


OBJECTIUS

Donar resposta als 
efectes de la COVID-19

Atenció a les persones 
i drets socials

Seguretat, neteja i 
qualitat de l’espai 

Equipaments de 
qualitat

Administració 
moderna i eficient

Projectes estratègics i 
de capitalitat

Suport activitat  
econòmica i empresarial

Transició energètica 
i ciutat sostenible



INCREMENT DE RECURSOS

El pressupost de 2021 puja 
6,8 M€ respecte de l’any 

anterior. Increment de prop 
de 8,8 M€ en 2 anys
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INCREMENT DE RECURSOS

Supressió de les regles fiscals per al 2020 i 2021
NO regla de la despesa

NO obligació d’estabilitat

Pressupost 2021, dos moments: ara i quan es liquidi el 2020/aplicació del superàvit
Aplicació de mesures anti COVID amb el superàvit



 Suport a les persones més vulnerables per 
no deixar ningú enrere

 Increment 1,5M€ beques menjadors
 Sabadell Més Verda
 Actuacions tàctiques de vialitat
 Increment de neteja en equipaments i a 

l’espai públic
 Donar compliment al Pla Covid
 Accions per a la reactivació econòmica i 

generació d’ocupació
 No increment dels tributs

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent

RESPOSTA 
COVID



 Augment de prop del 9% respecte de 
2020, passant de 19,8 a 21,6 M€

 L’increment respecte de 2019 és de 2,4 
milions.

 Consolidació de la nova organització: 
reforç de l’acollida i del seguiment 
especialitzat.

 Objectiu: No deixar ningú enrere

ACCIÓ SOCIAL: 21,6M€

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent
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Despesa Acció Social

19.211.971

19.816.727

21.628,607

380.000 euros per a la millora i 
adaptació dels equipaments.



 Definició d’un nou Pla de Promoció de 
l’Habitatge.

 Inici de la construcció de les primeres 
promocions.

 Reforç de les accions per prevenir el 
deute hipotecari i del lloguer.

 S’implementaran les conclusions de 
l’estudi de Merinals.

IMPULS 
HABITATGE PÚBLIC

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent



 Programes de dinamització escolar

 Més de 200.000€ per a accions de 
bioclimatització i altres millores a les 
escoles bressol municipals

 375.000€ per a manteniment i millora 
d’equipaments educatius

20M€ PER A 
EDUCACIÓ

Ampliació del centre cívic de Sant Oleguer 
per acollir la seu sud de l’Escola de Música

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent



 El 2021 la despesa en Cultura tornarà 
a pujar, situant-se en prop de 9,5 M€

 Repensar FM i Suport a les 
produccions de Km 0

 Col·laboració amb les entitats 
culturals

 Millorar la comunicació de la cultura 
amb APP sincronitzats

MÉS 
RECURSOS PER 
A LA CULTURA

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent



 La despesa de Salut es situa en 1,84M€

 Es continuarà col·laborant en la gestió de la crisi 
provocada per la COVID-19: 

 amb accions que contribueixin al control de la 
malaltia

 amb informació i sensibilització a la ciutadania 
i establiments sobre les mesures de protecció, 
tot vetllant pel seu compliment. 

 Increment de les actuacions de control d’aus 
peridomèstiques

 Millora dels mecanismes de detecció, vigilància i 
informació sobre plagues urbanes

PROTECCIÓ I 
PROMOCIÓ 
DE LA SALUT

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent



 Pressupost de 6,47M€

 Promoure i facilitar l’accés a l’activitat esportiva

 Foment dels programes d’esport escolar i femení 

 Suport a les entitats

 Millores als camps de futbol i manteniment de 
les instal·lacions

 Renovació de l’skate park del Parc Catalunya

 Pla de rehabilitació de petanques

CIUTAT 
ESPORTIVA

Nou Pavelló de Merinals

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent



 Impuls de les eines de transparència i de bon govern 
 Aposta per la innovació en l’àmbit de la democràcia 

deliberativa
 Desplegament del Pla Estratègic d’Intervenció 

Comunitària
 Nou projecte Sabadell Districte Intercultural per 

apropar la cultura als barris 
 Xarxa comunitària de professionals al Nord de la ciutat 
 Ampliació del projecte A-Porta als barris de Sabadell 
 Consolidar el Projecte Som Torre-romeu 
 Projecte comunitari al Sud de la ciutat. Mapa 

d’oportunitats a Les Termes
 Millora de la xarxa dels equipaments cívics de la ciutat

DEMOCRÀCIA 
DELIBERATIVA I 
TRANSPARÈNCIA

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent



 Reforç del SIAD i del SAI contra la violència i la 
discriminació envers les dones i la lgbtifòbia

 Més recursos per a la  sensibilització i prevenció de 
la violència de gènere 

 Recursos per fomentar i acompanyar les entitats i 
ciutadania per a incloure la perspectiva de gènere i 
LGTBI en el seu dia a dia

 Actualització del Protocol per a l’actuació i 
prevenció davant de les possibles situacions 
d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

 Actualització del Protocol Municipal per a 
l’Abordatge de la violència masclista a Sabadell.

FEMINISMES 
I LGTBI

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent



 Augment fins el 0,85% dels ingressos propis 
dedicats a polítiques de Cooperació 
Internacional

 Elaboració del 1r Pla d’Interculturalitat de 
Sabadell

 Nou impuls a la Xarxa Antirumors
 Elaboració del Pla de Memòria Històrica
 Nou Pla de Joventut
 Obertura dels 5 espais joves a l’agost

IGUALTAT I 
DRETS PER A 
TOTHOM

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent



 Encàrrec d’un projecte de nou refugi d’animals a 
la ciutat 

 300.000 euros per al servei de recollida i atenció 
dels animals abandonats i perduts

 Projectes de noves àrees de gossos per 
completar la xarxa a la ciutat 

 Campanyes de sensibilització contra el 
maltractament animal i per a la tinença 
responsable 

 Promoció de Sabadell Pet Friendly: benvinguts 
els animals als establiments i espai públic, 
sempre nets, educats i sense molestar la resta 
de persones

BENESTAR 
ANIMAL

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent



 S'intensificaran les campanyes de sensibilització 
i les accions per fomentar el civisme

 Atenció especial als serveis relacionats amb la 
prevenció de la COVID-19

 Increment dels mitjans per a la inspecció i 
seguiment de l'estat dels contenidors i la seva 
ubicació a la via pública

 Millores tècniques per fer un millor seguiment 
del servei de recollida de residus i neteja a 
través de sistemes de monitorització en temps 
real

SABADELL 
NETA

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent



 Seguretat i civisme puja 1,37M€
respecte de 2020. Des de 2019, 
l’increment és de prop de 2,31 
milions

 Es continuaran incrementant les 
dotacions de Policia

 Remodelació de la central de 
comandament

SABADELL SEGURA

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

2019 2020 2021

Pressupost de despesa

16.108.225

17.053.129

18.417.609

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent

Noves càmeres de 
seguretat a Can Puiggener, 

Plaça Picasso i Eix Macià



Més d’11 M€ per afavorir la transició 
energètica

 1,22 M€ per a reposició de l’arbrat

 Pla energia sostenible: energies 
renovables, estalvi energètic, foment 
plaques fotovoltaiques

 Educació ambiental

SABADELL VERDA 
I SOSTENIBLE

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent

Prop de 700.000 € per als carrils 
bicicleta segregats 

intermunicipals



 Es destinaran 1,5 M€ a la renovació i 
millora de carrers i del clavegueram

 100.000 € per a manteniment de jocs 
infantils

 160.000 euros per a la substitució de 
cable robat 

 855.000 € per millorar l’accessibilitat, 
la senyalització i la semaforització

ACTUACIONS A 
TOTS ELS BARRIS

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent



 Es potenciaran les competències digitals 
de manera transversal a totes les accions 
ocupacionals

 1.200 persones formades i 300 accions 
formatives l’any 2021

 450 persones en programes d’ocupació 
 3.500 participants en programes 

d’orientació i inserció laboral

CREACIÓ 
D’OCUPACIÓ

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent

1 M€ per adequar l’edifici de Sallarés i Deu i 
ubicar-hi l’Escola d’Hostaleria 



 Programes de dinamització de l’empresa i de 
l’emprenedoria: 800 assistències tècniques

 Accions per evitar el tancament d’empreses i 
contribuir al relleu empresarial: 130 accions de 
reempresa

 Injecció de recursos i foment de l’activitat 
econòmica a través de l’obra pública

 275.000€ en nova inversió a Fira Sabadell

IMPULS ACTIVITAT 
ECONÒMICA I 
EMPRESARIAL

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent



 Suport al comerç local com a sector especialment 
colpejat pels efectes de la pandèmia

 Accions de dinamització al comerç i mercats 
municipals

 Campanyes de sensibilització i difusió del comerç 
local 

 Reducció del 75 % de la taxa de terrasses i 
mercadets durant l’any 2021 

 Plataforma digital Market Place

AL COSTAT DEL 
COMERÇ

Campanya XEC 20€ per reactivar el consum a 
comerços de Sabadell

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent



 Implantació de l’administració electrònica

 Que permetrà guanyar en eficiència

 Accés a l’administració 24h/365 dies l’any

 Permetrà fer seguiment dels tràmits en 
qualsevol moment 

 Més de 2,1 M€ en modernització, adquisició 
de maquinari i programari

DEL PAPER AL 
MÓN DIGITAL

Resposta COVID-
19

Les persones i els 
drets, al centre

Millorem Sabadell de 
nord a sud i d’est a oest

Impuls economia i 
capitalitat

Gestió eficient i 
transparent



INVERSIONS

TOTAL 2021

19,6 M€
AMB UN CRITERI D’EXECUCIÓ REAL



INVERSIONS

MILLORS EQUIPAMENTS
 Pavelló de Merinals (200.000€)

 Seu sud Escola de Música al centre cívic de Sant 
Oleguer (1 M€)

 Més de 200.000€ per a accions de bioclimatització i 
altres millores a les escoles bressol municipals

 375.000€ per a manteniment i millora 
d’equipaments educatius

 320.000€ per a la millora de camps de futbol

 Remodelació central comandament Policia 
(450.000€)

Pavelló de Merinals



INVERSIONS

RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI

 Estabilització Castell de Can Feu 
(250.000€)

 Consolidació Vapor Pissit (592.500€)

 Adequació conjunt fabril Sallarés i Deu 
(Escola Hostaleria) 1 M€

 Rehabilitació façana Ajuntament 
(250.000€)

 Adequació Alberg Sant Oleguer (350.000€)



INVERSIONS

ESPAIS PÚBLICS
 Passeig de la pl. Major (100.000€)

 Parc de les Aigües (2,48M€)

 1,22 M€ per a reposició de l’arbrat

 1,5 M€ per a la renovació i millora de 
carrers i del clavegueram

 350.000 € per a accessibilitat

 505.000 per a senyalització i 
semaforització

3a fase Parc de les Aigües

Passeig de la Plaça Major



INVERSIONS

ESPAIS PÚBLICS
 Camí Escolar Escola Serra (74.434€)

 Skate Parc (190.000€)

 Plaça de la Fuensanta (382.546€)

 Plaça de la Llibertat (100.000€)

 Reurbanització c. de Goya (276.921€)

Plaça de la Fuensanta

Camí Escolar Escola Serra



INVERSIONS

INFRAESTRUCTURES

 Inici de la transformació del 
Portal Sud (678.637€)

 Carrils bicicleta segregats 
intermunicipals (683.239€)

Carril bici Sabadell-Sant Quirze Carril bici Sabadell-Terrassa

Portal Sud



INVERSIONS

 Transformació organitzativa per a 
l’administració electrònica (553.892€)

 Equipament informàtic i teletreball 
(1.595.500€)

 Adequació Fira Sabadell (275.000€)

ECONOMIA 
I ADMINISTRACIÓ




