Mantenir actualitzat un registre d’entitats ciutadanes
en format obert

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

1. Enfortir la comunitat i millorar la 
cohesió social, connectant els agents, 
serveis recursos i projectes

1.1 Implementar Plans d’Intervenció
Comunitària específics territorials

3.1 Establir els mecanismes de coordinació necessaris
entre els diferents serveis municipals i l’Oficina

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

1. Enfortir la comunitat i millorar la 
cohesió social, connectant els agents, 
serveis recursos i projectes

1.1 Implementar Plans d’Intervenció
Comunitària específics territorials

6.1 Iniciar un procés de reflexió sobre els equipaments
cívics. 

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

1. Enfortir la comunitat i millorar la 
cohesió social, connectant els agents, 
serveis recursos i projectes

1.2 Iniciar la redacció del reglament del
registre d’entitats ciutadanes, en el marc
del Reglament de Participació

Donar a conèixer i promoure l’ús i els valors de la
mediació entre la ciutadania 

Pendent des-23 2024

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

1. Enfortir la comunitat i millorar la 
cohesió social, connectant els agents, 
serveis recursos i projectes

1.3 Mantenir actualitzat un registre
d’entitats ciutadanes en format obert

Mantenir actualitzat un registre d’entitats ciutadanes en
format obert

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

2. Desenvolupar un projecte de cultura 
de proximitat als barris. 

2.1 Donar suport a les iniciatives de
cultura de proximitat i de cultura urbana
que treballen la convivència i la cohesió
al territori.   

2.1.1 Obrir una nova convocatòria per projectes de
cultura de proximitat i cultura urbana.

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

2. Desenvolupar un projecte de cultura 
de proximitat als barris. 

2.1 Donar suport a les iniciatives de
cultura de proximitat i de cultura urbana
que treballen la convivència i la cohesió
al territori.   

2.1.2 Desenvolupar un projecte de cultura de proximitat
al territori  

Executada
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EIX 4. BON GOVERN: PARTICIPACIÓ, FEMINISME I CONVIV ÈNCIA

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només 
acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només 
acció "En 

execució" o 
"Pendent")

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

3. Consolidar el projecte de l’Oficina 
d’entitats i voluntariat 

3.1 Establir els mecanismes de
coordinació necessaris entre els diferents
serveis municipals i l’Oficina

Establir els mecanismes de coordinació necessaris
entre els diferents serveis municipals i l’Oficina

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

4. Enfortir les entitats i fer-les més 
autònomes, promovent la cooperació i 
la col·laboració entre elles

4.1 Donar suport a les entitats sense ànim
de lucre, especialment en la
implementació de l’administració
electrònica i l’ús de les noves tecnologies.

4.1.1 Mantenir la convocatòria de subvencions anuals
adreçada a les entitats veïnals.

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

4. Enfortir les entitats i fer-les més 
autònomes, promovent la cooperació i 
la col·laboració entre elles

4.1 Donar suport a les entitats sense ànim
de lucre, especialment en la
implementació de l’administració
electrònica i l’ús de les noves tecnologies.

4.1.2     Dur a terme el Pla de formació anual i les
assessories especialitzades per a entitats.

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

4. Enfortir les entitats i fer-les més 
autònomes, promovent la cooperació i 
la col·laboració entre elles

4.1 Donar suport a les entitats sense ànim
de lucre, especialment en la
implementació de l’administració
electrònica i l’ús de les noves tecnologies.

4.1.3     Adequar diferents locals i posar-los a
disposició de les entitats ciutadanes

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

4. Enfortir les entitats i fer-les més 
autònomes, promovent la cooperació i 
la col·laboració entre elles

4.1 Donar suport a les entitats sense ànim
de lucre, especialment en la
implementació de l’administració
electrònica i l’ús de les noves tecnologies.

4.1.4     Posar a disposició de les entitats eines i
recursos per a la seva promoció i dinamització

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

4. Enfortir les entitats i fer-les més 
autònomes, promovent la cooperació i 
la col·laboració entre elles

4.1 Donar suport a les entitats sense ànim
de lucre, especialment en la
implementació de l’administració
electrònica i l’ús de les noves tecnologies.

4.1.5     Mantenir i millorar el web corporatiu i les
xarxes socials de l’Oficina d’entitats i voluntariat, l’Espai
Neus Català

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

5. Promoure el voluntariat actiu, inclusiu 
i compromès, vinculat al territori i capaç 
de generar xarxa amb la ciutadania. 

5.1. Mantenir els grups de persones
voluntàries i les xarxes vinculades a les
entitats veïnals, així com les xarxes
informals, fent èmfasi en les persones
joves. 

5.1.1 Dur a terme el programa anual de la Tardor del
Voluntariat.

Executada
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EIX 4. BON GOVERN: PARTICIPACIÓ, FEMINISME I CONVIV ÈNCIA

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només 
acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només 
acció "En 

execució" o 
"Pendent")

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

5. Promoure el voluntariat actiu, inclusiu 
i compromès, vinculat al territori i capaç 
de generar xarxa amb la ciutadania. 

5.1. Mantenir els grups de persones
voluntàries i les xarxes vinculades a les
entitats veïnals, així com les xarxes
informals, fent èmfasi en les persones
joves. 

5.1.2 Formar i informar les noves persones voluntàries i
les xarxes veïnals.

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

5. Promoure el voluntariat actiu, inclusiu 
i compromès, vinculat al territori i capaç 
de generar xarxa amb la ciutadania. 

5.1. Mantenir els grups de persones
voluntàries i les xarxes vinculades a les
entitats veïnals, així com les xarxes
informals, fent èmfasi en les persones
joves. 

5.1.3 Identificar i visibilitzar el potencial del voluntariat
de Sabadell

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

6. Redefinir el model de centres cívics
6.1 Iniciar un procés de reflexió sobre els
equipaments cívics. 

Iniciar un procés de reflexió sobre els equipaments
cívics. 

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

6. Redefinir el model de centres cívics
6.2 Fer que la ciutadania sigui copartícip
de les polítiques de proximitat i
d’enfortiment del teixit comunitari 

6.2.1 Establir mecanismes de control i satisfacció de la
gestió dels espais cívics

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

6. Redefinir el model de centres cívics
6.2 Fer que la ciutadania sigui copartícip
de les polítiques de proximitat i
d’enfortiment del teixit comunitari 

6.2.2 Mantenir taules de coordinació amb persones i
entitats per facilitar la participació en la gestió i
programació del centre.

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

7. Millorar i invertir en els equipaments 
cívics 

7.1  Dur a terme el pla d’inversions anuals
7.1.1 Ampliar el Centre cívic de Sant Oleguer, vinculat
amb l’ampliació del conservatori de música.

Pendent sense data sense data

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

7. Millorar i invertir en els equipaments 
cívics 

7.1  Dur a terme el pla d’inversions anuals
7.1.2 Continuar garantint l’obertura dels centres cívics
durant el mes d’agost.

Executada
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EIX 4. BON GOVERN: PARTICIPACIÓ, FEMINISME I CONVIV ÈNCIA

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només 
acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només 
acció "En 

execució" o 
"Pendent")

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

8. Millorar la convivència i la cohesió 
social. Actuar sobre la conflictivitat 
social 

8.1 Donar a conèixer i promoure
l’ús i els valors de la mediació entre la
ciutadania 

Donar a conèixer i promoure l’ús i els valors de la
mediació entre la ciutadania

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

8. Millorar la convivència i la cohesió 
social. Actuar sobre la conflictivitat 
social 

8.2 Acostar els dispositius de mediació a
la ciutadania, amb especial atenció a la
més vulnerable.

8.2.1 Augmentar i diversificar les xarxes d’agents 
derivadors al Servei de Mediació Comunitària per 
facilitar l’accés i l’atenció a la ciutadania.

Executada

Democràcia 
Deliberativa i 
Intervenció 
Comunitària 
(Programa 
d'Intervenció 
Comunitària, 
Associacionis
me i 
Equipaments 
Cívics)

8. Millorar la convivència i la cohesió 
social. Actuar sobre la conflictivitat 
social 

8.3 Implementar la mediació reparadora
com a mesura alternativa a la sanció
econòmica, en el cas d’infraccions de
joves de les ordenances municipals que
regulen el civisme i la convivència

8.3.1 Aprovar la instrucció sobre mesures alternatives a 
la sanció econòmica per a joves, d’acord amb les 
ordenances municipals, i configurar un catàleg.

Pendent sense data sense data

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

1 Incloure la perspectiva intercultural en 
el projecte de ciutat 

1.1 Elaborar el Pla d’Interculturalitat de la 
ciutat, com a eina per desenvolupar les 
diferents línies de treball en el futur i 
garantir la visió intercultural a tots els 
àmbits de l’Ajuntament.

1.1.1 Elaborar el Pla d’Interculturalitat i Acollida i 
aprovar-lo en el Ple Municipal. 

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

1 Incloure la perspectiva intercultural en 
el projecte de ciutat 

1.2 Implicar les entitats i la ciutadania en 
l’elaboració del Pla Intercultural 
mitjançant l’ús de la plataforma Decidim.

1.2.1 Elaborar qüestionari per plataforma decidim i 
posar-lo a disposició de les entitats i la ciutadania

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

1 Incloure la perspectiva intercultural en 
el projecte de ciutat 

1.3 Fomentar que hi hagi més presència, 
en positiu, de la interculturalitat als 
mitjans de comunicació local.

1.3.1 Revisar les notes de premsa als mitjans per 
garantir la presència en positiu de la interculturalitat als 
mitjans

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

2 Garantir el dret a la igualtat de tracte i 
l’absència de discriminació, així com 
l’acció preventiva i proactiva envers els 
delictes d’odi.

2.1 Desenvolupar la “carta de 
salvaguarda dels drets humans a la 
ciutat”, defensar els casos de vulneració 
dels drets i lluitar contra les 
discriminacions. 

2.1.1 Debatre, consensuar i decidir les accions i 
protocols necessaris en aquest àmbit. 

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

2 Garantir el dret a la igualtat de tracte i 
l’absència de discriminació, així com 
l’acció preventiva i proactiva envers els 
delictes d’odi.

2.2 Afavorir la convivència, la cohesió 
social i l’erradicació de qualsevol tipus de 
violència i discriminació, motivades pel 
racisme, l’homofòbia, la xenofòbia, 
islamofòbia, etc. 

2.2.1 Fer formació especialitzada i monogràfics 
específics sobre discriminació i delictes d’odi.

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

2 Garantir el dret a la igualtat de tracte i 
l’absència de discriminació, així com 
l’acció preventiva i proactiva envers els 
delictes d’odi.

2.3 Promoure el treball en xarxa, implicant 
als agents i entitats de la ciutat, per tal 
d’establir aliances de rebuig al racisme, la 
xenofòbia i les discriminacions. 

2.3.1    Dur a terme campanyes per fer conèixer els
drets humans, reconèixer-ne les vulneracions i
discriminacions i fer conèixer l’Oficina de Drets Civils
com a servei de denúncia i reparació.

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

2 Garantir el dret a la igualtat de tracte i 
l’absència de discriminació, així com 
l’acció preventiva i proactiva envers els 
delictes d’odi.

2.3 Promoure el treball en xarxa, implicant 
als agents i entitats de la ciutat, per tal 
d’establir aliances de rebuig al racisme, la 
xenofòbia i les discriminacions. 

2.3.2    Seguir l’assessorament integral i l’assistència
jurídica fets per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Sabadell en els casos de processos judicials derivats
de les denúncies per discriminació o vulneració dels
drets humans.

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

3 Fomentar la convivència, la 
interrelació i les dinàmiques 
quotidianes interculturals entre el 
veïnat, enfortir la cohesió social i un 
sentiment de pertinença comuna.

3.1 Reactivar la xarxa antirumors per 
prevenir i combatre rumors, prejudicis i 
estereotips.

3.1.1    Formar i capacitar la ciutadania, les entitats i
l’administració en drets i no discriminació

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

3 Fomentar la convivència, la 
interrelació i les dinàmiques 
quotidianes interculturals entre el 
veïnat, enfortir la cohesió social i un 
sentiment de pertinença comuna.

3.1 Reactivar la xarxa antirumors per 
prevenir i combatre rumors, prejudicis i 
estereotips.

3.1.2    Generar una sèrie d'accions i activitats de
sensibilització i formació per proporciona eines,
informació i habilitats a la ciutadania i a les entitats
amb una reflexió critica sobre els prejudicis, les
desigualtats i les discriminacions.

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

3 Fomentar la convivència, la 
interrelació i les dinàmiques 
quotidianes interculturals entre el 
veïnat, enfortir la cohesió social i un 
sentiment de pertinença comuna.

3.1 Reactivar la xarxa antirumors per 
prevenir i combatre rumors, prejudicis i 
estereotips.

3.1.3    Organitzar el Mescla’t com a eina per
reivindicar els valors de diversitat i convivència davant
del racisme, la xenofòbia, l’homofòbia o qualsevol
discriminació.

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

3 Fomentar la convivència, la 
interrelació i les dinàmiques 
quotidianes interculturals entre el 
veïnat, enfortir la cohesió social i un 
sentiment de pertinença comuna.

3.2 Combatre el racisme social i 
institucional, en àrees com l'educació, 
l'ocupació, els mitjans de comunicació i 
l'administració 

3.2.1 Formar i capacitar la ciutadania, les entitats i 
l’administració en drets i no discriminació

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

3 Fomentar la convivència, la 
interrelació i les dinàmiques 
quotidianes interculturals entre el 
veïnat, enfortir la cohesió social i un 
sentiment de pertinença comuna.

3.3 Fer visible la diversitat religiosa com 
un factor d'integració i cohesió social.

3.3.1 Fer accions de sensibilització com la setmana de 
l’harmonia Interreligiosa o les portes Obertes als 
centres de culte.

Executada

48
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Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només 
acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només 
acció "En 

execució" o 
"Pendent")

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

3 Fomentar la convivència, la 
interrelació i les dinàmiques 
quotidianes interculturals entre el 
veïnat, enfortir la cohesió social i un 
sentiment de pertinença comuna.

3.4 Afavorir una relació estable entre les 
diverses comunitats de creences i 
conviccions, aprofundint en el treball i en 
la reflexió sobre temes comuns. 

3.4.1.   Afavorir un projecte comú (un espai de debat,
reflexió i formació), que reflecteixi la diversitat religiosa

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

3 Fomentar la convivència, la 
interrelació i les dinàmiques 
quotidianes interculturals entre el 
veïnat, enfortir la cohesió social i un 
sentiment de pertinença comuna.

3.4 Afavorir una relació estable entre les 
diverses comunitats de creences i 
conviccions, aprofundint en el treball i en 
la reflexió sobre temes comuns. 

3.4.2.   Consolidar la taula de Creences i Conviccions
com espai de relació entre les diferents creences i
conviccions

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

3 Fomentar la convivència, la 
interrelació i les dinàmiques 
quotidianes interculturals entre el 
veïnat, enfortir la cohesió social i un 
sentiment de pertinença comuna.

3.5 Promoure la cultura del poble gitano,
les reivindicacions transformadores de
drets civils, la cohesió social i la lluita
contra els prejudicis i els estereotips 

3.5.1 Treballar coordinadament amb el Poble Gitano
els projectes a desenvolupar per afavorir una millor
integració i reconeixement

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

3 Fomentar la convivència, la 
interrelació i les dinàmiques 
quotidianes interculturals entre el 
veïnat, enfortir la cohesió social i un 
sentiment de pertinença comuna.

3.5 Promoure la cultura del poble gitano,
les reivindicacions transformadores de
drets civils, la cohesió social i la lluita
contra els prejudicis i els estereotips 

3.5.2 Fer una atenció especial a la situació de les
dones i la joventut gitana i afavorir-ne la inclusió,
participació i empoderament.

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

4 Promoure l'autonomia personal de les 
persones nouvingudes, així com 
fomentar la igualtat d'oportunitats i la 
cohesió social entre la ciutadania 
conjuntament amb els agents socials i 
entitats. 

4.1 Visibilitzar positivament el veïnat 
immigrant en l'activitat de l'Ajuntament i 
en els àmbits i esdeveniments socials i 
culturals rellevants.

4.1.1 Difondre la mediació intercultural entre les noves
incorporacions als equips d’atenció primària d’Acció
Social i als diferents serveis de l’Ajuntament

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

4 Promoure l'autonomia personal de les 
persones nouvingudes, així com 
fomentar la igualtat d'oportunitats i la 
cohesió social entre la ciutadania 
conjuntament amb els agents socials i 
entitats. 

4.1 Visibilitzar positivament el veïnat 
immigrant en l'activitat de l'Ajuntament i 
en els àmbits i esdeveniments socials i 
culturals rellevants.

4.1.2 Formar les persones professionals del Servei
d’Atenció Ciutadana (SAC) amb coneixements bàsics
sobre estrangeria (targeta sanitària, padró, primera
acollida, etc. )

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

4 Promoure l'autonomia personal de les 
persones nouvingudes, així com 
fomentar la igualtat d'oportunitats i la 
cohesió social entre la ciutadania 
conjuntament amb els agents socials i 
entitats. 

4.2 Promoure la participació del veïnat 
immigrant en el teixit associatiu i afavorir 
una identitat compartida de barri 
fomentant els vincles i els espais de 
coneixement i reconeixement 

4.2.1 Treballar accions de coneixement i reconeixement 
per afavorir vincles entre el veïnat i les entitats 

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

4 Promoure l'autonomia personal de les 
persones nouvingudes, així com 
fomentar la igualtat d'oportunitats i la 
cohesió social entre la ciutadania 
conjuntament amb els agents socials i 
entitats. 

4.3 Coordinar i supervisar el servei de 
primera acollida a les persones 
nouvingudes i totes les accions que en 
formen part (sessions d’acollida, 
entrevistes, tallers, etc.).

4.3.1 Fer el seguiment periòdic de les persones
usuàries del servei de primera acollida per a fomentar
la continuïtat i la finalització de tots els mòduls
formatius i aconseguir un nombre més alt de certificats
finals d’acollida expedits.

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

4 Promoure l'autonomia personal de les 
persones nouvingudes, així com 
fomentar la igualtat d'oportunitats i la 
cohesió social entre la ciutadania 
conjuntament amb els agents socials i 
entitats. 

4.3 Coordinar i supervisar el servei de 
primera acollida a les persones 
nouvingudes i totes les accions que en 
formen part (sessions d’acollida, 
entrevistes, tallers, etc.).

4.3.2 Traspassar l’elaboració dels informes socials i
d’integració del departament d’Acció Social al
Programa d’Acollida, establint un nou protocol de
funcionament

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

4 Promoure l'autonomia personal de les 
persones nouvingudes, així com 
fomentar la igualtat d'oportunitats i la 
cohesió social entre la ciutadania 
conjuntament amb els agents socials i 
entitats. 

4.4 Afavorir la participació de les dones 
nouvingudes en espais comunitaris i la 
interrelació i convivència entre persones 
culturalment diverses a través de la 
promoció del coneixement i 
reconeixement mutu, desenvolupant 
competències bàsiques d’inclusió i 
d’autonomia personal. 

4.4.1 Mantenir el programa servei d’intervenció 
socioeducativa i comunitària amb dones nouvingudes 

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

4 Promoure l'autonomia personal de les 
persones nouvingudes, així com 
fomentar la igualtat d'oportunitats i la 
cohesió social entre la ciutadania 
conjuntament amb els agents socials i 
entitats. 

4.5 Impulsar i promoure l'autonomia 
personal de la joventut nouvinguda, tant 
des del reagrupament familiar, com 
refugiada i sola.

4.5.1 Oferir un programa estable durant tot l’any 
d’atenció especialitzada per a joventut nouvinguda, que 
inclogui reagrupats, sol·licitants de protecció 
internacional, o joves sols. Oferir com acció principal un 
programa intensiu durant el juliol (Ei jove, Sabadell 
t’acull!), que continuï durant el curs escolar amb tallers 
d’estudi i classes de reforç de català. 

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

4 Promoure l'autonomia personal de les 
persones nouvingudes, així com 
fomentar la igualtat d'oportunitats i la 
cohesió social entre la ciutadania 
conjuntament amb els agents socials i 
entitats. 

4.6 Consolidar la Taula d’Acollida com a 
òrgan consultiu i de participació format 
voluntàriament per entitats i associacions 
d’immigrants i d’acollida, agents socials i 
observadors, que volen incidir en l’entorn 
social, cultural i polític per assolir 
l’exercici de la plena ciutadania de les 
persones immigrades. 

4.6.1 Reunions de taules d’acollida monogràfiques
sobre temes d’interès per les entitats que en formen
part i amb la participació de professionals experts:
padró, habitatge, serveis socials, etc.

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

4 Promoure l'autonomia personal de les 
persones nouvingudes, així com 
fomentar la igualtat d'oportunitats i la 
cohesió social entre la ciutadania 
conjuntament amb els agents socials i 
entitats. 

4.6 Consolidar la Taula d’Acollida com a 
òrgan consultiu i de participació format 
voluntàriament per entitats i associacions 
d’immigrants i d’acollida, agents socials i 
observadors, que volen incidir en l’entorn 
social, cultural i polític per assolir 
l’exercici de la plena ciutadania de les 
persones immigrades. 

4.6.2 Crear grups o comissions de treball dins de la
Taula d’Acollida per treballar temes concrets que
preocupen a les entitats: manifestos, accions de
sensibilització, etc. 

Executada

Drets Civils i 
Nova 
Ciutadania

4 Promoure l'autonomia personal de les 
persones nouvingudes, així com 
fomentar la igualtat d'oportunitats i la 
cohesió social entre la ciutadania 
conjuntament amb els agents socials i 
entitats. 

4.7 Millorar l’acollida de les persones 
sol·licitants de protecció internacional i de 
les persones refugiades i respondre a les 
seves necessitats bàsiques.

4.7.1 Dur a terme treball coordinat entre les entitats que 
gestionen el programa estatal de les persones 
sol·licitants de protecció internacional, el programa 
d’acollida i el d’acció social per garantir-ne les seves 
necessitats bàsiques.

Executada

Feminismes i 
LGTBI

1. Potenciar el compromís de 
l’Ajuntament amb la igualtat de gènere 
creant instruments i eines de 
planificació estratègica

1.1 Planificar l’acció política municipal en 
l’àmbit de gènere i LGTBI amb documents 
específics.

1.1.1 Nou Pla Municipal d’Igualtat de Gènere i LGTBI
de Sabadell.

Pendent gen-24 des-27
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EIX 4. BON GOVERN: PARTICIPACIÓ, FEMINISME I CONVIV ÈNCIA

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només 
acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només 
acció "En 

execució" o 
"Pendent")

Feminismes i 
LGTBI

1. Potenciar el compromís de 
l’Ajuntament amb la igualtat de gènere 
creant instruments i eines de 
planificació estratègica

1.1 Planificar l’acció política municipal en 
l’àmbit de gènere i LGTBI amb documents 
específics.

1.1.2 Actualitzar el protocol municipal per abordar la
violència masclista

Executada

Feminismes i 
LGTBI

1. Potenciar el compromís de 
l’Ajuntament amb la igualtat de gènere 
creant instruments i eines de 
planificació estratègica

1.1 Planificar l’acció política municipal en 
l’àmbit de gènere i LGTBI amb documents 
específics.

1.1.3 Elaborar un reglament sobre la igualtat de
gènere i la defensa i promoció dels drets de les
persones LGTBI

Executada

Feminismes i 
LGTBI

1. Potenciar el compromís de 
l’Ajuntament amb la igualtat de gènere 
creant instruments i eines de 
planificació estratègica

1.2 Avançar en les polítiques transversals 
de gènere i LGTBI

1.2.1  Actualitzar el Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament. En execució des-23

Feminismes i 
LGTBI

1. Potenciar el compromís de 
l’Ajuntament amb la igualtat de gènere 
creant instruments i eines de 
planificació estratègica

1.2 Avançar en les polítiques transversals 
de gènere i LGTBI

1.2.2 Actualitzar el protocol per a l’actuació i prevenció
davant de les possibles situacions d’assetjament sexual
i assetjament per raó de sexe de l’Ajuntament.

Executada

Feminismes i 
LGTBI

1. Potenciar el compromís de 
l’Ajuntament amb la igualtat de gènere 
creant instruments i eines de 
planificació estratègica

1.2 Avançar en les polítiques transversals 
de gènere i LGTBI

1.2.3 Desenvolupar un pla de formació intern específic
sobre gènere adreçat a personal de l’Ajuntament.

En execució des-23

Feminismes i 
LGTBI

1. Potenciar el compromís de 
l’Ajuntament amb la igualtat de gènere 
creant instruments i eines de 
planificació estratègica

1.2 Avançar en les polítiques transversals 
de gènere i LGTBI

1.2.4 Incorporar la perspectiva de gènere i LGTBI en
totes les accions formatives adreçades al personal
municipal.

Executada

Feminismes i 
LGTBI

2. Oferir una atenció de qualitat amb 
serveis especialitzats adreçats a dones, 
als seus fills i a les seves filles, i als 
col·lectius LGTBI.

2.1 Introduir noves eines i accions 
complementàries per atendre i seguir els 
casos en el Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones (SIAD)

2.1.1 Incorporar l’opció telefònica i digital a l’atenció
presencial de seguiment a les dones i als seus fills i a
les seves filles

Executada

Feminismes i 
LGTBI

2. Oferir una atenció de qualitat amb 
serveis especialitzats adreçats a dones, 
als seus fills i a les seves filles, i als 
col·lectius LGTBI.

2.1 Introduir noves eines i accions 
complementàries per atendre i seguir els 
casos en el Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones (SIAD)

2.1.2 Incorporar el treball grupal amb dones i als seus
fills i a les seves filles  víctimes de violència masclista

Executada

Feminismes i 
LGTBI

2. Oferir una atenció de qualitat amb 
serveis especialitzats adreçats a dones, 
als seus fills i a les seves filles, i als 
col·lectius LGTBI.

2.1 Introduir noves eines i accions 
complementàries per atendre i seguir els 
casos en el Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones (SIAD)

2.1.3 Oferir atenció terapèutica corporal a les dones i
als seus fills i a les seves filles víctimes de violència
masclista com acció complementària al seguiment
psicològic

Executada

Feminismes i 
LGTBI

2. Oferir una atenció de qualitat amb 
serveis especialitzats adreçats a dones, 
als seus fills i a les seves filles, i als 
col·lectius LGTBI.

2.2 Consolidar el Servei Atenció Integral 
(SAI) a LGTBI.

2.2.1 Incrementar les hores d’atenció setmanals en el
SAI LGTBI

Executada

Feminismes i 
LGTBI

2. Oferir una atenció de qualitat amb 
serveis especialitzats adreçats a dones, 
als seus fills i a les seves filles, i als 
col·lectius LGTBI.

2.2 Consolidar el Servei Atenció Integral 
(SAI) a LGTBI.

2.2.2 Formular accions formatives i de sensibilització a
partir de necessitats detectades.

Executada

Feminismes i 
LGTBI

3. Fer del feminisme i la igualtat i les 
polítiques LGTBI banderes inclusives i 
compartides per tota la ciutadania

3.1 Fer campanyes de comunicació, 
sensibilització i visibilització de les 
violències masclistes i polítiques LGTBI 
arreu de la ciutat.

3.1.1 Fer campanyes de prevenció i sensibilització de
les violències masclistes a l’espai públic.

Executada

Feminismes i 
LGTBI

3. Fer del feminisme i la igualtat i les 
polítiques LGTBI banderes inclusives i 
compartides per tota la ciutadania

3.1 Fer campanyes de comunicació, 
sensibilització i visibilització de les 
violències masclistes i polítiques LGTBI 
arreu de la ciutat.

3.1.2 Fer campanyes de sensibilització a l’espai públic
que difonguin els colors de  la bandera LGTBI.

Executada

Feminismes i 
LGTBI

3. Fer del feminisme i la igualtat i les 
polítiques LGTBI banderes inclusives i 
compartides per tota la ciutadania

3.1 Fer campanyes de comunicació, 
sensibilització i visibilització de les 
violències masclistes i polítiques LGTBI 
arreu de la ciutat.

3.1.3 Seguir potenciant els punts liles a diferents
espais de la ciutat, descentralitzant-los i portant-los als
barris

Executada

Feminismes i 
LGTBI

3. Fer del feminisme i la igualtat i les 
polítiques LGTBI banderes inclusives i 
compartides per tota la ciutadania

3.2 Crear aliances amb sectors 
econòmics i socials per realitzar projectes

3.2.1 Realitzar accions formatives i de reconeixement 
adreçades a entitats, empreses del tercer sector i del 
teixit empresarial

Executada

Feminismes i 
LGTBI

3. Fer del feminisme i la igualtat i les 
polítiques LGTBI banderes inclusives i 
compartides per tota la ciutadania

3.2 Crear aliances amb sectors 
econòmics i socials per realitzar projectes

3.2.2 Col·laborar i realitzar accions conjuntes amb
associacions de comerç, associacions veïnals i entitats
per realitzar accions de sensibilització i prevenció de
les violències masclistes o LGTBIfòbia

Executada

Feminismes i 
LGTBI

3. Fer del feminisme i la igualtat i les 
polítiques LGTBI banderes inclusives i 
compartides per tota la ciutadania

3.2 Crear aliances amb sectors 
econòmics i socials per realitzar projectes

3.2.3 Visibilitzar la lluita pels drets de les dones i de
les persones LGTBI en la memòria històrica

Executada

Feminismes i 
LGTBI

3. Fer del feminisme i la igualtat i les 
polítiques LGTBI banderes inclusives i 
compartides per tota la ciutadania

3.2 Crear aliances amb sectors 
econòmics i socials per realitzar projectes

3.2.4  Donar suport a l’elaboració de Plans d’igualtat. Executada

Feminismes i 
LGTBI

3. Fer del feminisme i la igualtat i les 
polítiques LGTBI banderes inclusives i 
compartides per tota la ciutadania

3.2 Crear aliances amb sectors 
econòmics i socials per realitzar projectes

3.2.5 Campanya de sensibilització envers la
LGTBIfòbia a l'esport, amb la participació de clubs i
associacions

Executada

Feminismes i 
LGTBI

3. Fer del feminisme i la igualtat i les 
polítiques LGTBI banderes inclusives i 
compartides per tota la ciutadania

3.3 Promoure l’empoderament de les 
dones i nenes visibilitzant la diversitat 
existent

3.3.1 Acompanyar i facilitar que les dones migrades
s’empoderin.

Executada

Feminismes i 
LGTBI

3. Fer del feminisme i la igualtat i les 
polítiques LGTBI banderes inclusives i 
compartides per tota la ciutadania

3.3 Promoure l’empoderament de les 
dones i nenes visibilitzant la diversitat 
existent

3.3.2 Fomentar el diàleg i el treball conjunt amb la
comunitat gitana.

Executada

Feminismes i 
LGTBI

3. Fer del feminisme i la igualtat i les 
polítiques LGTBI banderes inclusives i 
compartides per tota la ciutadania

3.3 Promoure l’empoderament de les 
dones i nenes visibilitzant la diversitat 
existent

3.3.3 Realitzar formació específica de perspectiva de
gènere.

Executada

Feminismes i 
LGTBI

3. Fer del feminisme i la igualtat i les 
polítiques LGTBI banderes inclusives i 
compartides per tota la ciutadania

3.4 Vetllar per garantir espais d’oci sense 
violències masclistes i sense 
discriminació de cap tipus

3.4.1 Adherir-se al protocol de seguretat contra les
violències sexuals en entorns d’oci de la Generalitat de
Catalunya

Executada

Feminismes i 
LGTBI

3. Fer del feminisme i la igualtat i les 
polítiques LGTBI banderes inclusives i 
compartides per tota la ciutadania

3.4 Vetllar per garantir espais d’oci sense 
violències masclistes i sense 
discriminació de cap tipus

3.4.2 Potenciar els espais d’atenció i sensibilització de
violències masclistes i LGTBIfòbiques en contextos
d’oci.

Executada

Feminismes i 
LGTBI

3. Fer del feminisme i la igualtat i les 
polítiques LGTBI banderes inclusives i 
compartides per tota la ciutadania

3.4 Vetllar per garantir espais d’oci sense 
violències masclistes i sense 
discriminació de cap tipus

3.4.3 Formar i acompanyar agents d’atenció i
sensibilització sobre violències masclistes i
LGTBIfòbiques a les entitats (agents liles).

Executada
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EIX 4. BON GOVERN: PARTICIPACIÓ, FEMINISME I CONVIV ÈNCIA

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només 
acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només 
acció "En 

execució" o 
"Pendent")

Feminismes i 
LGTBI

4. Fomentar una societat més justa i 
equitativa gràcies al treball conjunt amb 
les entitats en l’àmbit de feminismes i 
LGBTI

4.1 Donar suport i facilitar espais de 
treball i de reflexió compartida al teixit 
associatiu i als col·lectius vinculats a la 
Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI.

4.1.1 Subvencionar les activitats del teixit associatiu en
matèria d’igualtat de gènere i LGTBI.

Executada

Feminismes i 
LGTBI

4. Fomentar una societat més justa i 
equitativa gràcies al treball conjunt amb 
les entitats en l’àmbit de feminismes i 
LGBTI

4.1 Donar suport i facilitar espais de 
treball i de reflexió compartida al teixit 
associatiu i als col·lectius vinculats a la 
Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI.

4.1.2 Organitzar les primeres jornades de formació de
gènere.

Executada

Feminismes i 
LGTBI

4. Fomentar una societat més justa i 
equitativa gràcies al treball conjunt amb 
les entitats en l’àmbit de feminismes i 
LGBTI

4.1 Donar suport i facilitar espais de 
treball i de reflexió compartida al teixit 
associatiu i als col·lectius vinculats a la 
Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI.

4.1.3 Realització d’accions promogudes des de la
Taula de Gènere i LGTBI

Executada

Joventut
1 Garantir que les persones joves 
puguin desenvolupar el seu projecte 
vital a Sabadell

1.1 Planificar l’acció política municipal en 
l’àmbit de joventut responent al context i a 
les necessitats del jovent.

1.1.1      Elaborar el Pla de Joventut 2021-2025. Executada

Joventut
1 Garantir que les persones joves 
puguin desenvolupar el seu projecte 
vital a Sabadell

1.1 Planificar l’acció política municipal en 
l’àmbit de joventut responent al context i a 
les necessitats del jovent.

1.1.2     Realitzar un procés participatiu amb joves i
entitats per elaborar el Pla.

Executada

Joventut
1 Garantir que les persones joves 
puguin desenvolupar el seu projecte 
vital a Sabadell

1.1 Planificar l’acció política municipal en 
l’àmbit de joventut responent al context i a 
les necessitats del jovent.

1.1.3      Debatre sobre l’oci juvenil a la ciutat. Executada

Joventut
1 Garantir que les persones joves 
puguin desenvolupar el seu projecte 
vital a Sabadell

1.1 Planificar l’acció política municipal en 
l’àmbit de joventut responent al context i a 
les necessitats del jovent.

1.1.4     Reflexionar sobre l’allotjament per estudiants a
la ciutat.

Desestimada

Joventut
1 Garantir que les persones joves 
puguin desenvolupar el seu projecte 
vital a Sabadell

1.1 Planificar l’acció política municipal en 
l’àmbit de joventut responent al context i a 
les necessitats del jovent.

1.1.5     Crear un espai de debat sobre joves i
addiccions i joves i xarxes socials.

Executada

Joventut
2 Fer de l’Oficina Jove un espai de 
referència per l’atenció i 
l’assessorament juvenil

2.1 Realitzar una atenció i un 
acompanyament personalitzat.

2.1.1  Oferir totes les assessories especialitzades:
mobilitat internacional, d’educació i formació, laboral,
d’associacionisme, de drogues i pantalles, punt lila i de
gestió emocional.

Executada

Joventut
2 Fer de l’Oficina Jove un espai de 
referència per l’atenció i 
l’assessorament juvenil

2.1 Realitzar una atenció i un 
acompanyament personalitzat.

2.1.2  Fer un programa estable mensual d’activitats de
l’Oficina Jove tan presencials com en línia (xerrades i
tallers).

Executada

Joventut
2 Fer de l’Oficina Jove un espai de 
referència per l’atenció i 
l’assessorament juvenil

2.1 Realitzar una atenció i un 
acompanyament personalitzat.

2.1.3  Elaborar materials de sensibilització i
pedagògics en format digital, utilitzant diferents canals.

Executada

Joventut
2 Fer de l’Oficina Jove un espai de 
referència per l’atenció i 
l’assessorament juvenil

2.1 Realitzar una atenció i un 
acompanyament personalitzat.

2.1.4  Reforçar l’assessorament i l’acompanyament al
jovent que busca feina.

Executada

Joventut
2 Fer de l’Oficina Jove un espai de 
referència per l’atenció i 
l’assessorament juvenil

2.2 Incloure com a nou àmbit 
l’acompanyament emocional

2.2.1  Crear una nova assessoria de gestió emocional
a l’Oficina Jove

Executada

Joventut
2 Fer de l’Oficina Jove un espai de 
referència per l’atenció i 
l’assessorament juvenil

2.2 Incloure com a nou àmbit 
l’acompanyament emocional

2.2.2  Donar suport als professionals en el seguiment
de casos i la gestió emocional

Executada

Joventut
2 Fer de l’Oficina Jove un espai de 
referència per l’atenció i 
l’assessorament juvenil

2.2 Incloure com a nou àmbit 
l’acompanyament emocional

2.2.3  Donar suport al jovent i fer un taller grupal
adreçat a ell.

Executada

Joventut
2 Fer de l’Oficina Jove un espai de 
referència per l’atenció i 
l’assessorament juvenil

2.3 Prevenir i abordar les violències 
masclistes i LGTBIfòbiques.

2.2.1  Crear una nova assessoria Punt Lila Jove a
l’Oficina Jove

Executada

Joventut
2 Fer de l’Oficina Jove un espai de 
referència per l’atenció i 
l’assessorament juvenil

2.3 Prevenir i abordar les violències 
masclistes i LGTBIfòbiques.

2.2.2  Realitzar campanyes específiques de
sensibilització per les xarxes socials

Executada

Joventut
2 Fer de l’Oficina Jove un espai de 
referència per l’atenció i 
l’assessorament juvenil

2.3 Prevenir i abordar les violències 
masclistes i LGTBIfòbiques.

2.2.3  Formar i incentivar estudiants de disseny gràfic
per tal que realitzin la imatge del cartell del 25N, dia
internacional per l’eliminació de la violència envers de
les dones.

En execució març-23

Joventut

3 Descentralitzar l’Oficina jove, amb el 
programa Oficina Jove als Instituts, per 
contribuir a empoderar els i les 
adolescents

3.1 Incrementar la sensibilització, 
formació i prevenció vers qualsevol tipus 
de discriminació i reflectint la diversitat 
existent entre el jovent.

3.1.1  Realitzar dinàmiques d’aula i altres activitats
sobre la perspectiva de gènere als centres educatius
de secundària.

Executada

Joventut

3 Descentralitzar l’Oficina jove, amb el 
programa Oficina Jove als Instituts, per 
contribuir a empoderar els i les 
adolescents

3.1 Incrementar la sensibilització, 
formació i prevenció vers qualsevol tipus 
de discriminació i reflectint la diversitat 
existent entre el jovent.

3.1.2  Crear una xarxa d’agents liles joves als instituts
per contribuir a detectar i abordar violències
masclistes.

Executada

Joventut

3 Descentralitzar l’Oficina jove, amb el 
programa Oficina Jove als Instituts, per 
contribuir a empoderar els i les 
adolescents

3.1 Incrementar la sensibilització, 
formació i prevenció vers qualsevol tipus 
de discriminació i reflectint la diversitat 
existent entre el jovent.

3.1.3  Realitzar dinàmiques d’aula i altres activitats
específiques de prevenció i detecció contra el racisme i
la discriminació per motius de cultura, creences, ètnia,
origen: accions contra l’assetjament, acció rap de la
convivència...

Executada

Joventut

3 Descentralitzar l’Oficina jove, amb el 
programa Oficina Jove als Instituts, per 
contribuir a empoderar els i les 
adolescents

3.1 Incrementar la sensibilització, 
formació i prevenció vers qualsevol tipus 
de discriminació i reflectint la diversitat 
existent entre el jovent.

3.1.4  Dur a terme el projecte d’educació per al
desenvolupament de l’àmbit de cooperació
internacional, amb el suport d’entitats.

Executada

Joventut

3 Descentralitzar l’Oficina jove, amb el 
programa Oficina Jove als Instituts, per 
contribuir a empoderar els i les 
adolescents

3.2 Reflectir la diversitat cultural del 
jovent

3.2.1  Possibilitar que els centres educatius realitzin el
servei comunitari a l’Oficina Jove

Executada

Joventut

3 Descentralitzar l’Oficina jove, amb el 
programa Oficina Jove als Instituts, per 
contribuir a empoderar els i les 
adolescents

3.2 Reflectir la diversitat cultural del 
jovent

3.2.2  Realitzar assessoraments, tallers i xerrades
adreçades a joves sense ESO, canalitzades pel
programa d’ocupació juvenil.

Executada

Joventut

4 Impulsar polítiques juvenils de 
proximitat territorial que responguin a 
les necessitats dels barris i en millorin 
la convivència i la cohesió.

4.1 Impulsar accions a tots els barris
4.1.1  Dinamitzacions esportives als barris com a acció
socioeducativa, de cohesió i millora de la convivència 

Executada

Joventut

4 Impulsar polítiques juvenils de 
proximitat territorial que responguin a 
les necessitats dels barris i en millorin 
la convivència i la cohesió.

4.1 Impulsar accions a tots els barris
4.1.2  Millorar la connexió digital en els equipaments
cívics.

En execució des-23
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Joventut

4 Impulsar polítiques juvenils de 
proximitat territorial que responguin a 
les necessitats dels barris i en millorin 
la convivència i la cohesió.

4.1 Impulsar accions a tots els barris
4.1.3  Potenciar el treball coordinat i la detecció de
necessitats específiques de la xarxa d’Espais Joves.

Executada

Joventut

4 Impulsar polítiques juvenils de 
proximitat territorial que responguin a 
les necessitats dels barris i en millorin 
la convivència i la cohesió.

4.1 Impulsar accions a tots els barris
4.1.4 Consolidar l’obertura dels 5 espais joves de la
ciutat durant el mes d’agost.

Executada

Joventut

4 Impulsar polítiques juvenils de 
proximitat territorial que responguin a 
les necessitats dels barris i en millorin 
la convivència i la cohesió.

4.2 Promoure el treball conjunt i coordinat 
amb entitats juvenils o que realitzin 
accions per a joves

4.2.1  Fomentar el treball conjunt amb entitats i
col·lectius de cultura urbana.

En execució des-23

Joventut

4 Impulsar polítiques juvenils de 
proximitat territorial que responguin a 
les necessitats dels barris i en millorin 
la convivència i la cohesió.

4.2 Promoure el treball conjunt i coordinat 
amb entitats juvenils o que realitzin 
accions per a joves

4.2.2  Crear una línia de subvencions específiques per
fomentar la cultura urbana.

Executada

Joventut

4 Impulsar polítiques juvenils de 
proximitat territorial que responguin a 
les necessitats dels barris i en millorin 
la convivència i la cohesió.

4.2 Promoure el treball conjunt i coordinat 
amb entitats juvenils o que realitzin 
accions per a joves

4.2.3  Executar accions educatives als espais públics
dels barris de sensibilització i detecció de riscos
associats a consums de drogues i a violències de
gènere.

Executada

Joventut

4 Impulsar polítiques juvenils de 
proximitat territorial que responguin a 
les necessitats dels barris i en millorin 
la convivència i la cohesió.

4.2 Promoure el treball conjunt i coordinat 
amb entitats juvenils o que realitzin 
accions per a joves

4.2.4  Subvencionar activitats del teixit associatiu en
matèria de joventut. 

En execució des-23

Memòria 
Històrica

1 Consolidar el Programa de Memòria 
Històrica com un servei plural, divers, 
compartit, participatiu i rigorós

1.1 Dissenyar i desenvolupar un Pla de 
Memòria Històrica que sigui aprovat pel 
Ple Municipal.

1.1.1 Aprovar el Pla de Memòria Històrica de la ciutat
en el Ple Municipal

Executada

Memòria 
Històrica

1 Consolidar el Programa de Memòria 
Històrica com un servei plural, divers, 
compartit, participatiu i rigorós

1.2 Consolidar la Comissió Tècnica de 
Memòria Històrica amb tots els 
departaments i serveis implicats.

1.2.1 Reunions periòdiques de la taula Executada

Memòria 
Històrica

1 Consolidar el Programa de Memòria 
Històrica com un servei plural, divers, 
compartit, participatiu i rigorós

1.3 Garantir el rigor de les línies de treball 
i accions proposades amb 
l’assessorament d’experts

1.3.1 Comptar amb col·laboradors experts en la matèria Executada

Memòria 
Històrica

2 Consolidar i millorar els vincles amb 
les entitats memorialistes i els 
organismes supramunicipals per 
treballar coordinadament.

2.1 Consolidar la Taula d’entitats de 
Memòria Històrica i ampliar-la amb més 
entitats i persones expertes en la matèria

2.1.1 Treballar amb les entitats que formen part de la
taula de Memòria Històrica la incorporació de noves
entitats i persones expertes en la matèria

Executada

Memòria 
Històrica

2 Consolidar i millorar els vincles amb 
les entitats memorialistes i els 
organismes supramunicipals per 
treballar coordinadament.

2.2 Mantenir el conveni anual amb 
l’Amical de Mauthausen per formar part 
de la Xarxa de memòria i prevenció del 
feixisme “Mai Més” i el projecte “Sabadell-
Mauthausen”.

2.2.1     Exercir el liderat polític de la Xarxa de
prevenció del feixisme “Mai Més”, promoguda per
l’Amical de Mauthausen.

Executada

Memòria 
Històrica

2 Consolidar i millorar els vincles amb 
les entitats memorialistes i els 
organismes supramunicipals per 
treballar coordinadament.

2.2 Mantenir el conveni anual amb 
l’Amical de Mauthausen per formar part 
de la Xarxa de memòria i prevenció del 
feixisme “Mai Més” i el projecte “Sabadell-
Mauthausen”.

2.2.2     Mantenir el conveni amb l’Amical de
Mauthausen i la presidència de la xarxa Mai Mes

Executada

Memòria 
Històrica

2 Consolidar i millorar els vincles amb 
les entitats memorialistes i els 
organismes supramunicipals per 
treballar coordinadament.

2.3 Mantenir la col·laboració amb el 
Memorial Democràtic de la Generalitat de 
Catalunya i renovar els acords de 
col·laboració ens els diferents àmbits de 
treball. 

2.3.1 Treball conjunt amb el Memorial Democràtic de la
Generalitat de Catalunya en aquelles actuacions que
són competència de la Generalitat i en projectes
comuns. 

Executada

Memòria 
Històrica

2 Consolidar i millorar els vincles amb 
les entitats memorialistes i els 
organismes supramunicipals per 
treballar coordinadament.

2.4 Treballar coordinadament amb altres 
municipis, especialment en aquelles 
accions que requereixen una expressió 
compartida de la memòria democràtica.

2.4.1 Mantenir reunions periòdiques amb altres
municipis , sobretot amb els integrats a la xarxa Mai
Més

Executada

Memòria 
Històrica

2 Consolidar i millorar els vincles amb 
les entitats memorialistes i els 
organismes supramunicipals per 
treballar coordinadament.

2.5 Obrir noves línies de col·laboració 
interinstitucional amb ens especialitzats 
en la matèria

2.5.1 Desenvolupar acords amb altres institucions, com
la UAB per desenvolupar projectes en l’àmbit de la
memòria històrica que siguin d’interès compartit. 

Executada

Memòria 
Històrica

3 Garantir el dret de la ciutadania de 
Sabadell a la Memòria Democràtica.

3.1 Celebrar actes commemoratius 
relacionats amb la memòria històrica de 
Sabadell, especialment els aniversaris, 
efemèrides i els dies internacionals.

3.1.1      Commemorar les efemèrides relacionades amb 
memòria històrica a la ciutat com el dia de l’Holocaust o
l’Homenatge a Lluis Companys, entre d’altres

Executada

Memòria 
Històrica

3 Garantir el dret de la ciutadania de 
Sabadell a la Memòria Democràtica.

3.1 Celebrar actes commemoratius 
relacionats amb la memòria històrica de 
Sabadell, especialment els aniversaris, 
efemèrides i els dies internacionals.

3.1.2      Mantenir el Cicle de Cinema de l’Holocaust Executada

Memòria 
Històrica

3 Garantir el dret de la ciutadania de 
Sabadell a la Memòria Democràtica.

3.2 Contribuir al reconeixement, reparació 
i divulgació dels protagonistes de la lluita 
pels valors democràtics.

3.2.1     Continuar el projecte Stolpersteine (col·locar
les noves llambordes)

Executada

Memòria 
Històrica

3 Garantir el dret de la ciutadania de 
Sabadell a la Memòria Democràtica.

3.2 Contribuir al reconeixement, reparació 
i divulgació dels protagonistes de la lluita 
pels valors democràtics.

3.2.2      Iniciar el projecte “Pedres de memòria”. Executada

Memòria 
Històrica

3 Garantir el dret de la ciutadania de 
Sabadell a la Memòria Democràtica.

3.2 Contribuir al reconeixement, reparació 
i divulgació dels protagonistes de la lluita 
pels valors democràtics.

3.2.3     Reconeixement de certificats de nul·litat dels
judicis sumaríssims del Franquisme

En execució tardor 2023

Memòria 
Històrica

3 Garantir el dret de la ciutadania de 
Sabadell a la Memòria Democràtica.

3.2 Contribuir al reconeixement, reparació 
i divulgació dels protagonistes de la lluita 
pels valors democràtics.

3.2.4     Fer una presentació del projecte d’identificació
genètica del cens de persones desaparegudes durant
la Guerra Civil i el Franquisme

En execució tardor 2023

Memòria 
Històrica

3 Garantir el dret de la ciutadania de 
Sabadell a la Memòria Democràtica.

3.3 Senyalitzar els llocs relatius a la 
memòria democràtica, consolidar i 
millorar les senyalitzacions actuals.

3.3.1 Senyalitzar els diferents Espais de Memòria i
revisar i mantenir els senyalitzats.

Executada

Memòria 
Històrica

3 Garantir el dret de la ciutadania de 
Sabadell a la Memòria Democràtica.

3.4 Reconèixer i visualitzar el paper dels 
col·lectius i les entitats civils i els 
moviments socials i associatius en els 
processos de la lluita pels valors 
democràtics.

3.4.1 Fer un treball de detecció dels col·lectius, les
entitats i els moviments socials que han treballat en la
lluita pels valors democràtics i reconèixer i visibilitzar-
les

En execució 2023

Memòria 
Històrica

3 Garantir el dret de la ciutadania de 
Sabadell a la Memòria Democràtica.

3.5 Revisar i actuar sobre la simbologia 
franquista preexistent i les distincions 
honorífiques atorgades, d’acord amb la 
legislació sobre memòria democràtica. 

3.5.1 Continuar l’estudi fet i les accions a realitzar
sobre la simbologia franquista i les medalles d’honor,
d’acord amb la legislació 

En execució 2023
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Memòria 
Històrica

3 Garantir el dret de la ciutadania de 
Sabadell a la Memòria Democràtica.

3.6 Incidir sobre els aspectes relatius als 
canvis en el nomenclàtor des de la 
perspectiva de la memòria democràtica.

3.6.1 Treballar conjuntament amb el Departament de
Cultura la incidència en els noms des de la perspectiva
de la memòria democràtica

En execució sense data

Memòria 
Històrica

4 Estimular els projectes, expressions i 
accions divulgatives i educatives en 
matèria de memòria històrica, 
especialment als centres educatiu

4.1 Promoure i donar suport a la 
investigació històrica local sobre temes 
relacionats amb la memòria democràtica i 
el patrimoni memorialista 

4.1.1      Donar suport a projectes d’investigació local Executada

Memòria 
Històrica

4 Estimular els projectes, expressions i 
accions divulgatives i educatives en 
matèria de memòria històrica, 
especialment als centres educatiu

4.1 Promoure i donar suport a la 
investigació històrica local sobre temes 
relacionats amb la memòria democràtica i 
el patrimoni memorialista 

4.1.2     Donar suport a la recerca de la memòria local
amb testimonis orals.

Executada

Memòria 
Històrica

4 Estimular els projectes, expressions i 
accions divulgatives i educatives en 
matèria de memòria històrica, 
especialment als centres educatiu

4.2 Millorar la col·laboració en l’àmbit 
educatiu amb un espai de trobada amb 
referents docents en matèria de memòria 
històrica 

4.2.1     Crear una comissió formada per professors,
professores, tècnics i tècniques municipals per establir
les línies d’actuació en l’àmbit educatiu

Executada

Memòria 
Històrica

4 Estimular els projectes, expressions i 
accions divulgatives i educatives en 
matèria de memòria històrica, 
especialment als centres educatiu

4.2 Millorar la col·laboració en l’àmbit 
educatiu amb un espai de trobada amb 
referents docents en matèria de memòria 
històrica 

4.2.2     Dissenyar projectes i plans específics de
treball amb els centres educatius.

Executada

Memòria 
Històrica

4 Estimular els projectes, expressions i 
accions divulgatives i educatives en 
matèria de memòria històrica, 
especialment als centres educatiu

4.3 Revisar i millorar l’oferta de recursos 
que es posen a l’abast dels centres 
educatius.

4.3.1 Elaborar una oferta educativa sobre el Pla de
Memòria Històrica en el marc del Ciutat i Escola

Executada

Memòria 
Històrica

5 Feminitzar la Memòria Històrica: 
reconèixer i visibilitzar el paper de les 
dones als processos de lluita pels 
valors democràtics.

5.1 Estimular l’estudi i la divulgació sobre 
el paper de les dones a les diferents 
etapes de la memòria democràtica de 
Sabadell. 

5.1.1     Recuperar la memòria i visualització del paper
de les dones en la memòria democràtica amb un
programa de sensibilització, exposicions i xerrades

Executada

Memòria 
Històrica

5 Feminitzar la Memòria Històrica: 
reconèixer i visibilitzar el paper de les 
dones als processos de lluita pels 
valors democràtics.

5.1 Estimular l’estudi i la divulgació sobre 
el paper de les dones a les diferents 
etapes de la memòria democràtica de 
Sabadell. 

5.1.2     Elaborar un estudi sobre el paper de les dones
en el moviment veïnal

Executada

Memòria 
Històrica

5 Feminitzar la Memòria Històrica: 
reconèixer i visibilitzar el paper de les 
dones als processos de lluita pels 
valors democràtics.

5.2 Feminitzar la memòria històrica a 
l’espai públic

5.2.1 Treballar conjuntament amb els diferents
departaments de l’Ajuntament i amb els col·lectius de la
ciutat per feminitzar l’espai públic

Executada

Transparència
1 Garantir el compliment de la 
normativa de transparència 

1.1 Millorar la transparència en l’actuació 
municipal amb la màxima obertura de la 
informació i acció

1.1.1     Desenvolupar eines de visualització gràfica pel
portal de transparència

Executada

Transparència
1 Garantir el compliment de la 
normativa de transparència 

1.1 Millorar la transparència en l’actuació 
municipal amb la màxima obertura de la 
informació i acció

1.1.2     Impulsar la tecnologia de la informació i la
comunicació (TIC) per a la transparència i la nova
governança

En execució gen-23

Transparència
1 Garantir el compliment de la 
normativa de transparència 

1.1 Millorar la transparència en l’actuació 
municipal amb la màxima obertura de la 
informació i acció

1.1.3     Implantar una nova agenda pública dels
càrrecs municipals

En execució gen-23

Transparència
1 Garantir el compliment de la 
normativa de transparència 

1.2 Garantir el dret d’accés a la 
informació pública

1.2.1     Pla de formació en transparència: accés a la
informació pública

Pendent juny-23 des-23

Transparència
1 Garantir el compliment de la 
normativa de transparència 

1.3 Fomentar la transparència i el 
retiment de comptes corporatius

1.3.1     Avançar en la definició dels criteris per la
implantació del registre de grups d'interès de Catalunya
a les activitats de l'Ajuntament de Sabadell.

En execució maig-23

Transparència
1 Garantir el compliment de la 
normativa de transparència 

1.3 Fomentar la transparència i el 
retiment de comptes corporatius

1.3.2     Publicar els indicadors de gestió de totes les
cartes de serveis aprovades

En execució maig-23

Transparència
2 Consolidar la infraestructura ètica a 
l'Ajuntament 

2.1 Revisar els instruments d'integritat 
dels referents

2.1.1      Desenvolupar el codi ètic dels alts càrrecs. En execució des-23

Transparència
2 Consolidar la infraestructura ètica a 
l'Ajuntament 

2.1 Revisar els instruments d'integritat 
dels referents

2.1.2 Configurar i definir una nova proposta de
composició de la comissió d’ètica pública 

En execució des-23

Transparència
2 Consolidar la infraestructura ètica a 
l'Ajuntament 

2.2 Millorar els mecanismes preventius de 
la infraestructura ètica de l’Ajuntament

2.2.1 Redefinir la bústia ètica interna Executada
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     Pla de Mandat 2021-2023 

 

4.5. L’EIX 5. ELS INSTRUMENTS 
 

El cinquè eix es concentra en els instruments que asseguren l’eficiència i la proximitat 

de l’acció de govern. Un ajuntament al servei de la ciutadania, amb una organització 

adaptada a les necessitats de la ciutat, una gestió eficient dels recursos humans i 

econòmics i un ús de les tecnologies adequat a un entorn digital. De fet, l’administració 

passarà a ser una organització íntegrament digital. Significa que tots els instruments i 

recursos s’adaptaran a aquesta nova realitat (recursos humans, tecnològics, 

d’informació de base, de tresoreria, de llicències d’activitats, d’intervenció, etc.). 

 

Del total de les 133 actuacions, 89 són executades (66,9%), 26 es troben en execució 

(19,5%), 12 estan pendents (9%) i 6 s’han desestimat (4,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 86,4% de les 
actuacions 
previstes en 
aquest eix s’han 
acabat o estan ja 
en execució. 
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EIX 5. ELS INSTRUMENTS: UN AJUNTAMENT EFICIENT I PR OPER

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només acció 
"En 

execució" o 
"Pendent")

Atenció a la 
Ciutadania

1 Mantenir un servei d’atenció ciutadana 
de qualitat millorant l’assistència, 
l’atenció i la gestió.

1.1 Engegar un procés d’avaluació 
del servei d’atenció presencial amb 
l’objectiu de fer un pla de millora.

1.1.1 Dissenyar i elaborar una enquesta per conèixer 
l’opinió de la ciutadania sobre el Servei d’Atenció 
Ciutadana

Executada

Atenció a la 
Ciutadania

1 Mantenir un servei d’atenció ciutadana 
de qualitat millorant l’assistència, 
l’atenció i la gestió.

1.2 Incrementar i millorar l’accés de 
la ciutadania al canal telefònic.

1.2.1 Incrementar el percentatge d’atencions telefòniques 
reforçant el personal del servei del 010.

En execució 2023

Atenció a la 
Ciutadania

1 Mantenir un servei d’atenció ciutadana 
de qualitat millorant l’assistència, 
l’atenció i la gestió.

1.2 Incrementar i millorar l’accés de 
la ciutadania al canal telefònic.

1.2.2 Substituir la centraleta de l’Ajuntament per facilitar, 
de forma automàtica, el contacte de la ciutadania amb els 
diferents serveis.

Executada

Atenció a la 
Ciutadania

1 Mantenir un servei d’atenció ciutadana 
de qualitat millorant l’assistència, 
l’atenció i la gestió.

1.3 Millorar els equipaments: 
oficines d’atenció ciutadana del 
Centre Cívic de Can Rull i del 
Despatx Lluch.

1.3.1 Obres de millora de l’oficina del Centre Cívic de 
Can Rull per ampliar el nombre de punts d’atenció.

Pendent
primer 

semestre 
2023

segon 
semestre 

2023

Atenció a la 
Ciutadania

1 Mantenir un servei d’atenció ciutadana 
de qualitat millorant l’assistència, 
l’atenció i la gestió.

1.3 Millorar els equipaments: 
oficines d’atenció ciutadana del 
Centre Cívic de Can Rull i del 
Despatx Lluch.

1.3.2 Instal·lar cortines d’aire al Despatx Lluch per 
guanyar confort i climatització a la sala d’atenció.

Desestimada

Atenció a la 
Ciutadania

1 Mantenir un servei d’atenció ciutadana 
de qualitat millorant l’assistència, 
l’atenció i la gestió.

1.3 Millorar els equipaments: 
oficines d’atenció ciutadana del 
Centre Cívic de Can Rull i del 
Despatx Lluch.

1.3.3 Instal·lar portes corredisses al Despatx Lluch per 
facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda i el 
confort de la sala.

Executada

Atenció a la 
Ciutadania

1 Mantenir un servei d’atenció ciutadana 
de qualitat millorant l’assistència, 
l’atenció i la gestió.

1.3 Millorar els equipaments: 
oficines d’atenció ciutadana del 
Centre Cívic de Can Rull i del 
Despatx Lluch.

1.3.4 Dissenyar i elaborar els diferents materials que 
serviran per senyalitzar i retolar les oficines amb 
informació sobre el servei: horari, cita prèvia, web, etc.

Executada

Atenció a la 
Ciutadania

2 Promoure l’empoderament de la 
ciutadania en la seva relació amb 
l’ajuntament com a conseqüència de 
l’entrada en vigor de l’administració 
electrònica.

2.1 Apropar l’administració 
electrònica a la ciutadania: oficines 
d’atenció ciutadana i d’assistència 
en matèria de registre.

2.1.1 Elaborar fitxes informatives sobre els tràmits més 
habituals que es poden fer telemàticament, amb certificat 
digital o sense.

Executada

Atenció a la 
Ciutadania

2 Promoure l’empoderament de la 
ciutadania en la seva relació amb 
l’ajuntament com a conseqüència de 
l’entrada en vigor de l’administració 
electrònica.

2.1 Apropar l’administració 
electrònica a la ciutadania: oficines 
d’atenció ciutadana i d’assistència 
en matèria de registre.

2.1.2 Incrementar la presència als mitjans de 
comunicació, xarxes i butlletins municipals, amb 
informació sobre els tràmits disponibles a la seu 
electrònica.

Executada

Atenció a la 
Ciutadania

2 Promoure l’empoderament de la 
ciutadania en la seva relació amb 
l’ajuntament com a conseqüència de 
l’entrada en vigor de l’administració 
electrònica.

2.2 Desplegar i fer conèixer un 
model d’atenció ciutadana integral i 
multicanal.

2.2.1 Incrementar la presència als mitjans de 
comunicació, a xarxes i butlletins per difondre l’accés a 
consultes i tràmits pels 3 canals: telefònic, presencial i 
telemàtic.

Executada

Informació de 
Base

1 Millorar l’eficiència en la gestió del 
sistema d’informació bàsica corporativa.

1.1 Migrar la gestió a sistemes 
d’administració electrònica.

1.1.1 Executar tots els procediments del servei amb la 
nova plataforma d’administració electrònica.

En execució oct-23

Informació de 
Base

1 Millorar l’eficiència en la gestió del 
sistema d’informació bàsica corporativa.

1.1 Migrar la gestió a sistemes 
d’administració electrònica.

1.1.2 Consolidar les previsions de millora en diverses 
aplicacions informàtiques del Padró d’Habitants i de 
Cadastre.

Executada

Informació de 
Base

1 Millorar l’eficiència en la gestió del 
sistema d’informació bàsica corporativa.

1.1 Migrar la gestió a sistemes 
d’administració electrònica.

1.1.3 Ampliar les utilitats actuals del cens d’activitats per 
l’accés dels diversos departaments i l’automatització de 
la informació.

Executada

Informació de 
Base

1 Millorar l’eficiència en la gestió del 
sistema d’informació bàsica corporativa.

1.1 Migrar la gestió a sistemes 
d’administració electrònica.

1.1.4 Redactar un Pla de Servei d’Informació Geogràfica 
(SIG) municipal, estructurant agents, continguts i 
prioritzant funcionalitats.

Executada

Informació de 
Base

1 Millorar l’eficiència en la gestió del 
sistema d’informació bàsica corporativa.

1.2 Projectar la revisió i optimització 
del servei.

1.2.1 Redactar un pla de revisió de l’estructura del servei. Pendent gen-23 des-23

Informació de 
Base

1 Millorar l’eficiència en la gestió del 
sistema d’informació bàsica corporativa.

1.2 Projectar la revisió i optimització 
del servei.

1.2.2 Redactar un pla d’inspecció de base adaptat a les 
necessitats de l’activitat municipal.

En execució juny-23

Informació de 
Base

1 Millorar l’eficiència en la gestió del 
sistema d’informació bàsica corporativa.

1.2 Projectar la revisió i optimització 
del servei.

1.2.3 Definir el procediment d’aprovació de la numeració 
postal.

Executada

Informació de 
Base

1 Millorar l’eficiència en la gestió del 
sistema d’informació bàsica corporativa.

1.2 Projectar la revisió i optimització 
del servei.

1.2.4 Redactar un Pla de Servei d’Informació Geogràfica 
(SIG) municipal, estructurant agents, continguts i 
prioritzant funcionalitats

Executada

Informació de 
Base

2 Adaptar l’actuació del servei a les 
necessitats canviants de la ciutadania i 
de l’Ajuntament.

2.1 Sistematitzar les actuacions 
conjuntes amb altres àmbits 
municipals i organismes externs

2.1.1 Sol·licitar la participació en el consell 
d’empadronament.

Desestimada

Informació de 
Base

2 Adaptar l’actuació del servei a les 
necessitats canviants de la ciutadania i 
de l’Ajuntament.

2.1 Sistematitzar les actuacions 
conjuntes amb altres àmbits 
municipals i organismes externs

2.1.2 Sol·licitar la participació en les comissions de 
coordinació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Executada

Informació de 
Base

2 Adaptar l’actuació del servei a les 
necessitats canviants de la ciutadania i 
de l’Ajuntament.

2.1 Sistematitzar les actuacions 
conjuntes amb altres àmbits 
municipals i organismes externs

2.1.3 Definir processos de sincronització entre els 
inventaris d’elements de l’espai públic i la base 
topogràfica municipal.

Executada

Informació de 
Base

2 Adaptar l’actuació del servei a les 
necessitats canviants de la ciutadania i 
de l’Ajuntament.

2.1 Sistematitzar les actuacions 
conjuntes amb altres àmbits 
municipals i organismes externs

2.1.4 Definir protocols d’intercanvi intra-municipal de 
dades corporatives.

En execució des-23

Informació de 
Base

2 Adaptar l’actuació del servei a les 
necessitats canviants de la ciutadania i 
de l’Ajuntament.

2.2 Ampliar l’obertura de la 
informació a la ciutadania i a la resta 
de serveis.

2.2.1 Definir i editar un conjunt de mapes temàtics que 
facilitin l’accés de la ciutadania i d’altres serveis 
municipals a la informació.

Executada

Informació de 
Base

2 Adaptar l’actuació del servei a les 
necessitats canviants de la ciutadania i 
de l’Ajuntament.

2.2 Ampliar l’obertura de la 
informació a la ciutadania i a la resta 
de serveis.

2.2.2 Valorar la viabilitat de l’accés obert a la base 
topogràfica municipal a través d’un servei de mapes a la 
web (Web Map Service, WMS).

Executada

Informació de 
Base

2 Adaptar l’actuació del servei a les 
necessitats canviants de la ciutadania i 
de l’Ajuntament.

2.2 Ampliar l’obertura de la 
informació a la ciutadania i a la resta 
de serveis.

2.2.3 Redefinir i ampliar la publicació de les dades 
geogràfiques i del cens d’activitats a la web corporativa 
com a dades obertes.

Executada
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EIX 5. ELS INSTRUMENTS: UN AJUNTAMENT EFICIENT I PR OPER

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només acció 
"En 

execució" o 
"Pendent")

Informació de 
Base

2 Adaptar l’actuació del servei a les 
necessitats canviants de la ciutadania i 
de l’Ajuntament.

2.2 Ampliar l’obertura de la 
informació a la ciutadania i a la resta 
de serveis.

2.2.4 Ampliar les utilitats actuals del cens d’activitats per 
l’accés dels diversos departaments i l’automatització de 
la informació.

Executada

Intervenció 
General

1 Garantir una gestió de les polítiques 
públiques que incorpori eines analítiques

1.1 Fomentar la incorporació de les 
dades analítiques en les polítiques 
públiques

1.1.1 Dissenyar els processos i mapes d’activitats dels 
serveis municipals

Pendent gen-24 des-24

Intervenció 
General

2 Gestió avançada de la ciutat amb base 
analítica

2.1 Millorar la presa de decisions 
mitjançat la valoració del cost 
analític

2.1.1 Determinar els indicadors de gestió aplicats als 
serveis.

Pendent gen-24 des-24

Intervenció 
General

2 Gestió avançada de la ciutat amb base 
analítica

2.1 Millorar la presa de decisions 
mitjançat la valoració del cost 
analític

2.1.2 Fomentar la col·laboració interdepartamental per 
enriquir l’anàlisi

Pendent gen-24 des-24

Intervenció 
General

3 Garantir solucions a prioritats polítiques 
més eficients i més contrastades

3.1 Millorar l’eficiència dels recursos 
i permetre calcular el cost real o el 
més objectiu per a cadascun dels 
actes, permetent analitzar les 
possibles desviacions i les seves 
causes, per posteriorment actuar-hi

3.1.1 Quantificar el cost de cadascun dels 
serveis/activitats municipals

Pendent gen-24 des-24

Intervenció 
General

4 Reduir o minimitzar la presa de 
decisions ineficients en moments 
temporals
diferents

4.1 Donar resposta a les necessitats 
de la ciutadania i de l’administració 
responent a les preguntes més 
habituals amb un enfocament 
pragmàtic basat en proves

Donar resposta a les necessitats de la ciutadania i de 
l’administració responent a les preguntes més habituals 
amb un enfocament pragmàtic basat en proves

Pendent gen-24 des-24

Intervenció 
General

5 Definir objectius estratègics 
d’informació per a l’àmbit analític

5.1 Reduir el nombre de codis de la 
classificació per programes de 
despeses del pressupost municipal

Reduir el nombre de codis de la classificació per 
programes de despeses del pressupost municipal

Pendent gen-24 des-24

Llicències 
d'Activitats 
Econòmiques

1 Facilitar la tramitació de les activitats 1.1 Millorar la web 1.1.1 Facilitar l’accés ràpid i intuïtiu a la informació Executada

Llicències 
d'Activitats 
Econòmiques

1 Facilitar la tramitació de les activitats
1.2 Incorporar la tramitació 
electrònica

1.2.1 Prioritzar la implantació dels tràmits d’activitats en 
l’administració electrònica

Executada

Llicències 
d'Activitats 
Econòmiques

1 Facilitar la tramitació de les activitats
1.2 Incorporar la tramitació 
electrònica

1.2.2 Oferir l’assessorament tècnic i jurídic Executada

Llicències 
d'Activitats 
Econòmiques

2 Reduir les càrregues normatives de 
competència municipal

2.1 Modificar l’Ordenança 
d’activitats

2.1.1 Flexibilitzar els requisits tècnics que no afectin la 
seguretat i la salut de les persones, el medi ambient i 
l’entorn

En execució 2024

Llicències 
d'Activitats 
Econòmiques

2 Reduir les càrregues normatives de 
competència municipal

2.1 Modificar l’Ordenança 
d’activitats

2.1.2 Revisar els procediments d’activitats En execució 2024

Llicències 
d'Activitats 
Econòmiques

2 Reduir les càrregues normatives de 
competència municipal

2.2 Revisar les tarifes de la 
tramitació d’activitats

2.2.1 Convocar la Taula de Debat de les Activitats Desestimada

Llicències 
d'Activitats 
Econòmiques

3 Garantir la convivència cívica de les 
activitats i el veïnat

3.1 Millorar la resposta a les queixes 
ciutadanes sobre activitats

3.1.1 Executar el Pla i el Programa de verificació de les 
activitats

En execució des-23

Llicències 
d'Activitats 
Econòmiques

3 Garantir la convivència cívica de les 
activitats i el veïnat

3.1 Millorar la resposta a les queixes 
ciutadanes sobre activitats

3.1.2 Informar els titulars de les responsabilitats que 
comporten les activitats

Executada

Llicències 
d'Activitats 
Econòmiques

3 Garantir la convivència cívica de les 
activitats i el veïnat

3.2 Garantir un alt grau de 
compliment de la normativa

3.2.1 Elaborar un Pla d’Actuació de Disciplina d’Activitats Pendent febr-23 jul-23

Recursos 
Humans

1 Preparar l’organització per assumir els 
reptes del món global i digital, 
incrementant la tecnificació dels equips i 
millorant la motivació.

1.1 Reduir la temporalitat de la 
plantilla mitjançant proves 
aptitudinals, competencials i 
pràctiques amb eines selectives i 
d’acord amb les necessitats actuals

1.1.1 Aprovar les ofertes públiques anuals i els criteris 
d’execució

Executada

Recursos 
Humans

1 Preparar l’organització per assumir els 
reptes del món global i digital, 
incrementant la tecnificació dels equips i 
millorant la motivació.

1.1 Reduir la temporalitat de la 
plantilla mitjançant proves 
aptitudinals, competencials i 
pràctiques amb eines selectives i 
d’acord amb les necessitats actuals

1.1.2 Incrementar el nombre de convocatòries d’oferta 
pública

Executada

Recursos 
Humans

1 Preparar l’organització per assumir els 
reptes del món global i digital, 
incrementant la tecnificació dels equips i 
millorant la motivació.

1.1 Reduir la temporalitat de la 
plantilla mitjançant proves 
aptitudinals, competencials i 
pràctiques amb eines selectives i 
d’acord amb les necessitats actuals

1.1.3 Executar noves borses genèriques de grup C i A Executada
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EIX 5. ELS INSTRUMENTS: UN AJUNTAMENT EFICIENT I PR OPER

Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
Estat 

d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
(només acció 

"Pendent")

Data de 
finalització 

(només acció 
"En 

execució" o 
"Pendent")

Recursos 
Humans

1 Preparar l’organització per assumir els 
reptes del món global i digital, 
incrementant la tecnificació dels equips i 
millorant la motivació.

1.1 Reduir la temporalitat de la 
plantilla mitjançant proves 
aptitudinals, competencials i 
pràctiques amb eines selectives i 
d’acord amb les necessitats actuals

1.1.4 Incorporar a l’estructura municipal les places de 
programes.

En execució juny-23

Recursos 
Humans

1 Preparar l’organització per assumir els 
reptes del món global i digital, 
incrementant la tecnificació dels equips i 
millorant la motivació.

1.2 Incrementar el nombre de places 
de personal tècnic i crear-ne de 
noves vinculades a les noves 
titulacions i tecnologies.

1.2.1 Incorporar nous llocs de treball a la relació de llocs 
de treball (RLT)
vinculats a les noves titulacions i necessitats.

Executada

Recursos 
Humans

1 Preparar l’organització per assumir els 
reptes del món global i digital, 
incrementant la tecnificació dels equips i 
millorant la motivació.

1.2 Incrementar el nombre de places 
de personal tècnic i crear-ne de 
noves vinculades a les noves 
titulacions i tecnologies.

1.2.2 Crear noves places de tècnics i tècniques i 
transformar places de grup C en A per continuar 
tecnificant l’estructura.

En execució juny-23

Recursos 
Humans

1 Preparar l’organització per assumir els 
reptes del món global i digital, 
incrementant la tecnificació dels equips i 
millorant la motivació.

1.2 Incrementar el nombre de places 
de personal tècnic i crear-ne de 
noves vinculades a les noves 
titulacions i tecnologies.

1.2.3 Tecnificar l’equip de recursos humans i 
d’organització

Executada

Recursos 
Humans

1 Preparar l’organització per assumir els 
reptes del món global i digital, 
incrementant la tecnificació dels equips i 
millorant la motivació.

1.2 Incrementar el nombre de places 
de personal tècnic i crear-ne de 
noves vinculades a les noves 
titulacions i tecnologies.

1.2.4 Reforçar l’equip de prevenció de riscos, 
especialment per atendre l’àmbit de riscos psicosocials 
especialment emergents amb moments de pandèmia i 
teletreball.

Executada

Recursos 
Humans

1 Preparar l’organització per assumir els 
reptes del món global i digital, 
incrementant la tecnificació dels equips i 
millorant la motivació.

1.3 Formar la plantilla en les noves 
eines i tecnologies.

1.3.1 Repensar el pla de formació per incorporar les 
eines d’administració electrònica, teletreball, eines 
transversals, etc.

En execució juny-23

Recursos 
Humans

1 Preparar l’organització per assumir els 
reptes del món global i digital, 
incrementant la tecnificació dels equips i 
millorant la motivació.

1.4 Aprovar el sistema de teletreball Aprovar el sistema de teletreball Executada

Recursos 
Humans

1 Preparar l’organització per assumir els 
reptes del món global i digital, 
incrementant la tecnificació dels equips i 
millorant la motivació.

1.5 Millorar l’equitat interna i externa 
de l’organització

1.5.1 Acordar i establir amb la part social un nou sistema 
de valoració de llocs de treball

Executada

Recursos 
Humans

1 Preparar l’organització per assumir els 
reptes del món global i digital, 
incrementant la tecnificació dels equips i 
millorant la motivació.

1.5 Millorar l’equitat interna i externa 
de l’organització

1.5.2 Aprovar anualment les valoracions de llocs de 
treball previstes a l’Acord/Conveni

En execució juny-23

Recursos 
Humans

2 Garantir un bon relleu generacional de 
la plantilla i aturar la fuita de capital humà

2.1 Reduir la temporalitat de la 
plantilla mitjançant proves 
aptitudinals, competencials i 
pràctiques amb eines selectives i 
d’acord amb les necessitats actuals.

2.1.1 Aprovar les ofertes públiques anuals i els criteris 
d’execució

Executada

Recursos 
Humans

2 Garantir un bon relleu generacional de 
la plantilla i aturar la fuita de capital humà

2.1 Reduir la temporalitat de la 
plantilla mitjançant proves 
aptitudinals, competencials i 
pràctiques amb eines selectives i 
d’acord amb les necessitats actuals.

2.1.2 Incrementar el nombre de convocatòries d’oferta 
pública

Executada

Recursos 
Humans

2 Garantir un bon relleu generacional de 
la plantilla i aturar la fuita de capital humà

2.1 Reduir la temporalitat de la 
plantilla mitjançant proves 
aptitudinals, competencials i 
pràctiques amb eines selectives i 
d’acord amb les necessitats actuals.

2.1.3 Executar noves borses genèriques de grup C i A Executada

Recursos 
Humans

2 Garantir un bon relleu generacional de 
la plantilla i aturar la fuita de capital humà

2.1 Reduir la temporalitat de la 
plantilla mitjançant proves 
aptitudinals, competencials i 
pràctiques amb eines selectives i 
d’acord amb les necessitats actuals.

2.1.4 Incorporar a l’estructura municipal les places de 
programes.

En execució juny-23

Recursos 
Humans

2 Garantir un bon relleu generacional de 
la plantilla i aturar la fuita de capital humà

2.2 Implementar el nou sistema de 
valoracions de lloc de treball

2.2.1 Acordar i establir amb la part social un nou sistema 
de valoració de llocs de treball

Executada

Recursos 
Humans

2 Garantir un bon relleu generacional de 
la plantilla i aturar la fuita de capital humà

2.2 Implementar el nou sistema de 
valoracions de lloc de treball

2.2.2 Aprovar anualment les valoracions de llocs de 
treball previstes a l’Acord/Conveni

En execució juny-23

Recursos 
Humans

2 Garantir un bon relleu generacional de 
la plantilla i aturar la fuita de capital humà

2.3 Definir un sistema de carrera 
professional.

2.3.1 Definir itineraris de carrera per grups i llocs de 
treball

En execució juny-23

Recursos 
Humans

2 Garantir un bon relleu generacional de 
la plantilla i aturar la fuita de capital humà

2.3 Definir un sistema de carrera 
professional.

2.3.2 Avançar en el model de funcionarització. Executada

Recursos 
Humans

2 Garantir un bon relleu generacional de 
la plantilla i aturar la fuita de capital humà

2.4 Multiplicar la mobilitat interna i la 
promoció dels equips.

2.4.1 Implementar circuits que permetin la mobilitat 
interna.

Executada

Recursos 
Humans

2 Garantir un bon relleu generacional de 
la plantilla i aturar la fuita de capital humà

2.4 Multiplicar la mobilitat interna i la 
promoció dels equips.

2.4.2 Multiplicar l’oferta de promoció interna Executada

Recursos 
Humans

3 Continuar avançant en la igualtat de 
gènere entre les persones treballadores 
municipals

3.1 Actualitzar el pla d’igualtat 
municipal.

Actualitzar el pla d’igualtat municipal En execució set-23

Recursos 
Humans

3 Continuar avançant en la igualtat de 
gènere entre les persones treballadores 
municipals

3.2 Definir un sistema de carrera 
professional

Definir un sistema de carrera professional Pendent jul-23 des-24
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Àmbit Objectiu de mandat Objectiu específic Actuació
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d'execució 
(31/12/2022)

Data d'inici 
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"Pendent")
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(només acció 
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Recursos 
Humans

3 Continuar avançant en la igualtat de 
gènere entre les persones treballadores 
municipals

3.3 Multiplicar la mobilitat interna i la 
promoció dels equips

Multiplicar la mobilitat interna i la promoció dels equips Executada

Serveis 
Econòmics

1 Optimitzar la gestió econòmica 
municipal per tal d’incrementar l’execució 
pressupostària i maximitzar-ne l’impacte 
social

1.1 Assessorar els serveis 
municipals per a una gestió eficient 
dels recursos públics

1.1.1 Incorporar la tramitació electrònica a tots els 
expedients de modificació pressupostària.

Executada

Serveis 
Econòmics

1 Optimitzar la gestió econòmica 
municipal per tal d’incrementar l’execució 
pressupostària i maximitzar-ne l’impacte 
social

1.1 Assessorar els serveis 
municipals per a una gestió eficient 
dels recursos públics

1.1.2 Crear una oficina de gestió dels fons europeus i 
subvencions

Executada

Serveis 
Econòmics

1 Optimitzar la gestió econòmica 
municipal per tal d’incrementar l’execució 
pressupostària i maximitzar-ne l’impacte 
social

1.1 Assessorar els serveis 
municipals per a una gestió eficient 
dels recursos públics

1.1.3 Preparar un pla d’auditories de les empreses 
concessionàries de serveis públics municipals

Executada

Serveis 
Econòmics

1 Optimitzar la gestió econòmica 
municipal per tal d’incrementar l’execució 
pressupostària i maximitzar-ne l’impacte 
social

1.2 Avançar en l’elaboració del 
pressupost municipal per objectius 
amb eines d’anàlisi i avaluació

1.2.1 Millorar les eines informàtiques per confegir el 
pressupost per objectius, incloent-hi el seguiment i 
avaluació mitjançant indicadors

En execució des-24

Serveis 
Econòmics

2 Implantar la visió de gènere al 
pressupost municipal

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

2.1.1 Implantar fitxes de seguiment i avaluació de la 
perspectiva de gènere en l’elaboració i seguiment de 
l’execució del pressupost

Pendent gen-23 des-23

Serveis 
Econòmics

3 Aconseguir un sistema d’informació 
econòmica transparent, eficaç, eficient i 
útil per gestionar els serveis públics i 
retre comptes a la ciutadania

3.1 Millorar la presentació pública 
del pressupost per fer-la entenedora 
i pràctica

3.1.1 Millorar la informació econòmica que ofereix el web 
municipal

En execució gen-23

Serveis 
Generals i 
Compres

1 Garantir la sostenibilitat mediambiental 
de la neteja, les notificacions, 
impressions i
compres.

1.1 Reduir el consum de productes 
químics nocius per al medi ambient.

1.1.1 Potenciar l’ús de productes amb ecoetiqueta. Executada

Serveis 
Generals i 
Compres

1 Garantir la sostenibilitat mediambiental 
de la neteja, les notificacions, 
impressions i
compres.

1.1 Reduir el consum de productes 
químics nocius per al medi ambient.

1.1.2 Millorar la informació per utilitzar productes químics. Executada

Serveis 
Generals i 
Compres

1 Garantir la sostenibilitat mediambiental 
de la neteja, les notificacions, 
impressions i
compres.

1.2 Reduir els consums d’aigua i 
d’energia.

1.2.1 Implementar una metodologia de treball que 
racionalitzi el consum d’aigua i d’energia.

Executada

Serveis 
Generals i 
Compres

1 Garantir la sostenibilitat mediambiental 
de la neteja, les notificacions, 
impressions i
compres.

1.2 Reduir els consums d’aigua i 
d’energia.

1.2.2 Introduir maquinària més sostenible 
mediambientalment.

Executada

Serveis 
Generals i 
Compres

1 Garantir la sostenibilitat mediambiental 
de la neteja, les notificacions, 
impressions i
compres.

1.3 Augmentar el reciclatge de 
paper, plàstic i residus orgànics.

1.4.1 Augmentar progressivament la notificació 
electrònica.

Executada

Serveis 
Generals i 
Compres

1 Garantir la sostenibilitat mediambiental 
de la neteja, les notificacions, 
impressions i
compres.

1.4 Reduir el consum de paper.
1.4.2 Incrementar l’ús de l’escaneig en detriment de la 
impressió.

Executada

Serveis 
Generals i 
Compres

1 Garantir la sostenibilitat mediambiental 
de la neteja, les notificacions, 
impressions i
compres.

1.4 Reduir el consum de paper.
1.4.3 Substituir el format DIN-A3 pel format DIN-A4 en 
les notificacions de multes.

Desestimada

Serveis 
Generals i 
Compres

2 Potenciar i optimitzar el servei de 
compres centralitzades.

2.1 Agrupar les compres d’un 
mateix concepte o similar.

2.1.1 Afavorir els cicles de producció sostenibles en les 
licitacions de compres.

Executada

Serveis 
Generals i 
Compres

2 Potenciar i optimitzar el servei de 
compres centralitzades.

2.2 Reduir els costos de compra.
2.2.1 Realitzar un estudi dels processos de compra dins 
de l’organització.

Executada

Serveis 
Generals i 
Compres

2 Potenciar i optimitzar el servei de 
compres centralitzades.

2.2 Reduir els costos de compra.
2.2.2 Augmentar el nivell de coneixement del mercat de 
productes habituals

Executada

Tecnologia
1 Facilitar la relació telemàtica de la 
ciutadania, empreses i entitats amb 
l’Ajuntament

1.1 Ampliar els serveis telemàtics de 
l’ajuntament

1.1.1 Posar en marxa la nova seu electrònica Executada

Tecnologia
1 Facilitar la relació telemàtica de la 
ciutadania, empreses i entitats amb 
l’Ajuntament

1.1 Ampliar els serveis telemàtics de 
l’ajuntament

1.1.2 Posar en marxa un portal de licitació electrònica Executada

Tecnologia
1 Facilitar la relació telemàtica de la 
ciutadania, empreses i entitats amb 
l’Ajuntament

1.2 Facilitar la retransmissió de 
sessions municipals i actes públics 
per mitjans telemàtics

1.2.1 Donar suport a en la realització de les sessions 
telemàtiques del Ple i altres actes institucionals

Executada

Tecnologia
1 Facilitar la relació telemàtica de la 
ciutadania, empreses i entitats amb 
l’Ajuntament

1.2 Facilitar la retransmissió de 
sessions municipals i actes públics 
per mitjans telemàtics

1.2.2 Millorar l’equipament de videoconferències de la 
sala de Plens i de la sala de govern

En execució des-23

Tecnologia
1 Facilitar la relació telemàtica de la 
ciutadania, empreses i entitats amb 
l’Ajuntament

1.3 Impulsar l’atenció a la ciutadania 
per videoconfèrencia

1.3.1 Posar en marxa una eina d’atenció a la ciutadania 
per videoconferència

Desestimada

Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.1 Impulsar un Pla de Sistemes i 
Tecnologia

2.1.1 Definir una proposta de model tecnològic per als 
propers anys

En execució des-23

Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.1 Impulsar un Pla de Sistemes i 
Tecnologia

2.1.2 Impulsar el canvi de model Executada

Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.2 Ajustar-se a les necessitats de 
creixement gradual

2.2.1 Mantenir i ampliar el sistema central Executada

Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.2 Ajustar-se a les necessitats de 
creixement gradual

2.2.2 Impulsar i donar suport tecnològic en el 
desplegament de xarxes de telecomunicacions

Executada

Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.3 Millorar la continuïtat i seguretat 
dels serveis informàtics

2.3.1 Adequar l’equipament central per assolir la 
redundància entre els dos centres de procés de dades

En execució des-23
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Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.3 Millorar la continuïtat i seguretat 
dels serveis informàtics

2.3.2 Estudiar mesures per millorar la continuïtat elèctrica 
dels centres de procés de dades i dels equips essencials

Executada

Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.4 Reforçar l’equipament de 
seguretat

2.4.1 Vetllar per la seguretat del sistema En execució jul-23

Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.5 Mantenir i millorar l’equipament 
informàtic dels treballadors i 
treballadores municipals

2.5.1 Continuar amb el procés de renovació del equips 
d’usuari

Executada

Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.5 Mantenir i millorar l’equipament 
informàtic dels treballadors i 
treballadores municipals

2.5.2 Adquirir equipament ajustat a les necessitats 
específiques de cada col·lectiu

Executada

Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.6 Mantenir i ajustar el programari 
informàtic a les necessitats dels 
serveis

2.6.1 Posar en marxa la nova plataforma d’administració 
electrònica

Executada

Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.6 Mantenir i ajustar el programari 
informàtic a les necessitats dels 
serveis

2.6.2 Adquirir o desenvolupar noves solucions de 
programari departamental

Executada

Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.6 Mantenir i ajustar el programari 
informàtic a les necessitats dels 
serveis

2.6.3 Facilitar la connexió del programari extern al 
sistema corporatiu

Executada

Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.7 Mantenir i reforçar el suport als 
serveis municipals

2.7.1 Donar suport tecnològic als serveis en els seus 
projectes de ciutat

Executada

Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.7 Mantenir i reforçar el suport als 
serveis municipals

2.7.2 Ampliar els recursos destinats a l’atenció a les 
persones usuàries

Executada

Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.8 Iniciar el desplegament de 
tecnologia per millorar el treball a 
distància

2.8.1 Definir i iniciar el desplegament d’un nou model 
tecnològic que faciliti el treball a distància

En execució des-23

Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.8 Iniciar el desplegament de 
tecnologia per millorar el treball a 
distància

2.8.2 Facilitar i donar suport en l’ús d’eines que permetin 
realitzar reunions, sessions de formació i presentacions 
telemàtiques

Executada

Tecnologia
2 Millorar la tecnologia adreçada als 
serveis municipals

2.8 Iniciar el desplegament de 
tecnologia per millorar el treball a 
distància

2.8.3 Donar cobertura Wifi als edificis municipals per 
facilitar les comunicacions als treballadors i treballadores

En execució des-23

Tecnologia
3 Iniciar el desplegament de punts 
d’accés Wifi gratuïts d’alta capacitat

3.1 Facilitar serveis Wifi a l’entorn 
esportiu de Sant Oleguer

3.1.1 Donar cobertura Wifi als equipaments esportius de 
La Bassa, pista coberta d’atletisme i entorn immediat per 
ús ciutadà

En execució febr-23

Transformaci
ó 
Administrativ
a

1 Convertir l’administració municipal en 
una organització íntegrament digital

1.1 Finalitzar l'execució del full de 
ruta cap a l'administració electrònica

1.1.1 Finalitzar el pla d'implantació de la plataforma 
d'administració electrònica

Executada

Transformaci
ó 
Administrativ
a

1 Convertir l’administració municipal en 
una organització íntegrament digital

1.1 Finalitzar l'execució del full de 
ruta cap a l'administració electrònica

1.1.2 Posar en marxa OpenCertiac per gestionar 
l'expedient electrònic
administratiu

Executada

Transformaci
ó 
Administrativ
a

1 Convertir l’administració municipal en 
una organització íntegrament digital

1.1 Finalitzar l'execució del full de 
ruta cap a l'administració electrònica

1.1.3 Implantar la plataforma de licitació electrònica per 
completar la tramitació electrònica íntegra de l'expedient 
de contractació

Executada

Transformaci
ó 
Administrativ
a

1 Convertir l’administració municipal en 
una organització íntegrament digital

1.1 Finalitzar l'execució del full de 
ruta cap a l'administració electrònica

1.1.4 Elaborar i actualitzar contínuament el catàleg de 
documents interoperables

Executada

Transformaci
ó 
Administrativ
a

1 Convertir l’administració municipal en 
una organització íntegrament digital

1.1 Finalitzar l'execució del full de 
ruta cap a l'administració electrònica

1.1.5 Descentralitzar les consultes de dades i documents 
per interoperabilitat als serveis municipals

Executada

Transformaci
ó 
Administrativ
a

1 Convertir l’administració municipal en 
una organització íntegrament digital

1.1 Finalitzar l'execució del full de 
ruta cap a l'administració electrònica

1.1.6 Analitzar la possibilitat de donar d'alta nous serveis 
de Via Oberta del Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) per complir els requeriments legals (Llei 
39/2015)

Executada

Transformaci
ó 
Administrativ
a

1 Convertir l’administració municipal en 
una organització íntegrament digital

1.1 Finalitzar l'execució del full de 
ruta cap a l'administració electrònica

1.1.7 Continuar el pla de gestió del canvi intern per 
acompanyar els treballadors i les treballadores cap a 
l'administració electrònica

Executada

Transformaci
ó 
Administrativ
a

1 Convertir l’administració municipal en 
una organització íntegrament digital

1.1 Finalitzar l'execució del full de 
ruta cap a l'administració electrònica

1.1.8 Continuar el pla de gestió del canvi extern per 
acompanyar la ciutadania i les persones obligades en la 
nova manera de relacionar-se amb l'Ajuntament i les 
seves empreses

Executada

Transformaci
ó 
Administrativ
a

1 Convertir l’administració municipal en 
una organització íntegrament digital

1.1 Finalitzar l'execució del full de 
ruta cap a l'administració electrònica

1.1.9 Encarregar l’elaboració del pla estratègic de 
transformació digital, amb especial atenció a les 
competències digitals i als serveis públics proactius

Executada

Transformaci
ó 
Administrativ
a

2 Millorar l’eficiència i la prestació dels 
serveis públics amb l’impuls de la 
transformació organitzativa de 
l’administració municipal

2.1 Seguir avançant en l'anàlisi i 
reenginyeria dels processos 
administratius

2.1.1 Seleccionar els àmbits prioritaris d'actuació Executada

Transformaci
ó 
Administrativ
a

2 Millorar l’eficiència i la prestació dels 
serveis públics amb l’impuls de la 
transformació organitzativa de 
l’administració municipal

2.1 Seguir avançant en l'anàlisi i 
reenginyeria dels processos 
administratius

2.1.2 Parametritzar en la plataforma OpenCertiac amb 
circuits automatitzats i plantilles normalitzades els 
procediments aprovats amb un manual de procediment

Executada

Transformaci
ó 
Administrativ
a

2 Millorar l’eficiència i la prestació dels 
serveis públics amb l’impuls de la 
transformació organitzativa de 
l’administració municipal

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

2.2.1 Avançar en l'adequació de l'Ajuntament a la Llei 
General de Protecció de Dades Personals, assessorant i 
donant suport a l’organització

Executada

Transformaci
ó 
Administrativ
a

2 Millorar l’eficiència i la prestació dels 
serveis públics amb l’impuls de la 
transformació organitzativa de 
l’administració municipal

2.3 Analitzar les eines i aplicacions 
per fer el seguiment dels projectes i 
el retiment de comptes de l'activitat 
municipal

2.3.1 Analitzar eines de gestió per projectes i de treball 
col·laboratiu per implantar l'avaluació de la gestió de 
l’activitat municipal

Executada
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Transformaci
ó 
Administrativ
a

2 Millorar l’eficiència i la prestació dels 
serveis públics amb l’impuls de la 
transformació organitzativa de 
l’administració municipal

2.3 Analitzar les eines i aplicacions 
per fer el seguiment dels projectes i 
el retiment de comptes de l'activitat 
municipal

2.3.2 Disposar de sistemes d'anàlisi de dades per millorar 
la presa de decisions

Executada

Tresoreria i 
Gestió 
Tributària

1 Evitar el frau fiscal i assolir el principi 
d’igualtat i justícia tributària gràcies a 
incrementar el control de l’incompliment 
tributari

1.1 Millorar la recaptació tributària 
fent-la més eficaç, eficient i rigorosa.

1.1.1 Dissenyar i implantar un sistema de controls per 
garantir tant els requisits com el procediment, adaptat al 
programa informàtic.

En execució maig-23

Tresoreria i 
Gestió 
Tributària

1 Evitar el frau fiscal i assolir el principi 
d’igualtat i justícia tributària gràcies a 
incrementar el control de l’incompliment 
tributari

1.1 Millorar la recaptació tributària 
fent-la més eficaç, eficient i rigorosa.

1.1.2 Controlar els actes de gestió tributària dels 
departaments per comprovar-ne l’adequació a les pautes.

Executada

Tresoreria i 
Gestió 
Tributària

1 Evitar el frau fiscal i assolir el principi 
d’igualtat i justícia tributària gràcies a 
incrementar el control de l’incompliment 
tributari

1.2 Formular els criteris d’unificació 
en la gestió tributària 
descentralitzada.

1.2.1 Aprovar circulars de Tresoreria per establir les 
pautes de la gestió tributària.

Executada

Tresoreria i 
Gestió 
Tributària

1 Evitar el frau fiscal i assolir el principi 
d’igualtat i justícia tributària gràcies a 
incrementar el control de l’incompliment 
tributari

1.2 Formular els criteris d’unificació 
en la gestió tributària 
descentralitzada.

1.2.2 Formar el personal dels departaments Pendent gen-23 des-23

Tresoreria i 
Gestió 
Tributària

2 Optimitzar i fer eficient la gestió i la 
recaptació tributàries.

2.1 Millorar la recaptació tributària 
fent-la més eficaç, eficient i rigorosa.

2.1.1 Dissenyar i implantar un sistema de controls per 
garantir tant els requisits com el procediment, adaptat al 
programa informàtic.

En execució maig-23

Tresoreria i 
Gestió 
Tributària

2 Optimitzar i fer eficient la gestió i la 
recaptació tributàries.

2.1 Millorar la recaptació tributària 
fent-la més eficaç, eficient i rigorosa.

2.1.2 Aprovar circulars de Tresoreria per establir les 
pautes de la gestió tributària.

Executada

Tresoreria i 
Gestió 
Tributària

2 Optimitzar i fer eficient la gestió i la 
recaptació tributàries.

2.1 Millorar la recaptació tributària 
fent-la més eficaç, eficient i rigorosa.

2.1.3 Formar el personal dels departaments Executada

Tresoreria i 
Gestió 
Tributària

2 Optimitzar i fer eficient la gestió i la 
recaptació tributàries.

2.1 Millorar la recaptació tributària 
fent-la més eficaç, eficient i rigorosa.

2.1.4 Controlar els actes de gestió tributària dels 
departaments per comprovar-ne l’adequació a les pautes.

Executada

Tresoreria i 
Gestió 
Tributària

2 Optimitzar i fer eficient la gestió i la 
recaptació tributàries.

2.2 Facilitar el pagament dels tributs

2.2.1 Licitar la contractació de serveis financers que 
permetin ampliar el ventall d’entitats bancàries 
col·laboradores per tal de disposar de més caixers i 
oficines i facilitar que els contribuents puguin complir les 
obligacions tributàries i econòmiques amb l’Ajuntament.

Desestimada

Tresoreria i 
Gestió 
Tributària

2 Optimitzar i fer eficient la gestió i la 
recaptació tributàries.

2.2 Facilitar el pagament dels tributs
2.2.2 Signar un conveni amb la Sociedad Estatal de 
Correos y Telégrafos, S.A per tal de facilitar el pagament 
en efectiu mitjançant el gir postal.

Executada

Tresoreria i 
Gestió 
Tributària

2 Optimitzar i fer eficient la gestió i la 
recaptació tributàries.

2.3 Centralitzar l’aprovació dels 
ingressos i la devolució d’ingressos 
indeguts.

2.3.1 Reorganitzar el servei de Tresoreria per assumir 
l’aprovació centralitzada d’ingressos i la devolució 
d’ingressos indeguts

Executada

Tresoreria i 
Gestió 
Tributària

2 Optimitzar i fer eficient la gestió i la 
recaptació tributàries.

2.3 Centralitzar l’aprovació dels 
ingressos i la devolució d’ingressos 
indeguts.

2.3.2 Dissenyar i implantar un sistema de controls per 
garantir tant els requisits com el procediment, adaptat al 
programa informàtic.

Executada

Tresoreria i 
Gestió 
Tributària

2 Optimitzar i fer eficient la gestió i la 
recaptació tributàries.

2.3 Centralitzar l’aprovació dels 
ingressos i la devolució d’ingressos 
indeguts.

2.3.3 Controlar els actes de gestió tributària dels 
departaments per comprovar-ne l’adequació a les pautes.

Executada

Tresoreria i 
Gestió 
Tributària

2 Optimitzar i fer eficient la gestió i la 
recaptació tributàries.

2.4 Formular els criteris d’unificació 
en la gestió tributària 
descentralitzada.

2.4.1 Aprovar circulars de Tresoreria per establir les 
pautes de la gestió tributària.

Executada
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