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NOTA METODOLÒGICA 
 
Aquesta memòria té com a objectiu presentar els objectius dels serveis prestats 
per l’Ajuntament en l’exercici 2008 i quantificar quin ha estat el cost de 
cadascun d’aquests serveis 
 
 
SOBRE L’ESTUDI DE COSTOS:  
  
 
1.- INTRODUCCIÓ:  
 
En aquesta nota es defineix quins són els criteris que s’han fet servir per poder 
calcular el cost total d’un programa tenint en compte totes les despeses 
corrents (capítol 1, 2, 3, 4 i 9) que hi estan relacionats de forma directa o 
indirecta.  
 
L’estudi de costos està basat en l’estructura pressupostària de l’Ajuntament i 
per aquesta raó cal definir els conceptes de:  
 

Programes: correspon als quatre primers dígits del funcional d’una 
partida pressupostària.  

 
Serveis:  correspon a l’orgànic d’una partida pressupostària 
 
Àrea: correspon al primer dígit de l’orgànic d’una partida 

pressupostària. 
 
Els programes estan agrupats per serveis i per àrees. 
 
D’altra banda, s’ha analitzat el tipus de despesa relacionat amb cada programa. 
S’ha diferenciat les despeses pròpies d’un programa finalista de les despeses 
imputades a altres programes que requereixen uns criteris de repartiment com 
ara les de direcció de serveis, les de direcció d’àrees, les medials i les 
financers. 
 
Per tant, prenent com a base aquesta anàlisi, s’ha fet la següent classificació:  
 
 1.- Costos Programes Finalistes 
 2.-  Costos Direcció de Serveis 
 3.- Costos Direcció d’Àrees 
 4.- Costos intermitjos o medials 
 5.-  Costos Financers 
 
 
El cost total d’un programa és la suma de cada un d’aquests conceptes 
calculats de forma proporcional al pes que representa dins el programa 
finalista. 
 
A continuació es detalla com s’ha fet el càlcul del cost total d’un programa 
tenint en compte tots els costos anteriors. 



 
2.- CÀLCUL DEL COST TOTAL 
 
Per fer una distribució dels costos es pot fer servir l’organigrama següent: 
 
 
    Costos direcció de 

Serveis 
   

       
Costos medials 

 

 

        

     
 

   

        

    Costos direcció 
d’Àrea 

   

        
        

       
 

 

        

        

        

        

 
 
 

       

       

 
* La fletxa ens indica que els cost s’ha de distribuir de forma proporcional respecte a l’import total de cada 
concepte. 
 
 

Cost financer 
indirecte 

Cost financer 

Cost financer 
directes 

 

Costos medials 2= 
+Costos medials 1 
+Costos direcció d’Àrea 

Cost total =  
+Cost programa finalista  
+Costos direcció de Serveis  
+Costos direcció d’Àrea 
+Costos medials 
+Costos financers directes 
+Costos financers indirectes 

Costos medials1= 
+Costos medials  
+Costos direcció de serveis 

Costos programa 
finalistes 

Cost programa finalista 2= 
+Costos programa finalistes 
+Costos direcció de Serveis 
+Costos medials 1 

 

Cost programa finalista 1= 
+Costos programa finalistes 
+Costos direcció de Serveis 

Costos medials1 

Cost programa finalista 3= 
+Cost programa finalista 2 
+Costos direcció d’Àrea 

Cost programa finalista 4= 
+Cost programa finalista 3 
+Cost medials 2 

Cost programa finalista 5=  
+Cost programa finalista 4 
+Costos financers directes 



 
És important definir cada concepte que forma part del cost total i el procediment 
a seguir per al càlcul tenint en compte l’organigrama anterior. 
 
Primerament, els programes s’agrupen per Àrea i dins de cada àrea, per 
serveis. Aquesta agrupació és necessària per poder establir un criteri de 
repartiment dels costos de direcció de serveis, de direcció d’àrea, de programa 
medials i de financers. 
 
 
1.- Cost programa finalista 
 
Es consideren programes finalistes els que, per les seves característiques, 
tenen un objectiu de prestar un servei al ciutadà.  
 
El seu cost està format per l’import definit en el pressupost de l’Ajuntament per 
cada un dels programes.  
 
 
 
2.- Cost de direcció de Serveis 
 
Són els costos que formen part directa del servei al qual estan assignats. 
Donen suport a cada una de les actuacions que tenen assignades i són costos 
imputables a diversos programes. En el pressupost de l’Ajuntament apareixen 
dins del programa definit com a “Serveis de...”. 
 
Els cost de direcció de serveis s’han de repartir entre els programes finalistes i 
medials dins del mateix servei. El procediment a seguir per poder fer la 
distribució és el que especifiquem a continuació: 
 

1. Els programes estan agrupats en funció del Servei, que està definit en el 
pressupost de l’Ajuntament per l’orgànic. Sumant els imports obtenim un 
subtotal de programes per serveis.  

 
2. Es calcula el % de repartiment del cost de direcció de serveis mitjançant 

la relació entre l’import del cost de servei i el subtotal del programes 
relacionats al servei. 

 
3. El percentatge obtingut s’aplica sobre l’import del cost del programa dins 

de cada orgànic. Amb aquesta aplicació obtenim el concepte de cost 
programa finalista1 i cost medials1 . 

 
 
 
3.- Cost de direcció d’Àrea 
 
Són els costos que formen part directa d’una Àrea a la qual estan assignats. En 
el pressupost de l’Ajuntament estan definits dins de l’orgànic principal, és a dir, 
a l’orgànic 100, 200, 300 i així respectivament. 
 



Els costs de direcció d’Àrea s’han de repartir entre els programes finalistes1 
dins de la mateixa Àrea i els costos medials. El procediment a seguir per poder 
fer la distribució és el que especifiquem a continuació: 
 

1. Els programes estan agrupats en funció de l’Àrea, que està definida en 
el pressupost de l’Ajuntament com el primer dígit de l’orgànic. Obtindrem 
un subtotal per àrees calculat per l’import del cost de programa finalista1 
més el cost medials. 

 
2. Es calcula el % de repartiment del cost de direcció d’àrees mitjançant la 

relació entre l’import del cost de l’Àrea i el subtotal per àrees (dins de la 
mateix àrea). 

 
3. El percentatge obtingut s’aplica sobre l’import del cost del programa 

finalista1 dins de cada àrea i els costos medials. Amb aquesta aplicació 
obtindrem el concepte de cost programa finalista 2  i els costos 
medials1 . 

 
 
 
4.- Costs medials o intermedis 
 
Estan formats per la resta de programes del pressupost. Fan activitats 
complementàries i de suport dins del servei intern i són necessaris per poder 
dur a terme els programes finalistes. El seu cost s’ha d’imputar de forma 
indirecta.  
 
El procediment a seguir per poder fer la distribució serà el que especifiquem a 
continuació: 
 

1. Es calcula el total dels costos medials1 (especificat en el punt anterior). 
 
2. Es calcula el % de repartiment del cost medials mitjançant la relació 

entre l’import total del cost medial1 i el total de cost finalista2. 
 
3. El percentatge obtingut s’aplica sobre l’import del cost del programa 

finalista2. Amb aquesta aplicació obtindrem el concepte de cost 
programa finalista 3 . 

 
 
 
5.- Costs financers 
 
Els costos financers són els originats per la contractació de préstecs i estan 
definits en el pressupost de l’Ajuntament en el capítol 3 (interessos) i en el 
capítol 9 (amortitzacions).  
 
Per calcular la distribució dels costos financers entre els diferents programes 
del pressupost (tants els finalistes com els de serveis, àrees i medials) s’ha 
seguit el procediment següent: 
 



1.- CÀLCUL DEL COST FINANCER 
 

1. S’ha tingut en compte els diferents préstecs signats durant un termini de 
10 anys que financen parcialment els programes inclosos en el 
pressupost de l’Ajuntament. S’ha considerat oportú aquest termini 
(exemple any 1999 fins al 2008) perquè és el general per a l’amortització 
dels préstecs signats.  
Cada any s’ha d’actualitzar l’import dels préstecs incorporant l’últim 
exercici, però tenint en compte que el termini sempre serà 10 anys. 

 
2. El pas següent és distribuir per programes i per anys l’import dels 

préstecs signats. El resultat serà un total per programa i per anys dels 
imports corresponent a les amortitzacions dels préstecs. 

 
3. A continuació es calcula un percentatge de repartiment per a cada 

programa que serà el resultat de la relació entre el total dels import dels 
préstecs per cada programa i la suma total dels préstecs signats durant 
els 10 anys.  

 
4. Per últim, s’aplica el percentatge obtingut per cada programa sobre 

l’import total de la despesa financera de l’exercici corrent (import detallat 
en el capítol 3 i 9 del pressupost de l’Ajuntament). Amb aquesta 
distribució obtindrem un cost financer per programes . 

 
 
 
2.- DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS FINANCERS ENTRE ELS PROGRAMES FINALISTES 
 
Entre els costos financers s’ha de diferenciar els que repercuteixen directament 
a un programa finalista dels que ho fan de forma indirecta. Per tant, tindrem en 
compte els següents criteris per poder calcular el cost total del programa: 
 

1. Els costos financers directes que corresponen a programes finalistes 
sumaran el seu import al cost programa finalista3 i obtindrem el cost 
programa finalista 4 . 

 
 

2. El costos financers indirectes, és a dir, que corresponen a programes de 
costos de direcció de serveis, d’àrees o medials, s’han de distribuir entre 
els programes finalistes.  
 
El procediment que hem fet servir és el següent: 

 
a) Es calcula un percentatge de distribució que serà el resultat de la 

relació entre el la suma total dels imports d’aquest costos indirectes i 
el cost finalista 4. 

 
b) Aquest percentatge s’aplica sobre els imports del cost finalista4 i el 

resultat és el COST TOTAL PER PROGRAMA .  
 
 



Per tant, després de fer tots els càlculs detallats en el manual obtindrem un 
COST TOTAL PER PROGRAMA  resultat d’aplicar els diferents costos 
existents: 
 
 

      
 
 
 

Cost total per programa =  
+Cost programa finalista  
+Costos direcció de Serveis  
+Costos direcció d’Àrea 
+Costos medials 
+Costos financers 



12 ADMINISTRACIÓ GENERAL 44 BENESTAR COMUNITARI
200 1210 Programes Estratègics de Ciutat 507 4411 Cicle integral de l'aigua
208 1210 Programes Estratègics de Ciutat 621 4412 Clavegueram
300 1210 Programes Estratègics de Ciutat 622 4421 Residus urbans i neteja viària

403 4431 Serveis funeraris
22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 507 4442 Ecosistemes
311 2221 Policia municipal
311 2231 Protecció civil 45 CULTURA
623 2251 Trànsit 203 4514 Cultura artística

203 4515 Festes i Cultura popular
31 SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL 203 4516 Cultura i proximitat i Biblioteques
402 3132 Programa d'infància i adolescència 401 4522 Bassa i piscines
407 3133 Convivència 401 4523 Instal·lacions esportives
402 3134 Programa d'adults i famílies 401 4524 Esport en edat escolar
402 3135 Programa gent gran 401 4525 Promoció de l’esport i del lleure
402 3136 Programa d'atenció domiciliària 501 4530 Patrimoni històric-cultural
402 3137 Programa d'atenció a les persones amb disminució 203 4535 Patrimoni històric-cultural
408 3139 Cooperació

46 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS
32 PROMOCIÓ SOCIAL 630 4632 Participació ciutadana
208 3221 Promoció Econòmica 630 4633 Equipaments cívics

630 4635 Atenció Ciutadana
41 SALUT 630 4636 Servei Comunitari
403 4132 Atenció i promoció de la salut 404 4641 Igualtat dona-home
403 4133 Protecció de la salut 405 4642 Programa de joventut

42 EDUCACIÓ 51 INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES I TRANSPORT
406 4222 Planificació educativa 621 5111 Vies públiques
406 4223 Equipaments educatius 623 5131 Transport
406 4224 Promoció i serveis educatius
406 4225 Centres municipals 62 REGULACIÓ COMERCIAL

310 6221 Mercats municipals
43 HABITATGE I URBANISME 310 6222 Consum
501 4325 Urbanisme 310 6223 Dinamització i promoció comercial
621 4333 Edificis i equipaments municipals
621 4334 Infrastructures urbanes 75 TURISME
621 4335 Parcs i jardins 310 7510 Turisme

PROGRAMES FINALISTES



22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
623 2240 Servei de Mobilitat, trànsit i transport

31 SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL
402 3130 Serveis socials

41 SALUT
403 4131 Servei de Salut

42 EDUCACIÓ
406 4221 Servei d'Educació

43 HABITATGE I URBANISME
621 4332 Servei de Manteniments

44 BENESTAR COMUNITARI
507 4441 Sostenibilitat i Ecosistemes

45 CULTURA
203 4510 Servei de Cultura
401 4521 Servei d’esports

62 REGULACIÓ COMERCIAL
310 6220 Servei de Comerç i turisme

DIRECCIONS DE SERVEIS



12 ADMINISTRACIÓ GENERAL
200 1212 Presidència
300 1250 Serveis Centrals i Economia
400 1260 Serveis a les Persones i Convivència

22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
311 2211 Direcció del servei de Seguretat ciutadana

43 HABITATGE I URBANISME
500 4321 Dir. de l'àrea de Plan.urbana, habitatge i medi ambient

46 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS
630 4630 Relacions ciutadanes

DIRECCIONS ÀREES



11 ÒRGANS DE GOVERN
100 1111 Òrgans de govern

12 ADMINISTRACIÓ GENERAL
103 1211 Secretaria general
301 1218 Assessoria jurídica
100 1220 Àrea Alcaldia
312 1232 Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement
304 1234 Serveis generals i compres
302 1236 Informació bàsica i estadística
303 1241 Recursos humans

31 SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL
303 3141 Quotes socials i altres prestacions econòmiques

43 HABITATGE I URBANISME
624 4323 Servei d'Obres Públiques
505 4324 Obres d'equipaments
621 4336 Logística

46 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS
202 4634 Comunicació

61 REGULACIÓ ECONÒMICA
305 6111 Serveis Econòmics
306 6113 Intervenció
307 6114 Tresoreria
308 6116 Administració tributària

PROGRAMES MEDIALS



LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008  
 
 
 
 
Pel que fa referència a la liquidació del pressupost 2008 i a l’assignació, a 31 
de desembre, dels llocs de treball existents als diferents programes 
pressupostaris, cal tenir en compte el següent: 
 
La Plantilla i la Relació de Llocs de Treball aprovades per Ple cada any 
inclouen, respectivament, totes les places i llocs de treball de l’Ajuntament, tant 
de personal funcionari, laboral com eventual i tant si estan ocupades amb 
caràcter fix com si estan vacants. 
 
En aquest sentit, s’entén per places vacants les places que no estan ocupades 
amb caràcter fix, tot i que poden estar temporalment cobertes amb personal 
interí. 
 
Ni en la Plantilla ni en la Relació de Llocs de Treball s’inclou el personal interí 
contractat per a realitzar substitucions o reforç (subvencions, acumulació de 
tasques, programes de caràcter temporal, ...), mentre que els diferents estats 
d’execució del Pressupost, mitjançant les modificacions pressupostàries 
corresponents, sí que inclouen el cost total dels llocs de treball existents a cada 
moment a la Corporació. 
 
Al llarg de l’exercici es produeixen baixes d’empresa (per ex. per jubilació) que 
es poden cobrir o amortitzar, i també es produeixen baixes per malaltia que en 
determinats casos cal cobrir contractant un treballador temporalment. 
 
Així, les variacions dels treballadors d’un determinat programa que es 
produeixen entre el Pressupost Inicial i la Liquidació del mateix són degudes a 
la contractació de personal interí per cobrir substitucions o fer reforç d’un 
determinat programa. 
 
Un exemple seria la variació produïda en el programa 4223 : en el pressupost 
inicial constaven 41 llocs de subaltern i a la liquidació del mateix consten 53 
llocs. Això és degut al fet que la liquidació reflecteix les contractacions 
temporals de subalterns efectuades per substituir baixes de malaltia. 



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008
LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

PROGRAMA LLOC DE TREBALL

NUM.    
TREBA- 
LLADORS

COMISSIONAT CENTRE FIRES I CONVENCIONS  1
CAP PROGRAMA                            1
TÈC.SUP.GESTIÓ                          1

Total 1210 3

SECRETARI GENERAL                       1
CAP SERVEI ADJUNT A SECRETARIA          1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  2

Total 1211 5

DIRECTOR/A D'ÀREA                       1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL        1
TÈCNIC DE PROTOCOL                      1
TEC.AUX.GESTIÓ                          1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  6
MAJORDOM                                2

Total 1212 12

CAP ASSESSORÍA JURÍDICA                 1
LLETRAT                                 2
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC      1
TÈC.SUP.EN DRET                         1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL        1
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  2

Total 1218 9

CAP DEL GABINET DE L'ALCALDIA           1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC                     1
SECRETARI TÈCNIC                        1
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  6
AUX. COL·LABORADOR                      5
OPERARI NETEJA                          1

Total 1220 16

TÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA          1
TÈC.MIT.GESTIÓ                          2
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1

Total 1232 4
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008
LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

PROGRAMA LLOC DE TREBALL

NUM.    
TREBA- 
LLADORS

CAP SECCIÓ                              1
CAP UNITAT                              1
TÈC.SUP.ÀMBIT ECONÒMIC                  1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          2
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   1
ADMINISTRATIU                           1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  5
SUPERVISOR                              4
SUBALTERN                               11
OFICIAL D'OFICIS                        3
OPERARI ESPECIALITZAT                   1
OPERARI                                 4
OPERARI NETEJA                          11

Total 1234 46

CAP SERVEI                              1
CAP SECCIÓ                              3
TÈC.SUP.ÀMBIT ECONÒMIC                  1
TÈC.MIT.TOPÒGRAF                        1
TÈC.MIT.GESTIÓ                          2
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   1
DELINEANT                               6
INSPECTOR                               3
AUXILIAR PRÀCTIC                        7
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  4
SUBALTERN                               1

Total 1236 31

CAP SERVEI                              1
CAP SECCIÓ                              2
T.S.DRET,ESP.FUN.PÚBLICA I REL.LAB.     2
TÈC. DE PREVENCIÓ                       2
TÈC.MIT.GESTIÓ                          1
TÈC.MIT.ECONOMIA                        1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          7
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  9
MONITOR                                 1
SUBALTERN                               1

Total 1241 28

DIRECTOR/A D'ÀREA                       1
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   1

Total 1250 2
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008
LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

PROGRAMA LLOC DE TREBALL

NUM.    
TREBA- 
LLADORS

DIRECTOR/A D'ÀREA                       1
CAP ADMINISTRACIÓ ESPORTS,IGUALT.I COOP. 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  2
SUBALTERN                               2

Total 1260 6

COMISSIONAT DE SEGURETAT CIUTADANA      1
INTENDENT                               1
CAP DE SEGURETAT CIUTADANA I PROT. CIVIL 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  9

Total 2211 12

SOTSINSPECTOR                           4
SERGENT                                 9
CAPORAL                                 23
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1
AGENT DE POLICIA                        196
OFICIAL D'OFICIS                        1

Total 2221 234

TEC.SUP.PROTECCIÓ CIVIL                 1
Total 2231 1

DELINEANT                               2
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1

Total 2240 3

CAP SECCIÓ                              1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC                     1
ENCARREGAT                              1
TEC.AUX.GESTIO                          1

Total 2251 4

CAP SERVEI                              1
TÈC.SUP.GESTIÓ                          1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL            1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  2
SUBALTERN                               1
OFICIAL D'OFICIS                        1

Total 3130 9

TÈC.SUP.GESTIÓ                          3
TÈC.MIT.ASSISTENT SOCIAL                2
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1

Total 3132 6
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008
LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

PROGRAMA LLOC DE TREBALL

NUM.    
TREBA- 
LLADORS

COMISSIONADA DE NOVA CIUTADANA          1
CAP SECCIÓ                              1
TÈC.MIT.GESTIÓ                          1
TÈC.MIT.DIVERSITAT I CIUTADANIA         1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
TÈCNIC D'IMMIGRACIÓ                     1
TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ              1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1
MEDIADOR/A CULTURAL SUBSAHARIÀ/NA       1
MEDIADOR/A CULTURAL MAGREBÍ/NA          1
MEDIADOR/A CULTURAL                     1
SUBALTERN                               1

Total 3133 12

CAP SECCIÓ                              1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC                     3

TÈC.MIT.EDUCADOR SOCIAL                 16
TÈC.MIT.ASSISTENT SOCIAL                22
TREBALLADOR FAMILIAR                    9
AUXILIAR PRÀCTIC                        2
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  15

Total 3134 68

CAP SECCIÓ                              1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC                     1
TÈC.MIT.GESTIÓ                          2
AUXILIAR PRÀCTIC                        1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1

Total 3135 6

CAP SECCIÓ                              1
TÈC.SUP.PSICÒLEG                        1
TÈC.MIT.ASSISTENT SOCIAL                3
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  4
MEDIADOR D'ÈTNIA GITANA                 1

Total 3136 11

TÈC.MIT.EDUCADOR SOCIAL                 1
Total 3137 1

COMISSIONADA DE SALUT I COOPERACIÓ I SOL 1
TÈC.AUX.COOPERACIÓ I SOLIDARITAT        2
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  2

Total 3139 5
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008
LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

PROGRAMA LLOC DE TREBALL

NUM.    
TREBA- 
LLADORS

COMISSIONAT INNOVACIÓ, INDÚSTRIA I P.E. 1
CAP PROGRAMA                            1
CAP SECCIÓ                              2
ENCARREGAT                              1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL            1
TÈC.SUP.GESTIÓ                          2
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)                 1
TÈC.MIT.GESTIÓ                          1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          5
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  2
MONITOR D'OFICIS                        2
SUBALTERN                               6

Total 3221 26

CAP SERVEI                              1
CAP SECCIÓ                              1
TÈC.SUP.SANITAT                         1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1

Total 4131 6

CAP SECCIÓ                              1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC                     1
TÈCNIC SUPERIOR SALUT                   1
TÈC.SUP.SANITAT                         1
TÈC.SUP.PSICÒLEG                        3
TÈC.SUP.MEDICINA                        5
TÈC.MIT.INFERMER                        3
TÈC.MIT.ASSISTENT SOCIAL                2
AUXILIAR D'INFERMERIA                   3
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  5
MONITOR                                 2
OPERARI ESPECIALITZAT                   1

Total 4132 28

CAP NEGOCIAT TÈCNIC                     1
TÈC.SUP.SANITAT                         4
LABORANT DE LABORATORI                  1
AUXILIAR DE LABORATORI                  1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1

Total 4133 8

CAP SERVEI                              1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  2
SUBALTERN                               2

Total 4221 6
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008
LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

PROGRAMA LLOC DE TREBALL

NUM.    
TREBA- 
LLADORS

CAP SECCIÓ                              1
TÈC.SUP.GESTIÓ                          1
TÈC.MIT.GESTIÓ                          1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          3

Total 4222 6

TÈC.SUP.GESTIÓ                          1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  2
SUBALTERN                               53
OPERARI NETEJA                          22
OPERARI                                 2

Total 4223 80

CAP PROGRAMA SERVEIS COMUNITAT EDUCATIVA 1
CAP SECCIÓ                              2
TÈC.SUP.GESTIÓ                          1
TÈC.MIT.GESTIÓ                          4
AUXILIAR PRÀCTIC                        1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  4

Total 4224 13

CAP DE PROGRAMA EQUIP.EDUCAT. I EST.ART. 1
GERENT CONSERVATORI I ESC.MPAL.MÚSICA   1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
PROFESSOR (SECRETARI ACADÈMIC)          2
PROFESSOR (DIRECTOR)                    1
PROFESSOR (CAP D'ESTUDIS)               2
PROFESSOR                               66
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1
SUBALTERN                               5
OPERARI NETEJA                          1

Total 4225 81

DIRECTOR/A D'ÀREA                       1
COORDINADOR D'URBANISME                 1
CAP SERVEI                              1
CAP PROGRAMA                            1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  12

Total 4321 16

CAP SERVEI                              1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)                 2
TÈC.MIT.ENGINYER                        2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)                 2
ADMINISTRATIU                           1
DELINEANT                               2
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1

Total 4323 11
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008
LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

PROGRAMA LLOC DE TREBALL

NUM.    
TREBA- 
LLADORS

CAP PROGRAMA                            1
CAP SECCIÓ                              1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU              1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)                 3
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)                   2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)                 2
TÈC.MIT.ARQUITECTE                      2
DELINEANT                               2
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  5

Total 4324 19

CAP SERVEI                              2
CAP SECCIÓ                              6
CAP NEGOCIAT TÈCNIC                     1
CAP UNITAT                              1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL            1
TÈC.SUP.GESTIÓ                          1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC      5
TÈC.SUP.ARQUITECTE                      4
TÈC.MIT.GESTIÓ                          1
TÈC.MIT.ENGINYER                        1
TÈC.MIT.EDUCADOR SOCIAL                 1
TÈC.MIT.ARQUITECTE                      7
T.M.ENGINYERIA, ESP.LLICÈN.ACTV.        2
TÈC.AUX.GESTIÓ                          7
ADMINISTRATIU                           3
DELINEANT                               5
AUXILIAR PRÀCTIC                        1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  26

Total 4325 75

CAP SERVEI                              1
CAP SECCIÓ                              1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC                     1
CAP UNITAT                              1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL        1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   1
TÈCNIC DE TERRITORI                     1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  10

Total 4332 18
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008
LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

PROGRAMA LLOC DE TREBALL

NUM.    
TREBA- 
LLADORS

CAP SECCIÓ                              1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC                     2
RESPONSABLE TÈCNIC                      2
ENCARREGAT                              1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
SUPERVISOR                              3
AUXILIAR PRÀCTIC                        1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  3
OFICIAL D'OFICIS                        12
OPERARI                                 4

Total 4333 30

CAP SECCIÓ                              1
TÈC.MIT.ENGINYER                        1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
DELINEANT                               1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1

Total 4334 5

RESPONSABLE TÈCNIC                      2
CAP PARC CATALUNYA, CEMENTIRI I ESP.EMBL 1
CAP DE COORD.DE LOGÍSTICA,JARDINERIA,PC 1
ENCARREGAT PARC CATALUNYA               1
ENCARREGAT                              2
T.M.ENGINYERIA, ESP.AGRONOMIA           2
SUPERVISOR                              2
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
AUXILIAR PRÀCTIC                        1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  3
MONITOR                                 1
OFICIAL D'OFICIS                        5
OPERARI ESPECIALITZAT                   13
OPERARI PEÓ                             1

Total 4335 36

AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1
OFICIAL D'OFICIS                        6
OPERARI ESPECIALITZAT                   7
XOFER                                   7

Total 4336 21

TÈC.MIT.MEDI AMBIENT                    1
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1

Total 4411 3
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008
LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

PROGRAMA LLOC DE TREBALL

NUM.    
TREBA- 
LLADORS

CAP SERVEI                              1
CAP SECCIÓ                              1
RESPONSABLE TÈCNIC                      2
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   1
DELINEANT                               2
SUPERVISOR                              1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1

Total 4421 9

CAP SECCIÓ                              1
CAP EQUIPAMENT CEMENTIRI                1
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1
OPERARI ESPECIALITZAT                   8

Total 4431 12

COMISSIONAT GESTIÓ MEDI NATURAL         1
CAP SERVEI                              1
TÈC.SUP. MEDI AMBIENT                   1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT                    2
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  2

Total 4441 8

CAP SECCIÓ                              1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT                    1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT                    1
TÈC.MIT.ARQUITECTE                      1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1

Total 4442 5

DIRECTOR/A D'ÀREA                       1
CAP SERVEI                              1
CAP ADMINISTRACIÓ EDUC., JOVENT. I NOVA 1
CAP ADMINISTRACIÓ                       1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL        1
TÈC.MIT.GESTIÓ                          1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   1
ADMINISTRATIU                           1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  4

Total 4510 13

Pàgina 9 de 13



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008
LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

PROGRAMA LLOC DE TREBALL

NUM.    
TREBA- 
LLADORS

DIRECTOR/A CENTRE CREACIÓ I DIF.ART.L'ES 1
CAP UNITAT ATENCIÓ AL PÚBLIC            1
CAP TÈCNIC                              2
RESPONSABLE TÈCNIC                      2
TÈC.SUP.GESTIÓ                          1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          3
TÈCNIC DE TEATRE                        5
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  3
SUBALTERN                               3
OPERARI - SUBALTERN                     2

Total 4514 23

CAP DE FESTES                           1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          2

Total 4515 3

CAP SECCIÓ                              1
CAP EQUIPAMENT                          1
TÈC.MIT.ACCIÓ CULTURAL                  1
TEC.AUX.GESTIÓ                          7
TÈC.AUX.BIBLIOTECA                      23
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  8
SUBALTERN                               11
OFICIAL D'OFICIS                        1

Total 4516 53

TÈC.MIT.GESTIÓ                          1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1
SUBALTERN                               1

Total 4521 4

T.M.ESP.ACTIVITATS I INSTAL.ESPORT.     2
Total 4522 2

CAP SECCIÓ                              1
RESPONSABLE TÈCNIC                      1
TÈC.MIT.ARQUITECTE                      1
T.M.ESP.ACTIVITATS I INSTAL.ESPORT.     1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1
SUBALTERN                               42

Total 4523 47

CAP SECCIÓ                              1
TÈC.MIT.GESTIÓ                          1
T.M.ESP.ACTIVITATS I INSTAL.ESPORT.     1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1

Total 4525 4
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008
LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

PROGRAMA LLOC DE TREBALL

NUM.    
TREBA- 
LLADORS

COMISSIONAT DEL PATRIMONI               1
CAP SERVEI                              1
CAP SECCIÓ                              1
TÈC.SUP.ARQUITECTE                      1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  2

Total 4530 6

AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1
SUBALTERN                               1

Total 4535 2

DIRECTOR/A D'ÀREA                       1
CAP OFICINA TÈCNICA RRCC I ESPAI PÚBLIC 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1

Total 4630 3

CAP PROGRAMA                            1
CAP UNITAT                              1
TÈC.MIT.GESTIÓ                          2
TÈC.AUX.GESTIÓ                          2
ADMINISTRATIU                           1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  3
SUBALTERN                               2

Total 4632 12

TÈCNIC DE TERRITORI                     1
TÈC.AUX.RELACIONS CIUTADANES            1
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ 2
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1
SUBALTERN                               38

Total 4633 43

CAP DEL GABINET DE PREMSA               1
CAP D'IMATGE CORPORATIVA                1
TÈC.SUP.PERIODISME                      2
TÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA          1
TÈC.MIT.GESTIÓ                          1
TÈCNIC D'ARTS GRÀFIQUES                 1
AUXILIAR DE DISSENY GRÀFIC              1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  2

Total 4634 10

CAP D'ATENCIÓ CIUTADANA                 1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC                     1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          2
INFORMADOR-TRAMITADOR                   35
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  7
OFICIAL D'OFICIS                        1
SUBALTERN                               3

Total 4635 50
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008
LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

PROGRAMA LLOC DE TREBALL

NUM.    
TREBA- 
LLADORS

CAP PROGRAMA                            1
COORDINADOR DISTRICTES 2/3              1
COORDINADOR DISTRICTES 4/7              1
COORDINADOR DISTRICTES 5/6              1
TÈC.MIT.GESTIÓ                          1
MEDIADOR/A COMUNITARI                   1
TÈCNIC DE TERRITORI                     5

Total 4636 11

CAP PROGRAMA                            1
TÈC.MIT.ASSISTENT SOCIAL                1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  2

Total 4641 5

CAP PROGRAMA                            1
CAP D'INFORMACIÓ JUVENIL                1
TÈC.MIT.EDUCADOR SOCIAL                 1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  4

Total 4642 9

CAP SECCIÓ                              1
TÈC.MIT.ENGINYER                        2
T.M.ENGINYERIA, ESP.OBRES PÚBL.         1
DELINEANT                               1
INSPECTOR VIALITAT                      1
INSPECTOR                               1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1
SUPERVISOR                              1

Total 5111 9

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL            1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  3

Total 5131 5

CAP SERVEI                              1
CAP DE PRESSUPOSTOS                     1
TÈC.SUP.ECONOMIA                        1
TÈC.MIT.ÀMBIT ECONÒMIC                  1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1

Total 6111 5
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008
LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

PROGRAMA LLOC DE TREBALL

NUM.    
TREBA- 
LLADORS

INTERVENTOR                             1
CAP SECCIÓ                              2
TÈC.SUP.ECONOMIA                        1
TÈC.MIT.ECONOMIA                        1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          2
ADMINISTRATIU                           1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  3

Total 6113 11

TRESORERA ACCIDENTAL                    1
TÈC.SUP.ECONOMIA                        1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  5

Total 6114 7

CAP SERVEI                              1
CAP SECCIÓ                              2
TÈC.SUP.EN DRET                         1
TÈC.MIT.GESTIÓ                          1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          2
ADMINISTRATIU                           4
INSPECTOR                               2
AUXILIAR PRÀCTIC                        4
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  11
SUBALTERN                               1

Total 6116 29

CAP COMERÇ I TURISME                    1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL            1
TÈC.MIT.GESTIÓ                          1
TÈC.AUX.GESTIÓ                          1
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   2

Total 6220 6

CAP SECCIÓ                              1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU              1
ENCARREGAT                              1
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  2
ADJUNT ENCARREGAT                       2
AGENT DE POLICIA                        1
OPERARI ESPECIALITZAT                   9

Total 6221 17

TÈC.SUP.GESTIÓ                          1
TÈC.AUX.ADMINISTRACIÓ                   2
AUXILIAR ADMINISTRATIU                  1

Total 6222 4
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COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES - LIQUIDACIÓ

Despesa imputada al 
propi programa

Cost per la direcció del 
Servei

Cost per la direcció de 
l'Àrea

Cost pels programes 
medials (inclós el seu 

respectiu cost de 
direcció d'Àrea) Cost financer Total cost

200 1210 Programes Estratègics de Ciutat 953.446,24 0,00 41.680,21 163.377,14 58.389,09 1.216.892,68
311 2221 Policia municipal 10.619.537,73 0,00 812.077,15 1.876.811,30 435.044,61 13.743.470,79
311 2231 Protecció civil 103.308,78 0,00 7.900,03 18.257,96 4.036,80 133.503,58
623 2251 Trànsit 2.028.011,04 56.046,30 20.383,47 345.501,34 536.537,22 2.986.479,38
402 3132 Programa d'infància i adolescència 1.283.165,89 50.990,36 10.948,02 220.835,55 48.826,36 1.614.766,18
407 3133 Convivència 1.175.266,45 0,00 9.644,18 194.535,39 43.011,44 1.422.457,46
402 3134 Programa d'adults i famílies 2.812.603,87 111.767,07 23.997,24 484.055,03 107.023,75 3.539.446,97
402 3135 Programa gent gran 2.655.074,09 105.507,16 22.653,19 456.943,83 126.054,81 3.366.233,08
402 3136 Programa d'atenció domiciliària 3.397.327,02 135.002,76 28.986,12 584.687,12 129.273,33 4.275.276,35
402 3137 Programa d'atenció a les persones amb disminució578.766,28 22.998,98 4.938,06 99.606,89 22.022,91 728.333,12
408 3139 Cooperació 669.805,04 0,00 5.496,39 110.869,14 24.512,98 810.683,55
208 3221 Promoció Econòmica 5.590.602,77 0,00 244.395,01 957.974,00 271.979,68 7.064.951,45
403 4132 Atenció i promoció de la salut 1.181.429,00 198.576,97 11.324,26 228.424,80 50.504,33 1.670.259,36
403 4133 Protecció de la salut 560.528,60 94.214,78 5.372,79 108.376,07 23.961,76 792.454,00
406 4222 Planificació educativa 403.932,45 15.833,75 3.444,58 69.481,59 15.362,26 508.054,64
406 4223 Equipaments educatius 5.042.900,52 197.676,72 43.003,92 867.443,92 1.179.966,31 7.330.991,39
406 4224 Promoció i serveis educatius 1.271.278,36 49.832,86 10.840,97 218.676,27 48.348,95 1.598.977,41
406 4225 Centres municipals 5.765.472,81 226.000,85 49.165,74 991.735,67 330.953,84 7.363.328,91
501 4325 Urbanisme 3.111.102,23 0,00 505.523,37 593.767,71 1.455.033,36 5.665.426,67
621 4333 Edificis i equipaments municipals 4.352.332,54 317.150,07 45.670,66 774.120,98 475.210,39 5.964.484,64
621 4334 Infrastructures urbanes 2.997.329,82 218.412,39 31.452,11 533.115,49 366.466,79 4.146.776,60
621 4335 Parcs i jardins 4.879.766,82 355.583,67 51.205,23 867.932,28 486.806,55 6.641.294,55
507 4411 Cicle integral de l'aigua 5.314.533,80 209.705,01 897.634,22 1.054.325,57 233.109,59 7.709.308,19
621 4412 Clavegueram 503.612,52 36.697,74 5.284,60 89.574,27 325.627,85 960.796,98
622 4421 Residus urbans i neteja viària 21.885.263,50 0,00 214.052,50 3.628.205,33 1.312.809,12 27.040.330,45
403 4431 Serveis funeraris 692.293,57 116.362,10 6.635,79 133.852,32 623.575,73 1.572.719,51
507 4442 Ecosistemes 1.299.933,13 51.293,77 219.561,02 257.887,67 455.786,71 2.284.462,30
203 4514 Cultura artística 2.739.633,07 397.117,29 137.124,06 537.495,76 668.207,73 4.479.577,91
203 4515 Festes i Cultura popular 1.317.391,26 190.959,46 65.938,04 258.462,43 57.145,60 1.889.896,79
203 4516 Cultura i proximitat i Biblioteques 1.840.519,29 266.788,30 92.121,63 361.096,28 1.080.998,16 3.641.523,66
401 4522 Bassa i piscines 745.062,63 60.195,83 6.607,91 133.290,00 33.671,45 978.827,83
401 4523 Instal·lacions esportives 2.352.074,20 190.031,08 20.860,39 420.780,70 1.717.140,71 4.700.887,08
401 4524 Esport en edat escolar 393.974,04 31.830,34 3.494,13 70.481,06 15.583,24 515.362,80
401 4525 Promoció de l’esport i del lleure 593.409,45 47.943,32 5.262,91 106.159,60 23.471,71 776.246,98
501 4530 Patrimoni històric-cultural 414.550,34 0,00 67.360,33 79.118,78 17.493,03 578.522,48
203 4535 Patrimoni històric-cultural 1.570.548,46 227.655,29 78.609,06 308.130,00 139.548,44 2.324.491,25
630 4632 Participació ciutadana 851.071,49 0,00 8.324,05 141.093,21 31.195,47 1.031.684,22
630 4633 Equipaments cívics 1.527.569,22 0,00 14.940,65 253.245,06 698.755,15 2.494.510,07
630 4635 Atenció Ciutadana 1.658.015,25 0,00 16.216,50 274.870,79 60.773,47 2.009.876,01
630 4636 Servei Comunitari 486.589,84 0,00 4.759,17 80.668,34 17.835,63 589.852,99

Programa



COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES - LIQUIDACIÓ

Despesa imputada al 
propi programa

Cost per la direcció del 
Servei

Cost per la direcció de 
l'Àrea

Cost pels programes 
medials (inclós el seu 

respectiu cost de 
direcció d'Àrea) Cost financer Total costPrograma

404 4641 Igualtat dona-home 518.026,85 0,00 4.250,90 85.746,14 18.958,32 626.982,21
405 4642 Programa de joventut 918.062,34 0,00 7.533,57 151.961,81 68.550,04 1.146.107,76
621 5111 Vies públiques 601.908,91 43.860,49 6.316,06 107.057,61 2.099.633,88 2.858.776,95
623 5131 Transport 4.159.512,66 114.952,68 41.807,13 708.633,82 403.088,65 5.427.994,93
310 6221 Mercats municipals 1.670.953,46 183.888,13 27.694,32 309.069,60 852.781,07 3.044.386,58
310 6222 Consum 179.849,85 19.792,44 2.980,82 33.266,11 7.355,08 243.244,31
310 6223 Dinamització i promoció comercial 397.108,95 43.701,77 6.581,67 73.451,66 16.240,04 537.084,08
310 7510 Turisme 129.043,45 14.201,21 2.138,76 23.868,65 5.277,32 174.529,39

116.193.499,88 4.402.570,95 3.954.192,88 20.448.322,06 17.223.940,72 162.222.526,49
0,00 0,00 -449.402,00 449.402,00 -0,01 -0,01

TOTAL

Costos dels programes finalistes, agrupats per func ió 
Liquidació 

39.567.617,42

22.417.982,46

16.801.352,35

2.462.713,36

7.064.951,45

174.529,39

3.824.714,98

8.286.771,897.899.013,26

19.885.336,79

15.757.196,72
16.863.453,75

1.216.892,68
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Liquidació:
Capítol Pressupost definitiu Liquidat
1 Despeses de personal 56.403.024,01 55.652.878,30
2 Despeses en béns corrents i serveis 77.319.100,49 67.322.662,17
3 Despeses financeres 4.526.347,45 4.336.434,25
4 Transferències corrents 24.882.341,87 22.023.045,30
9 Passius financers 12.941.489,34 12.887.506,48
Total 176.072.303,16 162.222.526,50

Memòria:
Pressupost definitiu Liquidat

Despeses directes del programes finalistes 127.073.438,42 116.193.499,88
Despeses per les direccions de serveis 4.666.327,47 4.402.570,95
Despeses per les direccions d'àrea 4.752.216,16 4.403.594,88
Despeses pels programes medials 22.112.484,32 19.998.920,06
Despeses financeres 17.467.836,79 17.223.940,73
Total 176.072.303,16 162.222.526,50

QUADRE DE LA MEMÒRIA AMB LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀR IA

Distribució costos liquidats dels programes

71%
3%

3%

12%

11%

Despeses directes del programes finalistes Despeses per les direccions de serveis

Despeses per les direccions d'àrea Despeses pels programes medials

Despeses financeres



 
 
 
 
 
 

FITXES PROGRAMES FINALISTES 



12 ADMINISTRACIÓ GENERAL 44 BENESTAR COMUNITARI
200 1210 Programes Estratègics de Ciutat 507 4411 Cicle integral de l'aigua

621 4412 Clavegueram
22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 622 4421 Residus urbans i neteja viària
311 2221 Policia municipal 403 4431 Serveis funeraris
311 2231 Protecció civil 507 4442 Ecosistemes
623 2251 Trànsit

45 CULTURA
31 SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL 203 4514 Cultura artística
402 3132 Programa d'infància i adolescència 203 4515 Festes i Cultura popular
407 3133 Convivència 203 4516 Cultura i proximitat i Biblioteques
402 3134 Programa d'adults i famílies 401 4522 Bassa i piscines
402 3135 Programa gent gran 401 4523 Instal·lacions esportives
402 3136 Programa d'atenció domiciliària 401 4524 Esport en edat escolar
402 3137 Programa d'atenció a les persones amb disminució 401 4525 Promoció de l’esport i del lleure
408 3139 Cooperació 501 4530 Patrimoni històric-cultural

203 4535 Patrimoni històric-cultural
32 PROMOCIÓ SOCIAL
208 3221 Promoció Econòmica 46 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS

630 4632 Participació ciutadana
41 SALUT 630 4633 Equipaments cívics
403 4132 Atenció i promoció de la salut 630 4635 Atenció Ciutadana
403 4133 Protecció de la salut 630 4636 Servei Comunitari

404 4641 Igualtat dona-home
42 EDUCACIÓ 405 4642 Programa de joventut
406 4222 Planificació educativa
406 4223 Equipaments educatius 51 INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES I TRANSPORT
406 4224 Promoció i serveis educatius 621 5111 Vies públiques
406 4225 Centres municipals 623 5131 Transport

43 HABITATGE I URBANISME 62 REGULACIÓ COMERCIAL
501 4325 Urbanisme 310 6221 Mercats municipals
621 4333 Edificis i equipaments municipals 310 6222 Consum
621 4334 Infrastructures urbanes 310 6223 Dinamització i promoció comercial
621 4335 Parcs i jardins

75 TURISME
310 7510 Turisme

FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

Índex



ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 200: Direcció de l'Àrea de Presidència

PROGRAMA: 1210: Programes Estratègics de Ciutat

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

Una de les tasques principals és fer un especial èmfasi en totes les accions de desenvolupament i promoció econòmica i cultural i en els 
programes estratègics. L'objectiu  és el de donar suport, impulsar, dinamitzar i portar a terme tots els programes i mecanismes necessaris 
per fer les accions estratègiques de ciutat que no queden emmarcades en cap regidoria concreta, sinó que suposen un àmbit diferenciat 
com, per exemple, el Consell de Ciutat o el Parc de Salut. A més, també es porten a els estudis necessaris pel desenvolupament de grans 
projectes de ciutat.  

 - Assessorar l´Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i gestió municipal i generar consens ciutadà en temes d´interès 
general. 
 - Conèixer i debatre els projectes estratègics de Sabadell, els grans projectes urbans i de desenvolupament social i econòmic de la ciutat 
fent referència als criteris principals del  pressupost i fent el seguiment dels principals programes d´actuació municipal. 
- Promoure accions per al desenvolupament equilibrat i sostenible, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. 

- Impulsar activitats de promoció i desenvolupament econòmic de la ciutat 
- Promocionar activitats específiques de fires a Sabadell i fer el seguiment. 
- Donar suport a la col·laboració entre les empreses, les institucions i les universitats promovent els contactes i intercanvis dels diferents 
sectors. 
- Fomentar l´oferta del servei firal. 
- Projectar la imatge de Sabadell, fomentar la seva capitalitat dins la comarca. 

Organitzar i posar en marxa  la  nova edició dels "Estius Universitaris" com a proposta d'activitats formatives universitàries  amb l'objectiu de 
potenciar la col.laboració entre la universitat, l'administració i l'empresa. 
 
Continuar organitzant les conferències-col.loqui del cicle Sabadell Tribuna Oberta, un espai de trobada a la ciutat en que periòdicament es 
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 200: Direcció de l'Àrea de Presidència

PROGRAMA: 1210: Programes Estratègics de Ciutat

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

debat i es reflexiona sobre diferents temes d'actualitat. 

Constituir la Fundació Parc de Salut 
Impulsar els projectes de la Fundació
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 200: Direcció de l'Àrea de Presidència

PROGRAMA: 1210: Programes Estratègics de Ciutat

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

194.991,24 €

118.568,76 €

718.990,00 €

1.032.550,00 €

0,00 €

42.584,77 €

178.470,04 €

58.984,33 €

280.039,14 €

1.312.589,14 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

200.051,13 €

91.953,41 €

661.441,70 €

953.446,24 €

0,00 €

41.680,21 €

163.377,14 €

58.389,09 €

263.446,45 €

1.216.892,69 €
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ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

SERVEI: 311: Seguretat Ciutadana

PROGRAMA: 2221: Policia municipal

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

Adaptar el Servei de Policia Municipal al nou model policial que es planteja de  corresponsabilitat amb el Cos de Mossos d'Esquadra. 
Dedicar especial atenció als problemes de convivència ciutadana. 
Reforçar el servei de proximitat. 
Continuar amb la renovació i ampliació dels mitjans tècnics. 
Continuar amb el Pla de nomenament de nous comandaments per completar l'estructura prevista per el nou model policial. 
Substituir els mitjans de transport i mobilitat de la unitat mediambiental per tal de que pugui millorar la seva aportació al control del medi 
ambient. 
Aplicació de les noves normatives de control d'infraccions de trànsit i rebaixar la indisciplina viària i el nombre d'accidents. 
Continuar amb els criteris d'ampliar les tasques de la secció d'educació vial a la  autoprotecció i educació cívica. 
Formació professional continua.
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ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

SERVEI: 311: Seguretat Ciutadana

PROGRAMA: 2221: Policia municipal

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

10.072.423,07 €

862.824,54 €

0,00 €

10.935.247,61 €

0,00 €

846.149,20 €

1.955.686,31 €

419.732,17 €

3.221.567,67 €

14.156.815,28 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

9.758.459,65 €

861.078,08 €

0,00 €

10.619.537,73 €

0,00 €

812.077,15 €

1.876.811,30 €

435.044,62 €

3.123.933,07 €

13.743.470,80 €
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ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

SERVEI: 311: Seguretat Ciutadana

PROGRAMA: 2231: Protecció civil

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

Redacció aprovació i simulacre pla SEQCAT. 
Redacció i aprovació pla INUNCAT. 
Informatització del Bàsic d'Emergències, municipal. 
Manteniment del Pla Municipal per fer front a nevades, glaçades, pluges, inundacions. 
Revisió i Actualització de la xarxa d'hidrats. 
Coordinació de voluntaris de Protecció Civil i Creu Roja en situacions d'emergència. 
Control del compliment dels serveis pactats i dels concerts d'aquests grups de voluntaris amb l'Ajuntament. 
Assessorament i formació del grup de voluntaris de Protecció Civil. 
Supervisió de simulacres als centres escolars, avaluació dels resultats d'aquest simulacres i propostes d'actuacions de correcció i millora. 
Treballs conjunt amb el departament de Medi Ambient per la implantació dels plans d'emergència relacionats amb incendis forestals. 
Continuar amb l'assessorament per la implantació dels plans específics de protecció i evacuació als centres dependents de l'Ajuntament. 
Xerrades sobre auto protecció i prevenció als centres escolars i ampliar-ho, dins de les possibilitats, als IES.
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ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

SERVEI: 311: Seguretat Ciutadana

PROGRAMA: 2231: Protecció civil

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

57.591,56 €

44.480,00 €

10,00 €

102.081,56 €

0,00 €

7.898,88 €

18.256,51 €

3.728,48 €

29.883,88 €

131.965,44 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

59.206,25 €

44.102,53 €

0,00 €

103.308,78 €

0,00 €

7.900,03 €

18.257,96 €

4.036,80 €

30.194,80 €

133.503,58 €

Página 7 de 117



ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 623: Mobilitat, trànsit i transport

PROGRAMA: 2251: Trànsit

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

Planificació i gestió del trànsit de vianants i vehicles (motoritzats i no). Participació ciutadana mitjançant els canals establerts a l'efecte 
(districtes, Taula de Mobilitat, reunions sectorials, etc). Taula de la Mobilitat com a òrgan de participació ciutadana: seguiment del conveni 
amb la UAB per a l'Observatori de la Mobilitat i Pla de la Mobilitat Urbana. 
Regulació i control de l'aparcament regulat de superfície (zona blava) i implementació, si escau, d'actuacions orientades a obtenir una 
adequada rotació en zones que ho requereixin. Proposta taxes reguladors de l'ordenança fiscal. Control de la concessió,  pressupost 
explotació i liquidació finals de l'exercici, així com plans d'inversions.
Control concessions municipals aparcaments soterrats i fora de calçada. Cànon i tarifes. Informació i participació ciutadana. 
Actuacions derivades d'aconteixements i esdeveniments especials: curses, festes, "dia sense cotxes", etc. 
Aparcaments de bicicletes (incorporada com a millora de la concessió d'instal·lació i manteniment de marquesines). 
Millores senyalització de trànsit (horitzontal i vertical). Modernització i manteniment senyalització informativa (incorporat com a millora del 
contracte d'instal·lació i manteniment de marquesines). Senyalització d'aparcaments per a disminuïts, d'acord amb Serveis Socials. 
Actuacions amb motiu d'alteracions de trànsit : per obres (reurbanitzacions, infraestructures urbanes, etc) i esdeveniments (esportius, 
culturals, comercials...). Seguiment de projectes i execucions d'obres d'urbanitzacions o reurbanitzacións. 

MANTENIMENT DE SENYALITZACIÓ: seguiment i gestió contracte conservació, manteniment (preventiu i correctiu), inventari, millores, 
incloent elements d'afitament i protecció viària. 

MANTENIMENT I MILLORA D'INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES: Explotar, conservar, matenir (de manera preventiva i correctiva) i 
millorar els sistemes semafòrics i els de centralització de la senaylització dinàmica i semafòrica existent, així com dels sistemes de control 
d'accés a zones de restricció. Inventari, gestió, legalitzacions, inspeccions i revssions tècniques. projecte i execució de noves instal·lacions. 
Seguiment projectes i execucions de noves urbanitzacions i reurbanitzacions.
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 623: Mobilitat, trànsit i transport

PROGRAMA: 2251: Trànsit

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

196.178,96 €

2.121.349,11 €

0,00 €

2.317.528,07 €

46.956,04 €

22.342,21 €

396.207,99 €

546.627,01 €

1.012.133,25 €

3.329.661,32 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

165.181,05 €

1.862.829,99 €

0,00 €

2.028.011,04 €

56.046,30 €

20.383,47 €

345.501,34 €

536.537,23 €

958.468,35 €

2.986.479,39 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 402: Serveis Socials

PROGRAMA: 3132: Programa d'infància i adolescència

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

- Prevenir i resoldre situacions de marginació social a infants, adolescents i/o joves per carència de recursos econòmics. 
- Potenciar la creació de recursos d'integració social i laboral adreçats a joves en  risc d'exclusió social. 
- Impulsar l'establiment de serveis orientats a prevenir i evitar la marginació social dels joves. Programes de reparació, mediació, etc. 
- Revisar el Pla d'absentisme escolar a la ciutat. 
- Oferir recursos de suport a la integració escolar dels infants i adolescents absentismes escolars (intervenció de la mediadora gitana, 
projectes de reforç escolar en els barris). 
- Atenció casos d'infants i/o adolescents en situació d'alt risc social per maltractaments o abandó. 
- Posta en marxa de nous serveis destinats a la conciliació de la vida familiar i laboral. Espais de Conciliació.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 402: Serveis Socials

PROGRAMA: 3132: Programa d'infància i adolescència

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

270.831,10 €

0,00 €

989.709,00 €

1.260.540,10 €

51.396,79 €

9.864,48 €

219.416,16 €

44.810,77 €

325.488,20 €

1.586.028,30 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

251.772,98 €

0,00 €

1.031.392,91 €

1.283.165,89 €

50.990,36 €

10.948,02 €

220.835,55 €

48.826,36 €

331.600,29 €

1.614.766,18 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 407: Convivència

PROGRAMA: 3133: Convivència

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

Programa: 3133A - Oficina de Nova Ciutadania 

Elaborar i implementar el Pla Integral de Nova Ciutadania de Sabadell.  

Garantir un observatori municipal de la immigració mantenint un diagnòstic actualitzat de la nova realitat global i elaborant estudis específic 
segons prioritats de coneixement establertes.  

Seguir desenvolupant les polítiques integral d'acolliment a la població nouvinguda en col·laboració amb la societat civil i adaptar aquestes 
politiques a la nova Llei d'Acollida de la Generalitat de Catalunya.  

Seguir desenvolupant o endegar nous projectes integrals que garanteixin la convivència i la cohesió social davant la nova realitat cultural 
actual. 

Desenvolupar una política activa de formació de professionals, entitats i ciutadans en tot allò referent a la diversitat cultural existent a la 
nostra ciutat, a les estratègies d'inclusió i a la lluita contra els prejudicis i la xenofòbia.  

Seguir desenvolupant els programes de divulgació interculturals, afavorint que la població nouvinguda coneixi la cultura i la llengua pròpies 
del nostre país i afavorint que la població autòctona conegui les cultures i costums dels països d'orígen dels nous ciutadans. 

Fer un èmfasi especial en la divulgació, la sensibilització i el treball en valors a l'àmbit de l'educació infantil i juvenil a través de l'oferta 
d'activitats interculturals al Ciutat i Escola.   

Ampliar el servei de mediació intercultural que ofereix l'Oficina de Nova Ciutadania a tot l'ajuntament i que permet gaudir de mediació 
especialitzada en cultura àrab, en cultura subsaharians i en cultura llatina.  
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 407: Convivència

PROGRAMA: 3133: Convivència

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Donar suport a les entitats i associacions dedicades a facilitar l'acolliment dels nouvinguts. 

Donar suport a les entitats d'immigrants potenciant la normalització en el tractament dels seus projectes com a entitats culturals o socials de 
Sabadell.    

Programa: 3133B- Programa de Convivència 

Dirigir i coordinar les tasques de la Comissió de la Convivència, com a òrgan de participació en l'anàlisi i presa de decisions sobre tots els 
aspectes de la convivència a la ciutat, mantenint el seu treball especial sobre la violència juvenil organitzada.  

Dissenyar, dirigir i coordinar accions i programes destinats a treballar en l'àmbit de la convivència a la ciutat, incloent-ne la diagnosi dels 
principals problemes.  

Dissenyar, dirigir i coordinar tot el seguit d'accions i programes que tenen com a finalitat la prevenció de la violència juvenil organitzada. 

Dissenyar, dirigir i coordinar accions i programes destinats a assolir la reinserció social de joves adolescents implicats en la violència juvenil 
organitzada. 

Dissenyar i dur a terme les actuacions més adequades per tal de promoure la convivència pacífica a la ciutat.  

Assessorar i aportar propostes d'actuació a altres administracions per tal de treballar en la prevenció de la violència juvenil organitzada, així 
com també comptar amb la col·laboració de la societat civil. 

Estudiar, analitzar i valorar els diferents fenòmens de la violència juvenil organitzada per tal d'ajustar les diferents accions o programes 
destinats a intervenir-hi. 

Supervisar i coordinar les diverses mesures endegades per tal de donar ajut i suport a les víctimes de la violencia juvenil organitzada. 
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 407: Convivència

PROGRAMA: 3133: Convivència

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Coordinar, des de la transversalitat, els diferents departament municipals en tots aquells fets i elements on la violència juvenil organitzada hi 
tingui relació. 

Formar els diferents agents involucrats en la violència juvenil organitzada, des de personal tècnic municipal, fins a treballadors d'altres 
administracions actuants a la ciutat, incloent els propis col·lectius de risc. 

Sensibilitzar i informar a la ciutadania en general de les diverses particularitats de la convivència i de la violencia juvenil organitzada, així com 
també de la importància de la participació a l'hora de prevenir i resoldre el problema.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 407: Convivència

PROGRAMA: 3133: Convivència

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

386.993,77 €

902.001,01 €

945.242,66 €

2.234.237,44 €

0,00 €

16.799,28 €

373.667,21 €

76.313,04 €

466.779,54 €

2.701.016,98 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

357.753,49 €

376.237,87 €

441.275,09 €

1.175.266,45 €

0,00 €

9.644,18 €

194.535,39 €

43.011,44 €

247.191,01 €

1.422.457,46 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 402: Serveis Socials

PROGRAMA: 3134: Programa d'adults i famílies

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

- Atendre les demandes que realitzen els ciutadans respecte als Serveis Socials d'Atenció Primària. 
- Intervenir en les problemàtiques sociosanitàries que afecten les persones i les famílies de la ciutat amb la finalitat d'augmentar la seva 
qualitat de vida. 
- Donar resposta a les necessitats de diferents col·lectius, per mitjà de convenis amb entitats de la ciutat. 
- Potenciar la col·laboració interdepartamental per a la creació de recursos d'inserció laboral, per els col·lectius amb més risc d'exclusió 
social. 
- Atendre situacions d'emergència social que es puguin produir a la ciutat, millorar la coordinació amb la xarxa d'atenció al tercer sector de la 
ciutat. 
- Desenvolupar projectes de promoció personal i social per a adults i famílies: Grups de dones gitanes a diferents barris de la ciutat. 
- Potenciar el voluntariat social. Posta en marxa de projectes adreçats a col·lectius específics (gent gran i discapacitats) 
- Atendre a les persones sense sostre i en situació de marginació social.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 402: Serveis Socials

PROGRAMA: 3134: Programa d'adults i famílies

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

2.115.086,86 €

76.906,00 €

373.526,00 €

2.565.518,86 €

104.605,51 €

20.076,73 €

446.567,54 €

91.201,28 €

662.451,06 €

3.227.969,92 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

2.372.164,99 €

144.929,28 €

295.509,60 €

2.812.603,87 €

111.767,07 €

23.997,24 €

484.055,03 €

107.023,75 €

726.843,10 €

3.539.446,97 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 402: Serveis Socials

PROGRAMA: 3135: Programa gent gran

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

- Millorar el Programa de Vacances per les persones grans amb nous destins i l'oferta de vacances per a persones amb limitacions socials i 
de salut. 
-Programar l'oferta anual d'activitats formatives i de difusió sociocultural obert a la ciutat, Casals i Espai Sant Oleguer. 
- Realització de la Festa Gran com a espai ciutadà de relació i Participació de la gent gran. 
- Analitzar l'evolució, demandes, necessitats de la ciutat, així com recursos disponibles i dèficits existents. 
-Impulsar el creixement i la constitució de noves entitats de Gent Gran que donin resposta a les necessitats emergents. 
- Elaboració de projectes derivats de les necessitats de nous serveis o de la coordinació dels ja existents. 
- Ampliar la base social del Consell Consultiu de la Gent Gran i donar recolzament als projectes que es generin :
Potenciar els projectes intergeneracionals. Potenciar la participació activa de la gent gran en la formació de noves tecnologies. 
- Oferir suport a les entitats de la gent gran pel seu desenvolupament (convenis i  subvencions). 
- Consolidar l'activitat del centre relacional i de serveis Sant Oleguer, com a centre dinamització de la gent gran a la ciutat. 
- Iniciar la construcció d'una Residència per la Gent Gran a la Creu de Barberà. 
- Consolidació del nou centre d'activitats per la gent gran, Mercat de Sant Joan.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 402: Serveis Socials

PROGRAMA: 3135: Programa gent gran

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

239.838,13 €

2.312.743,28 €

164.010,47 €

2.716.591,88 €

110.765,30 €

21.258,97 €

472.864,10 €

121.899,60 €

726.787,97 €

3.443.379,85 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

269.423,22 €

2.266.116,40 €

119.534,47 €

2.655.074,09 €

105.507,16 €

22.653,19 €

456.943,83 €

126.054,80 €

711.158,99 €

3.366.233,08 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 402: Serveis Socials

PROGRAMA: 3136: Programa d'atenció domiciliària

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

- Ampliar l'oferta dels serveis domiciliaris per tal que donin una resposta més eficient i ajustada a les noves necessitats i demandes de la 
gent gran. 
- Ampliar el servei de menjars a domicili, arranjament d'habitatges i ajudes tècniques. 
- Millorar la qualitat del servei d'ajut a la llar amb l'establiment de protocols d'actuació pel desenvolupament de les diferents actuacions en el 
domicili.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 402: Serveis Socials

PROGRAMA: 3136: Programa d'atenció domiciliària

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

406.063,08 €

4.563.028,15 €

0,00 €

4.969.091,23 €

202.607,87 €

38.886,13 €

864.945,84 €

176.645,55 €

1.283.085,39 €

6.252.176,62 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

291.869,12 €

3.105.457,90 €

0,00 €

3.397.327,02 €

135.002,76 €

28.986,12 €

584.687,12 €

129.273,33 €

877.949,33 €

4.275.276,35 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 402: Serveis Socials

PROGRAMA: 3137: Programa d'atenció a les persones am b disminució

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

- Potenciar i donar suport a les entitats de la ciutat que treballen en l'àmbit de les persones discapacitades, per resoldre mancances que la 
ciutat pateix en aquest sector de població. 
- Generar projectes de sensibilització en el marc del Consell de les persones amb discapacitat.. 
- Col·laboració amb la Taula de Mobilitat per estudiar millores de comunicació i d'accessibilitat que afectin a qualsevol tipus de disminució. 
- Ampliar el nombre de places de transport adaptat, pel desplaçament de persones amb mobilitat reduïda. 
- Consolidar el Servei "Professional de referència" per a persones amb discapacitat.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 402: Serveis Socials

PROGRAMA: 3137: Programa d'atenció a les persones am b disminució

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

125.367,84 €

496.991,08 €

113.050,00 €

735.408,92 €

29.985,29 €

5.755,02 €

128.009,10 €

26.142,95 €

189.892,36 €

925.301,28 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

40.156,61 €

352.652,47 €

185.957,20 €

578.766,28 €

22.998,98 €

4.938,06 €

99.606,89 €

22.022,91 €

149.566,84 €

728.333,12 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 408: Cooperació i solidaritat

PROGRAMA: 3139: Cooperació

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

1. Impulsar projectes de cooperació amb les ciutats agermanades  amb Sabadell: Matagalpa (Nicaragua) i Argub (Sàhara Occidental). 

2. Continuar col·laborant en el desenvolupament del projecte comarcal amb el Departament de Matagalpa (Nicaragua) . 

3. Fomentar relacions preferencials amb ciutats de països vinculats a la realitat de Sabadell. 

4. Establir un pla municipal  d'accions de sensibilització  amb la col·laboració de les diferents entitats de solidaritat i cooperació de la ciutat. 

5. Crear un consell municipal de solidaritat i cooperació que permeti canalitzar la planificació d'estratègies conjuntes entre les entitats de la 
ciutat i el propi Ajuntament, i a la vegada donar suport financer a les accions que se'n derivin. 

6. Col·laborar amb la Fundació Privada Sabadell Solidari en el finançament de la gestió dels àmbits que s'escaiguin. 

7. Donar suport en ajuts d'emergències i catàstrofes naturals i humanes  que es puguin produir al llarg de l'any 2008. 

8. Mantenir i ampliar les relacions entre les xarxes de municipis solidaris en diferents àmbits i accions.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 408: Cooperació i solidaritat

PROGRAMA: 3139: Cooperació

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

79.705,11 €

178.250,21 €

913.715,29 €

1.171.670,61 €

0,00 €

8.809,82 €

195.957,19 €

40.019,81 €

244.786,82 €

1.416.457,43 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

67.258,29 €

120.700,65 €

481.846,10 €

669.805,04 €

0,00 €

5.496,39 €

110.869,14 €

24.512,98 €

140.878,51 €

810.683,55 €
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 208: Innovació, Indústria i Promoció Econòmi ca i projectes Ciutat

PROGRAMA: 3221: Promoció Econòmica

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DIRECCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Aquest programa preveu les accions de coordinació general del departament i de suport general en matèria de gestió de recursos. Orientar 
els nostres serveis cap a la qualitat. Impulsar la concertació amb els agents econòmics i socials que actuen al territori. 

OBJECTIUS 

Dirigir i  coordinar les activitats del departament  i vetllar per la coherència amb els objectius generals 

Coordinar l'execució de les activitats, així com planificar, controlar i avaluar-ne el desenvolupament. 

Inaugurar la primera fase constructiva de Can Molins, futur centre de Formació que haurà de dotar Promoció
Econòmica de més i de millors espais per  tal continuar donant un servei adaptat a les necessitats de les empreses i treballadors de la ciutat. 

Continuar impulsant els processos de concertació amb les entitats socioeconòmiques i amb les empreses.  

Planificar les actuacions en conjunt amb els agents implicats dins del Pacte Per l'Ocupació a Sabadell tot impulsant la participació també dins 
del Consorci per l'Ocupació del Vàlles Occidental (COPEVOC) 

Garantir la provisió de recursos econòmics, materials i humans, i de suport jurídic i d'informació adequats per a les activitats a realitzar. 

Impulsar les mesures que proposi el Pla d'Innovació  com a elements de desenvolupament i millora de  la productivitat de la  indústria i la 
competitivitat del territori. 
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 208: Innovació, Indústria i Promoció Econòmi ca i projectes Ciutat

PROGRAMA: 3221: Promoció Econòmica

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Revisar la presència pública de Promoció Econòmica  per tal d'unificar la imatge de Marca, millorar la informació i facilitar-ne la gestió als 
usuaris   

Coordinar, estructurar i dimensionar l'actual organigrama i organització del servei de promoció econòmica juntament amb el de l'empresa 
municipal Promoció Econòmica SL. adequant els nostres serveis als canvis en la gestió de les Polítiques Actives d'Ocupació. 

Continuar integrant dintre de les activitats del nostre servei els principis fonamentals de la política de prevenció de riscos laborals, 
compromisos que adquireix la entitat local per portar-les a terme. 

Orientar els nostres serveis cap a la gestió de qualitat com l'opció per avançar en la millora de la gestió pública, impulsant projectes que 
posin en valor la innovació tant respecte dels usuaris finals com de la metodologia interna de treball.  

Promoure un espai de concertació on conflueixin els tres subsistemes de la formació professional (reglada,ocupacional i contínua) que tingui 
com a missió principal analitzar i reflexionar, conjuntament amb els agents socials, econòmics i educatius, sobre l'oferta formativa adient a 
les necessitats del territori i facilitar-ne l'accés a tots els ciutadans i ciutadanes. 

DINAMITZACIÓ I FORMACIÓ 

Aquest programa preveu les accions necessàries per afavorir la consolidació del teixit productiu i social de la ciutat, contribuint a crear les 
condicions favorables per millorar l'ocupació: potenciant la creació de noves activitats, garantint l'accés a la informació, els coneixements, les 
habilitats i les actituds necessàries per a consolidar les organitzacions, els llocs de treball i les oportunitats d'inserció laboral.  

OBJECTIUS 

Impulsar la millora competitiva dels sectors industrials amb més implantació a la ciutat amb especial incidència a les accions d'innovació, tot 
respectant el medi ambient  

Donar suport als promotors de projectes empresarials tant durant el procés de posada en marxa com durant el desenvolupament de 
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 208: Innovació, Indústria i Promoció Econòmi ca i projectes Ciutat

PROGRAMA: 3221: Promoció Econòmica

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

l'empresa per a la seva consolidació en l'entorn canviant. 

Impulsar el desenvolupament tecnològic de les PIME en col·laboració amb els principals agents econòmics i empresarials de la ciutat. 

Afavorir la capacitació dels promotors de projectes empresarials, els empresaris i treballadors per millorar la gestió i augmentar la 
competitivitat dels seus negocis. 

Facilitar la implantació de noves empreses a la ciutat mitjançant els serveis i espais que s'ofereixen des del Viver d'empreses. 

Participar activament en la millora del posicionament  de les col·lectivitats tèxtils europees tant a nivell local com nacional i internacional. 

Participar  en projectes europeus i xarxes de cooperació i intercanvi d'experiències europees per a la dinamització econòmica del territori. 

Impulsar la Responsabilitat Social des de diverses vessants, l'empresarial , amb la difusió d'eines i bones pràctiques entre el teixit 
empresarial del territori i al territori amb la col·laboració entre entitats i organismes públics del consorci. 

Consolidar i ampliar un model coparticipat de la formació ocupacional, integrat pels agents socials i econòmics del nostre municipi i els 
diferents nivells de l'administració per tal d'assolir un major apropament entre els perfils professionals de les persones que cerquen feina i els 
requerits en el mercat laboral. 

Mantenir i dinamitzar les activitats de formació continuada, a través dels agents socials i econòmics, per tal d'adequar els treballadors als 
canvis en els processos productius i de gestió que afecten al seu lloc de treball. 

Dissenyar accions per a persones amb  especials dificultats d'inserció laboral  en el marc de col·laboració amb les entitats establert en la 
Plataforma del 3er. Sector i amb la participació dels agents econòmics i socials. 

Facilitar l'extensió de l'ús i de l'accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació al conjunt de la població. Desenvolupar les accions 
de formació que contribueixin a minimitzar els efectes de la fractura digital.
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 208: Innovació, Indústria i Promoció Econòmi ca i projectes Ciutat

PROGRAMA: 3221: Promoció Econòmica

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Facilitar mitjançant la formació, l'adquisició de les competències digitals necessàries a les persones amb risc d'exclusió socio-laborals i/o 
tecnològica per  que puguin accedir a les eines informàtiques i telemàtiques més habituals per a la comunicació, accés a la informació i 
automatització de les tasques  que puguin desenvolupar. 

Ampliar la nostra oferta formativa professionalitzadora   amb projectes d'e-learning /formació a distància que donen resposta a persones amb 
disponibilitat reduïda (treballadors, estudiants, persones viuen fora del nostre territori, persones amb disponibilitat física reduïda...) sota un 
entorn EVA (Entorn Virtual d'Aprenentatge) 

OCUPACIÓ I INTERMEDIACIÓ 

Es tracta de programes i/o serveis que tenen per objecte el desenvolupament de plans integrals d'ocupació que poden combinar accions de 
diferent naturalesa com són: informació, orientació, assessorament, formació, pràctica laboral  i/o programes de formació i treball,  amb la 
finalitat de millorar l'ocupabilitat  i afavorir la integració dels desocupats, proporcionant solucions a les necessitats laborals de les empreses 
del territori. 

OBJECTIUS 

Utilitzar part de les obres i els serveis que desenvolupa l'Ajuntament com a instrument de formació i treball. 

Proveir de les habilitats, les actituds i els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball que l'usuari ha 
decidit exercir com a fruit de llur itinerari d'inserció/millora laboral. 

Mantenir i consolidar el servei de mainaderes que ofereix l'atenció dels fills dels usuaris/es del Servei de Promoció Econòmica durant la 
realització de les diferents activitats formatives i/o laborals. 
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 208: Innovació, Indústria i Promoció Econòmi ca i projectes Ciutat

PROGRAMA: 3221: Promoció Econòmica

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Oferir serveis  d'orientació i assessorament personalitzat des d'on s'ajudi a identificar competències professionals i potencialitats, i a definir el 
camí i les estratègies més adients per aconseguir una feina o millorar la que és té. 

Promoure l'ocupació en condicions d'igualtat, per contribuir a la cohesió social i al desenvolupament competitiu de les empreses del territori, 
atenent especialment als col·lectius més vulnerables actualment en temes d'ocupació. 

Oferir espais de consulta per a dur a terme la recerca activa de feina i d'accions de formació al llarg de la vida que facilitin la inserció al món 
laboral i/o millorin la qualitat professional. 

Mantenir i millorar la borsa de treball personalitzada i la borsa de treball en línia com a servei d'intermediació laboral per a les persones que 
cerquen feina i per a les empreses amb necessitat de personal. 

Seguir treballant molt estretament amb els centres educatius per a la orientació i la inserció de joves amb especials dificultats, que es preveu 
abandonin el centre abans d'obtenir el graduat en ESO. 
  
Donar suport als centres educatius en la seva funció d'orientació professional de l'alumnat, desenvolupant  accions i estratègies que 
afavoreixin l'ajust de la formació amb la demanda laboral i comptant amb la col·laboració dels agents econòmics i socials. 

Consolidar l'Oficina Tècnica Laboral com a dispositiu per a prestar servei a persones amb un diagnòstic acreditat de trastorn mental i en 
tractament medicosanitari, a fi de facilitar-ne la inserció laboral o millora de l'ocupació amb una metodologia de treball específica adaptada a 
les seves necessitats.
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 208: Innovació, Indústria i Promoció Econòmi ca i projectes Ciutat

PROGRAMA: 3221: Promoció Econòmica

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.052.581,80 €

2.705.953,92 €

3.292.910,73 €

7.051.446,45 €

0,00 €

290.818,09 €

1.218.799,98 €

309.812,94 €

1.819.431,01 €

8.870.877,46 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

1.006.042,89 €

1.974.587,93 €

2.609.971,95 €

5.590.602,77 €

0,00 €

244.395,01 €

957.974,00 €

271.979,67 €

1.474.348,68 €

7.064.951,45 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 403: Salut

PROGRAMA: 4132: Atenció i promoció de la salut

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

- Promoure accions informatives i educatives que permetin millorar la salut de la població en col·laboració amb altres agents sanitaris i 
educatius, prioritzant les intervencions en el territori a través del Pla de Barris, Pla d'Entorn i Salut Comunitària des de l'atenció primària, amb 
models d'intervenció que potenciïn  els mitjancers. 

- Vetllar per la millora de les condicions de treball i les prestacions de serveis adreçats a la prevenció i l'assistència dels problemes de salut 
relacionats amb el treball en l'àmbit comunitari. 

- Donar atenció integral en salut reproductiva i sexualitat. 

- Elaborar i liderar el Pla municipal de drogodependències. 

- Millorar la salut i la qualitat de vida de les persones amb drogodependències des de la vessant preventiva, d'assistència i reinserció. 

- Potenciar accions solidàries en l'àmbit de la salut i del foment de la cohesió social.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 403: Salut

PROGRAMA: 4132: Atenció i promoció de la salut

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.103.610,15 €

48.021,56 €

60.957,54 €

1.212.589,25 €

229.178,54 €

10.840,69 €

241.129,86 €

49.245,30 €

530.394,38 €

1.742.983,63 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

1.075.695,69 €

48.737,99 €

56.995,32 €

1.181.429,00 €

198.576,97 €

11.324,26 €

228.424,80 €

50.504,33 €

488.830,36 €

1.670.259,36 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 403: Salut

PROGRAMA: 4133: Protecció de la salut

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

- Protegir la salut pública mitjançant el control de les aigües de consum públic, residuals i lúdiques i els aliments. 

- Assegurar que les activitats de concurrència pública no suposin riscos per a la salut mitjançant les inspeccions sanitàries. 

- Potenciar pràctiques higienicosanitàries correctes per prevenir les toxinfeccions alimentàries. 

- Conèixer les malalties transmissibles que es donen a la ciutat i vigilar i analitzar les causes que les provoquen i les situacions que les 
generen, tot prevenint contagis, actuant sobre les fonts de contaminació i els individus susceptibles. 

- Evitar la proliferació de plagues possibles transmissores de malalties. 

- Prevenir les malalties transmissibles a través del control dels animals. 

- Establir els canals entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Agència de Protecció de la Salut per signar el conveni de col·laboració entre ambdues 
institucions.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 403: Salut

PROGRAMA: 4133: Protecció de la salut

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

364.399,80 €

140.329,50 €

92.500,00 €

597.229,30 €

112.875,93 €

5.339,30 €

118.762,24 €

24.254,49 €

261.231,96 €

858.461,26 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

331.663,44 €

142.669,16 €

86.196,00 €

560.528,60 €

94.214,78 €

5.372,79 €

108.376,07 €

23.961,76 €

231.925,40 €

792.454,00 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 4222: Planificació educativa

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

Garantir la informació de la ciutadania sobre l'oferta educativa reglada i no reglada de la ciutat. 

Vetllar pel correcte desenvolupament dels processos de matriculació i gestionar l'oficina 
municipal d'escolarització. 

Conèixer la situació real dels diferents aspectes que conformen la realitat educativa de la 
ciutat. 

Seguir la implantació del mapa escolar i actualitzar les necessitats d'escolarització previstes en el mateix. 

Contribuir a la planificació i coordinació de la formació al llarg de la vida. 

Desenvolupar estudis i projectes a partir de les línies marcades en el Projecte Educatiu de  Sabadell, i en plans educatius d'entorn.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 4222: Planificació educativa

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

276.139,85 €

191.453,10 €

0,00 €

467.592,95 €

19.845,44 €

3.665,06 €

81.522,11 €

16.649,04 €

121.681,65 €

589.274,60 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

276.139,85 €

127.792,60 €

0,00 €

403.932,45 €

15.833,75 €

3.444,58 €

69.481,59 €

15.362,26 €

104.122,19 €

508.054,64 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 4223: Equipaments educatius

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

Garantir el manteniment dels edificis educatius. 

Introduir millores en els equipaments que donin respostes a necessitats funcionals, de 
seguretat, sanitàries,etc. 

Coordinar i dirigir el servei de consergeria dels equipaments educatius. 

Gestionar l'ús cívic i cultural de les instal·lacions escolars fora de l'horari lectiu, per donar  resposta a les necessitats ciutadanes 
d'equipaments per desenvolupar les seves activitats i  rendabilitzar els equipaments que disposa la ciutat. 

Fomentar mesures per al bon ús, control i estalvi en els diferents tipus de consums 
energètics. 

Desenvolupar les accions necessàries per donar compliment a la Llei de Prevenció de 
riscos laborals, als equipaments educatius. 

Impulsar la implantació dels Plans d'emergència en els centres educatius. 

Desenvolupar accions per millorar la seguretat en els equipaments educatius.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 4223: Equipaments educatius

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

2.231.276,40 €

3.021.461,20 €

0,00 €

5.252.737,60 €

222.935,12 €

41.171,71 €

915.784,21 €

1.187.150,84 €

2.367.041,88 €

7.619.779,48 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

2.192.208,08 €

2.850.692,44 €

0,00 €

5.042.900,52 €

197.676,72 €

43.003,92 €

867.443,92 €

1.179.966,31 €

2.288.090,87 €

7.330.991,39 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 4224: Promoció i serveis educatius

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

Organització de les activitats del programa Ciutat i Escola, abastant la majoria dels àmbits 
que formen la realitat de la ciutat seguint els principis de la Carta de les Ciutats Educadores. 

Dinamització i organització del Consell Escolar Municipal que engloba a tota la comunitat  educativa (pares i mares, professionals, alumnes). 

Dinamització i organització d'accions diverses sobre temàtiques d'interès per als diferents col·lectius de la comunitat educativa. 

Facilitar l'inici i posta en marxa de processos de treball conjunt entre els agents educatius de la ciutat encaminats a l'èxit escolar dels nens i 
nenes entre 3 i 16 anys. 

Desenvolupar accions d'orientació per promoure el màxim desenvolupament formatiu per a tots els alumnes. 

Fomentar la participació activa dels diferents sectors de la comunitat educativa en els 
consells escolars de centre. Representació i participació de l'Ajuntament als consells  escolars de centre i servei d'assessoria en els temes 
que es tracten. 

Donar suport econòmic, tècnic i infrastructural als centres educatius públics, segons 
prioritats per fomentar els projectes d'innovació i perquè l'alumnat pugui participar en 
condicions d'igualtat a les activitats de Ciutat i Escola que comporten una despesa  econòmica. 

Gestionar els menjadors escolars dels centres públics de Sabadell, que formen part de la 
gestió unificada, mitjançant concessió administrativa. 

Contribuir a la formació permanent dels pares i les mares per a poder exercir  adequadament les seves responsabilitats educatives, en el 
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 4224: Promoció i serveis educatius

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

marc de la família. 

Millorar la gestió de les associacions a partir de l'assessorament i la formació específica de  les persones que formen part de les juntes. 

Afavorir la realització d'activitats extraescolars de qualitat, a partir del suport a la gestió de les associacions de mares i pares i la interrelació 
entre els agents que intervenen i fomentar la participació en les mateixes de tot l'alumnat, cercant la participació de tothom en igualtat de 
condicions. 

Donar suport a les associacions de lleure infantil i juvenil per promocionar les activitats de  lleure de la ciutat en tant que mitjà per a 
l'educació dels nostres nens i nenes. 

Desenvolupar plans educatius d'entorn a algunes zones de la ciutat.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 4224: Promoció i serveis educatius

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

573.389,59 €

515.112,67 €

546.759,07 €

1.635.261,33 €

69.403,27 €

12.817,41 €

285.098,29 €

58.224,85 €

425.543,83 €

2.060.805,16 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

561.850,80 €

352.782,42 €

356.645,14 €

1.271.278,36 €

49.832,86 €

10.840,97 €

218.676,27 €

48.348,95 €

327.699,05 €

1.598.977,41 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 4225: Centres municipals

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

Millorar el servei públic que s'ofereix als usuaris dels centres municipals d'ensenyament artístic, diversificant i ampliant la oferta educativa, 
cercant  la complementarietat i desenvolupant el potencialexistent entre la dinámica formativa, pròpia dels centres educatius i els àmbits de 
la creació cultural impulsats des de l'Ajuntament,  les entitats ciutadanes i el món de l'empresa. 

Gestió de l'Escola d'Art "Illa", la qual engloba oferta educativa d'ensenyaments reglats i 
d'ensenyaments oberts (tallers, cursos i monogràfics), adaptant-los a les demandes de 
l'entorn i adequant-se al màxim a les exigències que la normativa i la necessària qualitat de l'ensenyament requereix. 

Gestió de l'Escola de Música i Conservatori de Grau Mitjà i desenvolupament òptim de les activitats lectives i complementàries, mantenint-ne 
la qualitat i diversitat necessària per la pràctica musical als nivells corresponents. 

Disseny i gestió de projectes que generin la col·laboració d'aquests centres amb la resta 
d'entitats de la ciutat. 

ESCOLES BRESSOL 

Gestionar de manera indirecta, mitjançant la modalitat de concessió, les escoles bressol i vetllar pel seu funcionament. 

Posar en funcionament l'escola bressol Gràcia-Centre 

Implementar els nous serveis d'atenció a la infància i a la família (espai quitxalla, primers  passos i aprenguem amb família)a la nova escola 
bressol municipal. 
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 4225: Centres municipals

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Facilitar l'accés a les escoles bressol en major equitat mitjançant la gestió dels ajuts  econòmics a les famílies.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 406: Educació

PROGRAMA: 4225: Centres municipals

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

2.989.300,27 €

158.197,93 €

2.726.694,00 €

5.874.192,20 €

249.310,71 €

46.042,76 €

1.024.131,19 €

322.188,53 €

1.641.673,20 €

7.515.865,40 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

3.046.670,03 €

158.958,98 €

2.559.843,80 €

5.765.472,81 €

226.000,85 €

49.165,74 €

991.735,67 €

330.953,84 €

1.597.856,10 €

7.363.328,91 €
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ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

SERVEI: 501: Urbanisme

PROGRAMA: 4325: Urbanisme

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

Per tal de fer efectius els eixos d'actuació de l'Àrea, els objectius generals a assolir pel servei d'Urbanisme són: 

-  Suport a la política d'habitatge 
- Política urbanística de reforma interior 
- Impuls de la renovació urbana 
- Política específica del sòl industrial 
- Suport a la gestió del Patrimoni històric 
- Complimentar la gestió de les grans infraestructures 

Es concreten en la priorització i agilitació en la redacció i tramitació del planejament necessari i la seva execució
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ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

SERVEI: 501: Urbanisme

PROGRAMA: 4325: Urbanisme

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

3.044.974,19 €

464.573,38 €

45.010,00 €

3.554.557,57 €

0,00 €

563.435,83 €

683.577,97 €

1.479.361,41 €

2.726.375,21 €

6.280.932,78 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

2.721.424,73 €

344.826,12 €

44.851,38 €

3.111.102,23 €

0,00 €

505.523,37 €

593.767,71 €

1.455.033,36 €

2.554.324,44 €

5.665.426,67 €
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 4333: Edificis i equipaments municipals

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DEFINICIÓ:  

Contractació, gestió i control de la facturació dels subministraments de les companyies de serveis com electricitat, aigua, telèfon, gas i 
combustibles de calefacció. 

Manteniment i conservació dels edificis, locals i equipaments municipals 

OBJECTIUS: 

Elaboració d'acords i convenis amb les companyies de serveis per definir un marc estable per al seguiment d'aspectes d'interès comú com 
l'optimització i estalvi dels consums, les obres a la via pública, les llicències i la participació de les companyies en nous projectes d'ordenació 
de serveis i l'intercanvi d'informació sobre les xarxes i els serveis. Elaboració de plans de pagament a les companyies subministradores. 
Aplicació d'estratègies de reducció de despesa. 

Inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament de les instal·lacions i obres dels equipaments municipals. Aplicació del 
programa de manteniment preventiu als elements integrants de les mateixes. Consolidació de l'instrumental de comunicació i resposta de les 
incidències de correctiu que s'esdevinguin als equipaments. Implantació progressiva de la tele-gestió a les instal·lacions dels equipaments 
municipals. Instauració de mesures d'estalvi i optimització a les instal·lacions hídriques i energètiques dels equipaments. Aquest programa 
contempla totes les activitats i despeses corresponents que tenen com a objectiu el manteniment i la conservació dels edificis, locals i 
equipaments municipals. Suport tècnic a les instal·lacions dels actes a la via pública organitzats per l'Ajuntament.

Página 48 de 117



ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 4333: Edificis i equipaments municipals

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

974.076,57 €

4.040.746,13 €

0,00 €

5.014.822,70 €

350.868,35 €

50.700,87 €

899.109,31 €

491.352,13 €

1.792.030,66 €

6.806.853,36 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

1.023.286,56 €

3.329.045,98 €

0,00 €

4.352.332,54 €

317.150,07 €

45.670,66 €

774.120,98 €

475.210,38 €

1.612.152,10 €

5.964.484,64 €
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 4334: Infrastructures urbanes

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DEFINICIÓ: 

Infraestructures urbanes 

OBJECTIUS: 

Direcció, control i seguiment de la contracta de conservació de l'enllumenat públic. Substitució integral de les instal·lacions d'enllumenat 
públic obsoletes. Fiscalització de les obres realitzades per les companyies de serveis.
Impuls de l'accés a la banda ampla per tots els sectors de la ciutat. Implantació de sistemes  per a la racionalització i l'estalvi de consums 
energètics i reducció de la contaminació lumínica. Reducció progressiva de les emissions a l'hemisferi superior així com la racionalització del 
consum (implantació de reguladors) i la generalització de làmpades de major rendiment (VASP). Extensió progressiva de la tele-gestió i el 
control de flux a les instal·lacions de l'enllumenat públic.
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 4334: Infrastructures urbanes

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

319.055,36 €

2.990.933,43 €

0,00 €

3.309.988,79 €

231.587,51 €

33.464,66 €

593.449,04 €

372.799,80 €

1.231.301,01 €

4.541.289,80 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

319.055,36 €

2.678.274,46 €

0,00 €

2.997.329,82 €

218.412,39 €

31.452,11 €

533.115,49 €

366.466,79 €

1.149.446,78 €

4.146.776,60 €
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 4335: Parcs i jardins

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DEFINICIÓ: 

Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat. 

OBJECTIUS: 

Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i de l'arbrat d'alineació. 
Implantació de la sistemàtica pròpia del manteniment especialitzat a les places i espais de la ciutat. 
Generació d'una nova cultura pel que fa al compromís dels gestors en l'activitat propositiva a la gestió del verd i de les places i espais 
públics. 
Restauració i renovació de les places i espais per a recuperar-ne el seu valor actiu.  
Continuar amb el programa d'adequació  a normativa dels components o unitats senceres de jocs infantils. 
Programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del verd urbà. 
Implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 4335: Parcs i jardins

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

976.189,38 €

3.637.274,75 €

0,00 €

4.613.464,13 €

322.786,79 €

46.643,05 €

827.149,59 €

467.400,07 €

1.663.979,51 €

6.277.443,64 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

1.037.672,37 €

3.842.094,45 €

0,00 €

4.879.766,82 €

355.583,67 €

51.205,23 €

867.932,28 €

486.806,55 €

1.761.527,72 €

6.641.294,54 €
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ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

SERVEI: 507: Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes

PROGRAMA: 4411: Cicle integral de l'aigua

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

OBJECTIUS: 

1. Campanyes per l'estalvi d'aigua 
- Manteniment d'una base de dades pel seguiment de la campanya "Sabadell, amb l'estalvi d'aigua" 
- Aplicació de mesures correctives per rebaixar consums d'aigua a la resta d'equipaments derivades de l'Auditoria realitzada el 2006. 

2. Programa de seguiment i control dels abocaments industrials 
- Programació de les inspeccions: inspeccions, actes, informes tècnics, coordinació amb l'ACA pel seguiment del conveni d'inspeccions, 
seguiment d'incompliments, concessió d'autoritzacions d'abocament i actualització de la base de dades. 
- Seguiment del contracte amb TECNOAMBIENTE SL i coordinació amb el laboratori municipal. 

3. Programa de seguiment del control de la qualitat de l'aigua superficial 
- Seguiment del contracte amb ECOPROGES pel seguiment de l'estat ecològic del riu Ripoll, en coordinació amb els ajuntaments de Barberà 
del Vallès i Castellar del Vallès, i amb el laboratori municipal. 
- Seguiment del conveni amb l'Associació Hàbitats per l'execució del Projecte Rius en l'àmbit del Ripoll. 
- Preses de mostra i seguiment de la qualitat del riu Sec. Proposta de protocol pel seguiment de l'estat ecològic del Riu Sec. 

4. Seguiment de les aigües subterrànies 
- Actualització de la base de dades de pous, redacció d'informes sol·licitats per  l'ACA 
- Aplicació de les mesures proposades en l'estudi hidrogeològic elaborat en el 2007.        

5. Seguiment de la gestió i funcionament del sistema de sanejament: depuradores de riu Sec i del Ripoll amb les seves instal·lacions 
annexes (bombaments i col·lectors) 
- Visites tècniques setmanals, preses de mostra, informes tècnics, reunions de coordinació amb l'ACA, elaboració del pressupost anual, 
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ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

SERVEI: 507: Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes

PROGRAMA: 4411: Cicle integral de l'aigua

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

elaboració de propostes d'inversions extraordinàries. 
- Manteniment dels col·lectors en alta, Inspeccions periòdiques, aforaments, preses de mostra, informes tècnics. 
- Ampliació de l'EDAR Riu Sec, seguiment de les obres i posta en marxa. 
-  Elaboració i aplicació de les mesures d'un Pla Director d'Aigües Pluvials, de planificació del drenatge urbà a
Sabadell i estudi de reducció de descàrregues del sistemes de sanejament al riu Ripoll i riu Sec. 
-  Aplicació d'un nou Reglament del servei municipal d'explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament d'aigües residuals 
en alta. 

6. Seguiment, control i banc de dades del sistema informàtic de control de les aigües residuals (SICARS) 
- Recepció de dades, seguiment de les comunicacions, elaboració d'informes. 
- Millora i actualització de l'aplicació informàtica. Seguiment del contracte de manteniment del centre de control. 
- Seguiment del contracte de manteniment de les instal·lacions amb CASSA. 
-  Ampliació del sistema informàtic amb la introducció de nous elements (sensor de nivell del Ripoll, nous equips previstos en el pla director 
d'aigües pluvials, etc...). 

7. Aigua regenerada i Pla director d'utilització d'aigües externes a la xarxa d'aigua potable de Sabadell 
- Execució de la Fase 1: Canalització de l'aigua de la Caseta de les Aigües fins les instal·lacions municipals de Sant Oleguer. 
- Priorització de fases i projectes executius ( Inici de la fase de canalització d'aigua regenerada fins la Pl. Espanya). 
- Creació d'una base de dades per al seguiment de la qualitat de l'aigua regenerada. 

8. Difusió de resultats 
- Elaboració del butlletí AQUA semestral, redacció d'articles. 

9. Manteniment de l'EDAR de Sant Julià 
- Seguiment de les visites de manteniment i explotació de la depuradora. 
-  Seguiment de les millores de les instal·lacions.
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ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

SERVEI: 507: Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes

PROGRAMA: 4411: Cicle integral de l'aigua

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

105.477,29 €

6.032.903,62 €

0,00 €

6.138.380,91 €

202.530,04 €

1.005.102,98 €

1.219.422,37 €

249.039,33 €

2.676.094,72 €

8.814.475,63 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

108.864,61 €

5.205.669,19 €

0,00 €

5.314.533,80 €

209.705,01 €

897.634,22 €

1.054.325,57 €

233.109,59 €

2.394.774,39 €

7.709.308,19 €
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 4412: Clavegueram

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DEFINICIÓ: 

Xarxa de clavegueram. 

OBJECTIUS: 

Programació, direcció i control de la contracta d'inspecció, neteja i manteniment dels embornals, reixes, ramals i altres elements de la xarxa 
del clavegueram de la ciutat. 
Continuació amb la segona volta de neteja integral i inspecció de tota la xarxa del clavegueram de la ciutat, amb unes previsions de 
rendiments que possibilita l'experiència acumulada a la primera fase. 
Actuacions localitzades d'intervenció i reparació a grans col·lectors. 
Aplicació de mesures en prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració. 
Gestió i actuació de la base de dades del clavegueram. Intervencions correctives de restauració de la capacitat drenant o d'increment de la 
dotació de superfícies receptores davant de problemàtiques d'insuficiència a sectors urbans.
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 4412: Clavegueram

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

0,00 €

585.069,14 €

0,00 €

585.069,14 €

40.935,09 €

5.915,17 €

104.897,25 €

330.943,33 €

482.690,84 €

1.067.759,98 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

0,00 €

503.612,52 €

0,00 €

503.612,52 €

36.697,74 €

5.284,60 €

89.574,27 €

325.627,85 €

457.184,45 €

960.796,97 €
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 622: Recollida i tract.de residus sòlids urb ans i neteja viària

PROGRAMA: 4421: Residus urbans i neteja viària

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

ACTUACIONS 

1.- Recollida selectiva de les fraccions valoritzables dels residus municipals. 
2.- Neteja Viària. 
3.- Recollida, transport i tractament dels residus municipals. 

OBJECTIUS 

Optimitzar els sistemes i millorar el control dels serveis relacionats amb la recollida dels residus municipals i la neteja viària així com la 
coordinació amb la resta de serveis municipals. 
Això s'aconseguirà mitjançant els següents mecanismes: 

- Optimització del sistema de recollida mitjançant la càrrega lateral a tota la ciutat, tant pel que fa a la recollida de la fracció resta, com de la 
recollida selectiva (envasos lleugers, vidre, paper/cartró i matèria orgànica). 
- Consolidació a tota la ciutat de la recollida de la fracció orgànica. 
- Consolidació dels serveis de deixalleria I, II, III i mobiblau. 

En l'àmbit de la neteja viària: 

- Consolidació dels serveis existents de neteja. 
- Consolidació dels sectors d'escombrat manual.
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 622: Recollida i tract.de residus sòlids urb ans i neteja viària

PROGRAMA: 4421: Residus urbans i neteja viària

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

375.233,57 €

22.827.896,89 €

21.474,74 €

23.224.605,20 €

0,00 €

219.451,27 €

3.891.662,50 €

1.311.576,02 €

5.422.689,79 €

28.647.294,99 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

467.033,12 €

21.395.838,58 €

22.391,80 €

21.885.263,50 €

0,00 €

214.052,50 €

3.628.205,33 €

1.312.809,12 €

5.155.066,94 €

27.040.330,44 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 403: Salut

PROGRAMA: 4431: Serveis funeraris

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

- Direcció i gestió economicoadministrativa del Cementiri i dels Serveis Funeraris. 

- Prestar els serveis propis del Cementiri: inhumacions, exhumacions, trasllats, etc. 

- Administrar, atendre i resoldre els tràmits relatius a la titularitat de les concessions de sepultures i altres qüestions relacionades amb el dret 
funerari. 

- Vetllar per la millora de la gestió del servei. 

- Vetllar pel manteniment i inversions de millora i ampliació del Cementiri. 

- Promocionar la incineració
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 403: Salut

PROGRAMA: 4431: Serveis funeraris

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

359.367,86 €

120.886,27 €

145.000,00 €

625.254,13 €

118.172,61 €

5.589,84 €

124.335,13 €

626.554,90 €

874.652,47 €

1.499.906,60 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

441.686,83 €

112.334,59 €

138.272,15 €

692.293,57 €

116.362,10 €

6.635,79 €

133.852,32 €

623.575,72 €

880.425,94 €

1.572.719,51 €
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ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

SERVEI: 507: Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes

PROGRAMA: 4442: Ecosistemes

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

OBJECTIUS: 
    
Neteges especials del Ripoll i Rodal 
  
De manera esporàdica s'han de fer actuacions que no poden incloure's al contracte de manteniment, amb incidència especial en l'àmbit del 
riu on periòdicament s'ha de netejar els guals colmatats per dipòsits i brancatge. Degut a la inestabilitat que presenten els talussos del Ripoll, 
sovint presenten esllavissades que afecten el camí del riu i que cal netejar. 
En quant al rodal, de manera esporàdica s'ha de retirar abocaments de gran volum, així com donar resposta als abocaments de productes 
tòxics o residus especials que s'aboquen al Rodal. Igualment cal tenir en compte l'arranjament d'aquells camins que formen part de la xarxa 
bàsica de prevenció d'incendis forestals i xarxa Vallès natural  que són malmesos per les turmentes de la primavera i la tardor. També està 
previst continuar la feina iniciada amb el Taller Ocupacional d'Auxiliars Forestals on es fa gestió forestal i les neteges als parcs periurbans i 
talussos del Ripoll. 
  
Estudis i treballs tècnics 
  
Estudi sobre l'estat de l'aqüeducte de Colobrers i proposta de reparació o subtitució. També esta previst acabar la proposta de GIS sobre els 
camins del rodal pel tal d'iniciar el Pla de Camins i és possible l'edició d'un pòster del la proposta en col.laboració amb l'UES. Igualment hi ha 
la previsió d'encarregar un pla de gestió del bosc de Castellarnau. 
   
Convenis i subvencions 
  
UES 
- manteniment del programa d'actuació en conveni institucional per l'any 2008. 
- Conveni d'Educació Ambiental dins del programa de ciutat i escola pel curs escolar 2007-2008.    
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ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

SERVEI: 507: Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes

PROGRAMA: 4442: Ecosistemes

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

ADENC 
- manteniment del programa d'actuació en conveni institucional per l'any 2008. 
- Contracte d'Educació Ambiental dins del programa de ciutat i escola pel curs escolar 2007-2008. 
ADF 
- manteniment del programa d'actuació en conveni per l'any 2008.   
- manteniment de la xarxa bàsica de camins del pla de prevenció d'incendis forestal per l'any 2008. 

La RUDA. 
- Conveni de cessió de dos espais d'horta al Ripoll  pel  monitoratge de l'hort escolar dins el programa ciutat i Escola.  

JAS 

- Cursa del Ripoll el dia de Sant Esteve. 

Caldrà renovar i els convenis amb les entitats col·laboradores del projecte, com és el cas de la Cooperativa Agrària  i  les entitats com la UES 
pel que fa a la gestió del territori o a la divulgació ambiental.  Altrament el treball de recerca que realitza l'Escola Superior d'Agricultura de 
Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, és una alternativa que caldrà valorar d'acord amb el desenvolupament de la creació de 
la Fundació Miquel Agustí. 
  
També es podran subvencionar aquelles entitats que realitzin alguna activitat esportiva i cultural en l'àmbit del Ripoll i del Rodal sempre que 
es considerin oportunes, com per exemple els Amics del Ripoll per les Jornades sobre el riu que organitzen conjuntament amb la Fundació 
Bosch i Cardellach. 
     
Manteniment de l'horta del Ripoll 
  
Cara l'adjudicació dels horts municipals, cal fer un aixecament topogràfic i proposta de distribució d'horts en les mhortes municipals de la 
Font dels Plàtans, la Verneda de Can Deu, Can Bages i  Can Rimblas. Tanmateix per garantir el rec en aquestes zones d'horta, s'ha de fer 
els projectes de re des dels diposits fins les parcel.les amb els comptedors pertinents. 
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ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

SERVEI: 507: Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes

PROGRAMA: 4442: Ecosistemes

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Contractes de manteniments: 

· Plantades populars a la Salut, Parc Agrari i riu Ripoll.  
· Reposició de l'arbrat mort a tot el Ripoll.  
.  Manteniment del programa de telegestió de rec, instal·lació d'un tensiòmetre i revisions de xarxes de recs 
· Recuperació d'itineraris a Castellarnau i substitució del mobiliari malmès existent 
. Tancaments dels camins que no formin part de la xarxa viària bàsica del rodal 
· Instal.lació d'estructura d'ombreig a Sant Julià d'Altura, reposició de l'arbrat mort, manteniment de l'àrea de mpic-nic i posta a punt dels 
lavabos. 
.    Instal·lació de 3 barbacoes més a l'àrea d'estada de Sant Vicenç de Jonqueres. 
. Manteniment de la senyalització del rodal i incorporar-ne de nova a les àrees d'estada i parcs periurbans 

Fundació Miquel Agustí 

Gestió de la Fundació Miquel Agustí constituïda recentment. 

Activitat de divulgació i senyalització 

La comunicació, els itineraris, la senyalització de l'entorn natural del territori del Parc Agrari, és una necessitat per a que la població coneix-hi 
aquest espai, la seva funcionalitat, l'activitat econòmica i el medi agroforestal. 

La Marca:  Parc Agrari 

El valor  de la marca, és un element que cal  potenciar i treballar durant aquest proper any, tant pel que fa  als productes agraris com al 
coneixement del medi.
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ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

SERVEI: 507: Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes

PROGRAMA: 4442: Ecosistemes

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

354.922,99 €

1.018.773,43 €

223.049,14 €

1.596.745,56 €

52.683,10 €

261.452,29 €

317.202,09 €

468.370,51 €

1.099.707,99 €

2.696.453,55 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

323.143,32 €

816.337,23 €

160.452,58 €

1.299.933,13 €

51.293,77 €

219.561,02 €

257.887,67 €

455.786,71 €

984.529,17 €

2.284.462,30 €
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 203: Cultura

PROGRAMA: 4514: Cultura artística

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

Gestionar els serveis i les programacions estables de teatre, música, dansa i cinema en el Teatre Principal, el Teatre Municipal La 
Faràndula, el Centre Producció i Difusió Artística de l'Estruch i la Sala Miguel Hernández i els Cinemes Imperial. 
Organitzar i gestionar els recursos humans i econòmics necessaris per impulsar el projecte, planificar i gestionar un programa d'activitats. 
Aprofundir en la col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en el projecte de l'Estruch com a centre de 
producció de les arts dins del mapa de centres de producció de Catalunya, consolidant l'aposta de l'Estruch com un centre de suport al 
voltant de la creació i el pensament contemporani. Implementar el servei de bar - restaurant com un espai més de dinamització i difusió 
artística de l'Estruch. 
Impulsar el treball de joves creadors i projectes culturals emergents. Incentivar més encara les residències d'artistes i companyies a 
l'Estruch, així com els tallers workshops i altres activitats que busquin la confluència dels diferents llenguatges artístics en les produccions. 

Dur a terme l'oferta d'estiu Festival 30 nits i organitzar-ne la 9a. edició. 

Consolidar el projecte de LA SALA Miguel Hernàndez com un referent de la política de difusió artística adreçada al públic familiar i escolar i 
com un espai de formació i suport a la creació per a companyies professionals. Continuar reforçant la línia de producció i difusió 
d'espectacles per a menors de 3 anys. 

Revisar i replantejar les polítiques d'incorporació de nous públics. 

Produir directament una òpera infantil buscant la màxima implicació de la ciutat i col·laborar en la producció de les òperes del circuit d'òpera 
a Catalunya. 

Col·laborar amb les entitats, associacions i grups artístics locals per donar suport a les seves iniciatives d'àmbit de ciutat. 

Fer el seguiment de les inversions en equipaments artístics recollides al pla d'inversions anual.
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 203: Cultura

PROGRAMA: 4514: Cultura artística

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

817.202,52 €

1.826.403,43 €

258.130,39 €

2.901.736,34 €

414.297,72 €

136.760,97 €

573.156,48 €

673.064,24 €

1.797.279,42 €

4.699.015,76 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

816.387,12 €

1.688.304,56 €

234.941,39 €

2.739.633,07 €

397.117,29 €

137.124,06 €

537.495,76 €

668.207,73 €

1.739.944,84 €

4.479.577,91 €
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 203: Cultura

PROGRAMA: 4515: Festes i Cultura popular

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

Organitzar els diferents programes i activitats que configuren el calendari de festes i tradicions de la ciutat (Nadal, Aplec de la Salut, Festa 
Major de Sabadell) com a elements patrimonials que contribueixen a la creació de signes d'identitat comunitaris, renovant formats i 
continguts. 

Potenciar la diada de Sant Jordi tant a nivell de continguts. Incorporar al projecte els diferents departaments de l'Ajuntament que gestionin i 
realitzin activitats amb motiu d'aquesta festivitat. L'objectiu és per un costat, enriquir l'oferta cultural i, per un altre, oferir un programa 
coherent i unitari. 

Potenciar i donar suport a les propostes i iniciatives generades des del món associatiu relacionades amb les festes, les tradicions i les 
diferents manifestacions de cultura popular i tradicional en cadascun dels seus àmbits. 

Seguir promovent la implicació de col·lectius, entitats i associacions, així com, la seva interrelació en les celebracions festives de la ciutat. 

Facilitar la incorporació en aquelles programacions que així ho permetin, activitats que possibilitin la participació dels nous col·lectius 
presents a la ciutat (nova ciutadania). Caldrà fer un treball coordinat amb el departament de Nova Ciutadania per tal de planificar i coordinar 
les accions que s'haurien de seguir.

Página 69 de 117



ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 203: Cultura

PROGRAMA: 4515: Festes i Cultura popular

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

128.278,26 €

910.037,16 €

240.370,34 €

1.278.685,76 €

182.565,38 €

60.265,40 €

252.568,44 €

51.581,37 €

546.980,60 €

1.825.666,36 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

133.989,90 €

979.666,57 €

203.734,79 €

1.317.391,26 €

190.959,46 €

65.938,04 €

258.462,43 €

57.145,60 €

572.505,53 €

1.889.896,79 €
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 203: Cultura

PROGRAMA: 4516: Cultura i proximitat i Bliblioteques

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

Avançar envers la democratització de la cultura per integrar i cohesionar la comunitat, adaptant els programes culturals a les realitats i 
necessitats dels diferents territoris, implicant les entitats i promovent l'associacionisme (exposicions itinerants, Universitat a l'Abast i tertúlies 
al territori). 

Difondre els programes que contribueixen a prendre consciència d'una identitat col·lectiva que es construeix en base als símbols històrics i a 
la incorporació de noves realitats (commemoracions, memorial Pere Farran). 
Desenvolupar programes que analitzin i posin en debat aspectes d'interès ciutadà al voltant de la transformació, crisi o construcció dels nous 
valors cívics (cicles de conferències). 

Mantenir i portar a terme iniciatives al voltant de la recuperació de la memòria històrica (exposicions, conferencies, presentacions de llibres), 
com a contribució a enriquir  la identitat cívica i col·lectiva. 

Obrir un programa d'activitats adreçades a la integració comunitària a través d'actuacions interculturals que contribueixin a cohesionar la 
diversitat ciutadana de la nostra ciutat (exposicions, xerrades, col·laboració amb Nova Ciutadania). 

Gestionar el Casal Pere Quart perquè esdevingui un equipament dinamitzador de propostes culturals i de referència per a les entitats de la 
ciutat (manteniments i inversions, programa d'exposicions). 

Desenvolupar el Pla de Biblioteques Municipals de Sabadell 2006-2011 (gestió dels nous equipaments als districtes 3r, 4t, 5è i 6è, inversions 
i manteniments als equipaments existents, mantenir el fons actualitzat). 

Consolidar les biblioteques municipals com a equipaments de dinamització cultural, adaptant els programes a les necessitats del seu territori 
d'influència (programes de dinamització, programes interculturals, fons especialitzats, exposicions a les biblioteques) 
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 203: Cultura

PROGRAMA: 4516: Cultura i proximitat i Bliblioteques

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Consolidar i ampliar els programes de foment de la lectura adreçats a infants i adults, coordinant-los amb les temàtiques i valors que es 
treballen de forma prioritària des del departament de Cultura i recollint interessos i formats per grups d'edat. Desenvolupar els programes del 
Sabadelletres Xic (Hora del conte, Activitats de 0 a 3 anys, el Club de Lectura infantil, els tallers infantils a les biblioteques, els pares a les 
BiMS). 

Promoure la literatura com a activitat cultural de primer ordre. Cal promoure, difondre (programa Sabadelletres d'adults) i potenciar (la taula 
de Literatura, les presentacions de llibres, els contes per adults, els clubs de lectura, els cicles de literatura, els premis literaris
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 203: Cultura

PROGRAMA: 4516: Cultura i proximitat i Bliblioteques

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.427.348,88 €

420.581,12 €

76.779,00 €

1.924.709,00 €

274.801,86 €

90.712,95 €

380.172,18 €

1.090.905,68 €

1.836.592,68 €

3.761.301,68 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

1.480.113,70 €

325.574,88 €

34.830,71 €

1.840.519,29 €

266.788,30 €

92.121,63 €

361.096,28 €

1.080.998,16 €

1.801.004,37 €

3.641.523,66 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 401: Esports

PROGRAMA: 4522: Bassa i piscines

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DEFINICIÓ 

El programa de Bassa i piscines engloba la gestió del manteniment per situar en perfecte estat d'ús aquestes instal·lacions, la gestió dels 
serveis necessaris pel bon funcionament d'aquests equipaments i l'execució �d'aquelles actuacions promocionals que donin al ciutadà tota 
la informació necessària perquè conegui i utilitzi els serveis que aquests equipaments ofereixen. 

OBJECTIUS 

- Consolidar la tendència ciutadana a l'ús recreatiu-familiar de la Bassa i les piscines municipals durant l'estiu. 

- Continuar les campanyes de promoció de l'ús ciutadà de la Bassa i piscines i, al mateix temps, adequar les ofertes de serveis a les 
demandes reals i/o estimades dels ciutadans, evolucionant les pràctiques en funció d'aquestes.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 401: Esports

PROGRAMA: 4522: Bassa i piscines

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

80.592,80 €

629.359,29 €

20,00 €

709.972,09 €

66.008,37 €

5.834,62 €

129.779,61 €

30.756,59 €

232.379,18 €

942.351,27 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

79.918,73 €

665.143,90 €

0,00 €

745.062,63 €

60.195,83 €

6.607,91 €

133.290,00 €

33.671,45 €

233.765,20 €

978.827,83 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 401: Esports

PROGRAMA: 4523: Instal·lacions esportives

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DEFINICIÓ 

El programa d'instal·lacions esportives engloba totes aquelles actuacions, tant de l'Ajuntament com les que es fan en conveni amb entitats 
esportives, amb l'objectiu d'aconseguir una millora en la gestió del manteniment de les instal·lacions esportives municipals. 

OBJECTIUS 

- Definir, atenent als diferents tipus de pràctiques i públics, objectius, tipologies, número i formes de gestió dels equipaments esportius per 
aconseguir una oferta equilibrada d'espais esportius. 

- Dotar els equipaments esportius existents i els de nova creació amb aquells elements d'infrastructura que qualifiquen la realització de la 
pràctica física, atenent a les diferents necessitats de cada públic objectiu. 

- Introduir en tots els equipaments esportius municipals, independentment de la forma de gestió, factors d'imatge i servei d'atenció al públic 
que garanteixin la qualificació del servei ofert al ciutadà.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 401: Esports

PROGRAMA: 4523: Instal·lacions esportives

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.468.731,25 €

851.977,18 €

0,00 €

2.320.708,43 €

215.763,66 €

19.071,79 €

424.214,74 €

1.730.378,05 €

2.389.428,25 €

4.710.136,68 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

1.519.132,77 €

832.941,43 €

0,00 €

2.352.074,20 €

190.031,08 €

20.860,39 €

420.780,70 €

1.717.140,71 €

2.348.812,89 €

4.700.887,09 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 401: Esports

PROGRAMA: 4524: Esport en edat escolar

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DEFINICIÓ 

El programa d'esport en edat escolar s'adreça a la promoció de la pràctica esportiva dels escolars a través de l'organització dels Jocs 
Escolars i d'altres activitats. Per fer-ho l'Ajuntament signa convenis de col·laboració amb la majoria dels centres d'ensenyament de Sabadell, 
amb alguns dels clubs esportius locals i amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental - Sabadell. 

OBJECTIUS 

- Incrementar la coordinació i l'assessorament que des de l'Ajuntament es dóna a les escoles i clubs que treballen en la millora de l'esport 
base. 

- Consolidar aquells programes i  iniciatives esportives que tinguin per objectiu l'organització d'activitats esportives per a la població en edat 
escolar, especialment aquelles que van adreçades a les poblacions amb risc d'exclusió social. 
- Promoure i consolidar l'oferta de l'activitat física escolar, adaptant-la a l'evolució física i psíquica del nen,establint programes d'ajut 
estructural, tècnic i econòmic a les AMPA organitzadores de l'esport escolar en cada centre d'ensenyament. 

- Diversificar  les pràctiques en l'esport de competició, realitzant programes de suport a les disciplines minoritàries. 

- Col·laborar en l'organització de cursos de formació adreçats als agents esportius que treballen en la promoció de l'esport escolar. 

- Renovar els acords amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental - Sabadell que fan possible que aquesta entitat conformi una estructura 
professional en condicions d'assumir l'activitat física - esportiva en edat escolar.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 401: Esports

PROGRAMA: 4524: Esport en edat escolar

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

0,00 €

30,00 €

387.068,00 €

387.098,00 €

35.989,73 €

3.181,21 €

70.759,72 €

14.451,07 €

124.381,73 €

511.479,73 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

0,00 €

0,00 €

393.974,04 €

393.974,04 €

31.830,34 €

3.494,13 €

70.481,06 €

15.583,24 €

121.388,76 €

515.362,80 €

Página 79 de 117



ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 401: Esports

PROGRAMA: 4525: Promoció de l’esport i del lleure

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DEFINICIÓ 

El programa de promoció de l'esport i el lleure s'adreça a la promoció de la pràctica esportiva de la població de Sabadell a través de 
l'organització tant d'activitats físiques de durada anual com d'altres de puntuals o curta durada. Alhora, aquestes activitats es veuen 
complementades amb l'organització de cursos de formació d'agents esportius, que hauran de possibilitar la millora qualitativa i quantitativa 
de les activitats esportives que es realitzen a la Ciutat. 

OBJECTIUS 

- Treballar per consolidar els hàbits esportius dels ciutadans fent especial atenció als programes per a adults i grups específics. 

- Promoure la diversitat de la pràctica física de lleure, sobre tot en els casos que es realitzen esports regulats i reglamentats, introduint-hi 
elements que incentivin els valors relacionals i de socialització dins l'estructura de competició que segueixen. 

- Col·laborar  a través d'acords i convenis amb aquelles entitats esportives que gestionen i organitzen activitats de promoció esportiva. 

- Facilitar l'obtenció de serveis de suport a la pràctica física de lleure no estructurada amb accions com ara el marcatge de circuits o 
recorreguts urbans o interurbans. 

- Col·laborar en l'organització de grans esdeveniments esportius que promocionin i donin projecció supralocal a Sabadell. 

- Col·laborar en aquells actes esportius amb tradició a la Ciutat. 

- Establir en tots els programes d'activitat física la necessitat de formació i qualificació del personal tècnic, establint barems que propiciïn i 
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 401: Esports

PROGRAMA: 4525: Promoció de l’esport i del lleure

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

incentivin la seva formació i titulació adient per possibilitar una oferta de serveis esportius de qualitat. 

 - Impulsar o realitzar cursos de formació dels agents tècnics i directius dels diferents col·lectius i entitats esportives o socials que porten a 
terme programes d'activitat física per millorar la qualitat, diversificació i socialització dels diferents programes esportius.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 401: Esports

PROGRAMA: 4525: Promoció de l’esport i del lleure

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

171.954,89 €

375.898,33 €

52.636,00 €

600.489,22 €

55.829,40 €

4.934,88 €

109.766,64 €

22.417,34 €

192.948,26 €

793.437,48 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

191.270,66 €

358.151,41 €

43.987,38 €

593.409,45 €

47.943,32 €

5.262,91 €

106.159,60 €

23.471,71 €

182.837,53 €

776.246,98 €
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ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

SERVEI: 501: Urbanisme

PROGRAMA: 4530: Patrimoni històric-cultural

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

L'oficina del Patrimoni té per objectiu fomentar la recuperació del patrimoni arquitectònic i arqueològic situat dins del terme municipal de 
Sabadell, afavorint la seva preservació i difusió. Especialment rellevància té el seguiment i desenvolupament del PEPPS, i del PEIPU, per 
garantir-ne el seu compliment. Tres són els seus principis directors: 

· Afavorir la conservació, recuperació, posada en valor i interpretació del patrimoni sabadellenc 
. Fer accessible aquest patrimoni als ciutadans i visitants 
·Transmetre aquest patrimoni a les generacions futures· Preservar i millorar la imatge i el teixit urbà de la ciutat del s.XIX i del s.XX, segons 
les propostes del PEIPU.
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ÀREA: 5: Àrea d'Urbanisme

SERVEI: 501: Urbanisme

PROGRAMA: 4530: Patrimoni històric-cultural

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

209.243,79 €

436.403,57 €

0,00 €

645.647,36 €

0,00 €

102.342,09 €

124.164,63 €

25.357,81 €

251.864,52 €

897.511,88 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

283.345,93 €

131.204,41 €

0,00 €

414.550,34 €

0,00 €

67.360,33 €

79.118,78 €

17.493,03 €

163.972,14 €

578.522,48 €
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 203: Cultura

PROGRAMA: 4535: Patrimoni històric-cultural

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

Gestionar des de l'Organime Autònom local de Museus i Arxiu històric, els programes de recerca, recuperació, preservació i difusió del 
patrimoni històric, artístic i documental de la ciutat. 

Consolidar i promoure programes de recerca sobre els materials del fons del museu i el patrimoni arquitectònic històric local i extra local que 
hi estigui vinculat i que fan del MHS i del MTIL punts de referència en l'estudi i difusió de la història local, a través de les exposicions i les 
seves publicacions (Col·lecció Quaderns d'Arqueologia, Col·lecció quaderns de Patrimoni, Opuscles sobre el patrimoni i els catàlegs de les 
exposicions). 

Consolidar els programes de recerca artística, sigui de temàtiques locals, nacionals i d'art contemporani, principalment, establint sistemes de 
col·laboració amb institucions i entitats, que converteixen el MAS en centre de referència per a l'estudi de la historiografia artística,  a través 
de les seves exposicions i publicacions -catàlegs i revista Arraona-.  

Fomentar la relació amb institucions i entitats amb interessos comuns per tal d'establir col·laboracions per a la recerca i difusió del patrimoni 
històric, artístic i arxivístic. 

Continuar la conservació i el manteniment documental del fons existent, continuant aquest any en l'adequació del sistema informàtic Museum 
Plus. 

Implementar el gestor documental DOGMA mitjançant la catalogació d'imatges procedents de les col·leccions de l'Arxiu . 

Continuar el tractament tècnic i inventariat dels fons de l'AHS elaborant els instruments de descripció corresponents.  

Seguir potenciant el suport a la creació d'arts visuals contemporànies, des de la Nau sud de l'Estruch, i d'altres activitats. 
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 203: Cultura

PROGRAMA: 4535: Patrimoni històric-cultural

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Continuar el procés de neteja, reinstal·lació i còpia digital dels negatius fotogràfics en placa de vidre dels fons de l'AHS. 

Mantenir el Servei d'atenció a l'usuari i reprografia documental de l'AHS introduint millores a l'àrea de reprografia documental. 

Publicar la revista Arraona, revista d'història. 

Gestionar l'Arxiu Administratiu Municipal i col·laborar amb les diferents dependències municipals en materia de gestió documental, 
transferències  i aplicació de les Taules d'Avaluació Documental (TAD)). 

Gestionar els programes de divulgació i formació que permetin incrementar la funció social dels Museus i Arxiu i els configurin, també, com a 
centre cultural. 

Continuar amb l'oferta didàctica adequada als diferents currículums educatius per a seguir sent una eina d'aprenentatge per als docents. 

Gestionar les inversions en les equipaments museístics i arxivístic, d'acord amb el programes anuals d'inversions de l'Ajuntament.
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ÀREA: 2: Àrea de Presidència

SERVEI: 203: Cultura

PROGRAMA: 4535: Patrimoni històric-cultural

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

29.849,84 €

82.245,72 €

1.443.589,20 €

1.555.684,76 €

222.114,13 €

73.320,57 €

307.281,81 €

135.040,22 €

737.756,74 €

2.293.441,50 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

57.744,14 €

77.629,16 €

1.435.175,16 €

1.570.548,46 €

227.655,29 €

78.609,06 €

308.130,00 €

139.548,44 €

753.942,79 €

2.324.491,25 €
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 630: Relacions ciutadanes

PROGRAMA: 4632: Participació ciutadana

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DEFINICIÓ 

El programa de participació ciutadana aplega totes les activitats relacionades amb el funcionament dels consells de districte i els processos 
participatius singulars que acompanyen les intervencions municipals promogudes per altres departaments i que afecten els diversos barris 
de la ciutat.  
El programa també inclou les tasques de gestió del Registre Municipal d'Entitats i totes les que es porten de manera centralitzada quant a 
planificació i administració del departament. Per a 2008 es pretén assolir els següents 

OBJECTIUS 
· Continuar la gestió, actualització i manteniment del Registre Municipal d'Entitats i les tasques de posta en marxa d'un padró d'entitats de 
Sabadell. 
· Posar en marxa un pla per donar suport a les entitats amb actuacions de formació, assessorament i altres que s'escaigui per tal d'enfortir el 
teixit associatiu local. 
· Donar suport logístic al funcionament dels consells de districte: convocatòries, documentació de treball, calendari de reunions, dinàmica de 
treball, etc. 
· Dinamitzar la participació d'altres ciutadans i associacions en els consells de districte i millorar la difusió de la seva activitat entre els 
ciutadans. 
· Promoure la participació dels ciutadans en els projectes de ciutat i de barri i, especialment l'elaboració del pressupost municipal mitjançant 
mètodes i eines adequades a les possibilitats de participació i a les seves necessitats. 
· Obrir un debat amb els grups municipals, el món associatiu i els ciutadans sobre la participació a la ciutat. 
· Elaborar estudis sobre la participació, tant des de la vessant de la democràcia participativa com pel que fa a la participació electoral.
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 630: Relacions ciutadanes

PROGRAMA: 4632: Participació ciutadana

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

434.031,06 €

468.465,43 €

80.988,82 €

983.485,31 €

0,00 €

9.293,04 €

164.799,05 €

33.656,46 €

207.748,55 €

1.191.233,86 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

434.031,06 €

368.904,43 €

48.136,00 €

851.071,49 €

0,00 €

8.324,05 €

141.093,21 €

31.195,47 €

180.612,73 €

1.031.684,22 €

Página 89 de 117



ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 630: Relacions ciutadanes

PROGRAMA: 4633: Equipaments cívics

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DEFINICIÓ 
A través del programa de centres cívics, des de Relacions Ciutadanes es gestiona els 11 centres cívics municipals i la Sala Polivalent del 
Nord. La finalitat del programa és facilitar l'accés dels ciutadans i les seves associacions a aquests equipaments cívics perquè puguin 
desenvolupar activitats i programes que millorin la qualitat de vida i la cohesió social en els barris i com a espais de suport a l'activitat 
associativa, la cultura i la formació. 

OBJECTIUS 
· Continuar facilitant l'accés de les associacions ciutadanes al servei de préstec d'espais per a activitats de caràcter públic.  

· Continuar la rehabilitació del Centre Cívic de Can Deu. 

· Continuar les obres d'ampliació del Centre Cívic de Can Puiggener i les del nou edifici de Torre-Romeu. 

· Continuar les petites reformes i adaptacions per millorar els serveis dels centres cívics.
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 630: Relacions ciutadanes

PROGRAMA: 4633: Equipaments cívics

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.131.434,54 €

421.407,14 €

0,00 €

1.552.841,68 €

0,00 €

14.672,93 €

260.204,02 €

703.674,69 €

978.551,65 €

2.531.393,33 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

1.084.837,15 €

442.732,07 €

0,00 €

1.527.569,22 €

0,00 €

14.940,65 €

253.245,06 €

698.755,15 €

966.940,85 €

2.494.510,07 €
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 630: Relacions ciutadanes

PROGRAMA: 4635: Atenció Ciutadana

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA: 

El programa d'Atenció Ciutadana desenvolupa les tasques d'atenció al ciutadà, informació municipal i extramunicipal i ofereix la possibilitat 
de dur a terme tràmits municipals, tot això de manera presencial, telefònica i telemàtica.
Aquests serveis els presta el servei Sabadell Atenció Ciutadana (SAC), qui gestiona l'oficina central del Despatx Lluch, quatre oficines 
cardinals (Nord, Sud, Est i Oest) i el telèfon 010. Per a 2008 el SAC vol assolir els següents 

OBJECTIUS: 
· Unificar tots els serveis de gestió interna (010, feina interna, sales de reunions, equip de coordinació) al Despatx Lluch. 

· Incrementar la formació als informadors-tramitadors, amb l'adhesió al Fòrum d'oficines d'atenció al ciutadà. 
· Formalitzar els circuits conforme als criteris de gestió de Qualitat: actualitzar els processos respectius de control i de manteniment de 
dades.  

· Propostes d'implantació d'un nou fitxer pels projectes de ciutat i fitxes informatives de l'OMIC, entre altres... 

· Incrementar l'horari d'atenció presencial, tant a les oficines cardinals com al Despatx Lluch. 

· Millorar les condicions de les oficines descentralitzades 
· Implantar el sistema de gestió de cues a les oficines descentralitzades. 

· Fer extensiu el sistema de cita prèvia a tots els departaments de l'Ajuntament. 

· Potenciar els tràmits pels canals telefònic i d'Internet.  
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 630: Relacions ciutadanes

PROGRAMA: 4635: Atenció Ciutadana

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

· Incrementar el catàleg de tràmits que realitza el SAC (OMIC, Cementiris, Multes)
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 630: Relacions ciutadanes

PROGRAMA: 4635: Atenció Ciutadana

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.642.968,18 €

18.626,00 €

0,00 €

1.661.594,18 €

0,00 €

15.700,54 €

278.427,28 €

56.862,45 €

350.990,28 €

2.012.584,46 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

1.642.901,38 €

15.113,87 €

0,00 €

1.658.015,25 €

0,00 €

16.216,50 €

274.870,79 €

60.773,47 €

351.860,76 €

2.009.876,01 €
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 630: Relacions ciutadanes

PROGRAMA: 4636: Servei Comunitari

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

4636A SERVEIS COMUNITARIS  

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA: 

El Servei de Gestió de conflictes i Mediació Comunitària té per objecte la prevenció, el tractament i la resolució pacífica dels conflictes 
comunitaris, amb la finalitat de millorar la convivència i la cohesió social, a través dels instruments facilitats per la metodologia de la 
mediació. Per a 2008 el servei es planteja els següents 

OBJECTIUS: 

- Gestionar els conflictes d'àmbit comunitari-veïnal mitjançant els instruments i la metodologia propis de la mediació. 

- Consolidar i coordinar la xarxa de derivació de conflictes comunitaris al Servei de Mediació comunitària.  

- Posar en funcionament i coordinar el Servei d'Informació i d'Orientació a la Mediació familiar (SIM), com a instrument de divulgació de la 
mediació familiar i de derivació de casos de mediació del Servei de Mediació Comunitària al Centre de Mediació Familiar de Catalunya, a 
través del conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell. 

- Endegar un programa de prevenció de conflictes de convivència en el marc de les comunitats de veïns, encaminat a promoure el correcte 
funcionament, les bones pràctiques i en definitiva, la participació i responsabilització dels seus membres respecte la seva comunitat, així com 
també, facilitar la incorporació de les persones nouvingudes a la dinàmica de les comunitats. 

- Fomentar i difondre entre la ciutadania l'ús de la mediació en l'àmbit comunitari veïnal, com a via pacífica de resolució dels conflictes. 
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 630: Relacions ciutadanes

PROGRAMA: 4636: Servei Comunitari

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI "XARXA SABADELL - BANC DEL TEMPS" 

El Servei Xarxa Sabadell - Banc del Temps canalitza les ofertes i demandes de serveis de col·laboració recíproca i multilateral entre els 
ciutadans i/o entre organitzacions, així com també proposa el sistema d'intercanvis més adequats per cada col·laboració, tenint en compte 
que la unitat de mesura dels intercanvis és l'hora de temps La finalitat és promoure a través d'una cadena de solidaritat ciutadana noves 
formes de cooperació i de solidaritat que s'adaptin a les noves necessitats socials: mobilitat, disponibilitats variables, pluralitat de col·lectius, 
recursos limitats, diversificació d'activitats i serveis. Per al 2008 el servei té els següents 

OBJECTIUS 
- Consolidar el servei i ampliar-ne el coneixement entre les entitats i els ciutadans. 

- Ampliar el nombre d'entitats i ciutadans col·laboradors, així com el nombre d'intercanvis. 

- Ampliar el ventall de possibles activitats a intercanviar com poden ser activitats de formació, xerrades informatives, intercanvi de 
coneixements i habilitats... 

  
4636B PROGRAMA DE COORDINACIÓ DE DISTRICTES 

DEFINICIÓ 
El Programa de Coordinació de Districtes pretén establir els mecanismes per donar resposta adequada a les demandes ciutadanes 
expressades des del punt de vista individual o col·lectiu des dels barris de la ciutat. Per fer-ho, el programa posa en marxa els sistemes de 
relació institucional necessaris per conèixer la realitat de les diferents necessitats, inquietuds i sensibilitats dels ciutadans i de les seves 
associacions en tots els sectors territorials de la ciutat. Aquest coneixement es posa a disposició dels departaments municipals prestadors de 
serveis en el territori per planificar i executar els serveis de manera propera a la ciutadania. 
  
OBJECTIUS 
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 630: Relacions ciutadanes

PROGRAMA: 4636: Servei Comunitari

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

- Establir un programa de presència permanent en el territori, incrementant la interlocució amb la ciutadania i establint amb les associacions 
ciutadanes trobades i reunions de manera sistemàtica per recollir les seves inquietuds quant a les actuacions municipals al territori. 

- Posar a disposició de la ciutadania un referent municipal permanent útil per canalitzar les seves aspiracions. 

- Donar suport a la tasca de representació institucional dels regidors delegats de districte. 

- Col·laborar amb d'altres departaments actuant sempre de nexe d'unió amb els ciutadans i les seves associacions. 

- Coordinar les actuacions municipals al territori.
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 630: Relacions ciutadanes

PROGRAMA: 4636: Servei Comunitari

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

442.675,49 €

118.515,71 €

30.000,00 €

591.191,20 €

0,00 €

5.586,22 €

99.063,76 €

20.231,52 €

124.881,49 €

716.072,69 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

447.516,23 €

33.350,61 €

5.723,00 €

486.589,84 €

0,00 €

4.759,17 €

80.668,34 €

17.835,63 €

103.263,15 €

589.852,99 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 404: Igualtat dona-home

PROGRAMA: 4641: Igualtat dona-home

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DEFINICIÓ 

El Programa d'Igualtat Dona - Home té la missió de dirigir i articular totes les activitats que cal desenvolupar des dels diferents àmbits 
municipals amb coordinació amb altres administracions municipals i supramunicipals, amb la voluntat de promoure "la igualtat real" entre 
dones i homes a Sabadell. 

OBJECTIUS 

- Prestar atenció a les dones que pateixen discriminació per raó de gènere i/o que són víctimes de la violència o pateixen maltractaments. 
- Consolidar el Centre d'Atenció a la Dona (CAD) com espai de referència per a les dones de Sabadell que pateixen problemàtiques de 
discriminació per raó de gènere. 
- Impulsar la transversalització de les polítiques de gènere (gender mainstreaming) dins de l'organització municipal per tal que totes les 
actuacions municipals contemplin la perspectiva de gènere. 
- Definir els mecanismes que permetin implementar el Pla Municipal d'Igualtat dona - home. 
- Realitzar actes i activitats de sensibilització vers la igualtat de gènere adreçats a la població en general i a àmbits concrets: 
- Convocatòries de diferents concursos per promoure la reflexió sobre les desigualtats (concurs de narracions curtes, cartells de 8 de març, 
carta a qui maltracta ...) 
- Celebració del Dia Internacional de la Dona (8 de març) 
- Commemoració del Dia Internacional per l'eliminació de la violència vers les dones (25 de novembre) 
- Dinamització del fons documental sobre igualtat de gènere 
- Programació d'activitats per promoure un canvi sobre l'estructura social del temps (A Sabadell, a parts iguals) 
- Promoció de l'Observatori de les dones als mitjans de comunicació a Sabadell. 
- Promoure la col·laboració amb les entitats de Sabadell amb l'interès de fer partícip i corresponsable a la ciutadania en la promoció i millora 
de les situacions de les dones. 
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 404: Igualtat dona-home

PROGRAMA: 4641: Igualtat dona-home

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

- Mantenir el Consell Municipal d'Igualtat Dona - home com espai de participació i vinculació de les entitats de la ciutat en matèria de gènere. 
- Fomentar l'associacionisme de dones a favor de la igualtat d'oportunitats. 
- Potenciar línies de treball i col·laboració amb altres organismes i institucions que treballin per la igualtat dona -home. 
- Promocionar l'associacionisme i la participació de les dones joves en els àmbits públics a partir de l'experiència anterior en el Projecte Urbal 
"Consejo local / internacional de Mujeres Jóvenes".
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 404: Igualtat dona-home

PROGRAMA: 4641: Igualtat dona-home

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

201.902,36 €

365.461,25 €

38.072,09 €

605.435,70 €

0,00 €

4.552,29 €

101.256,68 €

20.679,38 €

126.488,35 €

731.924,05 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

203.825,87 €

288.180,86 €

26.020,12 €

518.026,85 €

0,00 €

4.250,90 €

85.746,13 €

18.958,32 €

108.955,36 €

626.982,21 €
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 405: Joventut

PROGRAMA: 4642: Programa de joventut

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

La Regidoria de Joventut és una part de l'organització de l'Ajuntament de Sabadell que té la missió de vetllar per la qualitat de vida dels joves 
de la ciutat, impulsant la seva integració econòmica i social, mitjançant la promoció dels valors democràtics de justícia social i solidaritat, com 
a elements fonamentals per aquesta integració, i respectant el gaudi de la seva condició juvenil amb autonomia i llibertat. 
La Regidoria, per una banda, té un àmbit d'intervenció que abasta totes les facetes de competència municipal relacionades amb els joves de 
la ciutat entre 13 i 35 anys i promou la transversalitat en l'actuació municipal i, per una altra, cerca la participació i col·laboració de tots els 
agents ciutadans (privats i públics) que poden contribuir a l'èxit de la missió. 
Aquesta missió del programa de joventut es duu a terme a través de tres comeses bàsiques: en primer lloc, la coordinació i impuls de les 
activitats dels diferents departaments municipals adreçades als joves, comesa que es desenvolupa sota el principi de la col·laboració 
interdepartamental. En segon lloc, la gestió del Servei d'Informació Juvenil, a través del qual s'ofereix als joves informació diversa sobre els 
recursos al seu abast. 
Finalment, la tercera comesa del programa és la posta en marxa d'una oferta d'activitats i serveis municipals adaptada a les necessitats 
específiques dels joves d'avui. 

L'objectiu principal del programa és el desenvolupament del Pla Local de Joventut aprovat en ple municipal de 25 de gener de 2006, cercant 
el consens tant amb els joves de la ciutat, com amb els departaments municipals. En el marc del procés d'actualització d'aquest Pla, per a 
2008 s'estableixen com a objectius bàsics del programa els següents: 

1 - Atenció als joves: continuar l'adaptació al nou espai del Vapor Codina dels serveis d'informació ja consolidats d'atenció als joves i la posta 
en marxa de noves propostes adaptades a la realitat canviant dels joves i que completin l'oferta actual, com són el llançament del web 
Sabadell Jove, juntament amb la consolidació de les diverses assessories per a l'emancipació. 

2 - Espais joves: consolidar i ampliar l'oferta de programació dels quatre espais joves ja existents promovent l'oferta d'activitats d'oci 
participatiu, fonamentalment a través de les aportacions de l'associacionisme de la ciutat i donant suport per a la difusió i l'execució dels 
programes de les entitats. Inaugurar el Molí de Sant Oleguer com a nou alberg de joventut.  
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 405: Joventut

PROGRAMA: 4642: Programa de joventut

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

3 - Serveis consolidats: continuar amb l'oferta i millora de serveis i activitats adaptats a les necessitats dels joves com sales d'estudi, 
publicacions, campanyes de sensibilització, punts d'informació descentralitzats, interlocució juvenil, promoció de la participació juvenil i 
suport associatiu.
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ÀREA: 4: Àrea de Serveis a les Persones i Convivènci a

SERVEI: 405: Joventut

PROGRAMA: 4642: Programa de joventut

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

346.951,75 €

475.884,73 €

130.010,00 €

952.846,48 €

0,00 €

7.164,48 €

159.359,74 €

67.919,70 €

234.443,91 €

1.187.290,39 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

365.900,00 €

446.696,10 €

105.466,24 €

918.062,34 €

0,00 €

7.533,57 €

151.961,81 €

68.550,04 €

228.045,42 €

1.146.107,76 €
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 5111: Vies públiques

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DEFINICIÓ: 
Adequació d'arranjaments de les vies públiques per a un millor condicionament a les necessitats dels vianants. 

OBJECTIUS: 
Desenvolupament per a l'execici de les previsions del pla quadriennal de manteniment preventiu programat de ferms de calçades i voreres. 
Atenció dels desperfectes localitzats. Supressió de barreres arquitectòniques. Implementació i desenvolupament del pla d'accessibilitat a les 
vies públiques. Acció programada de supressió de barreres urbanístiques. Intervencions específiques a l'espai públic.
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 621: Manteniments de Via Pública

PROGRAMA: 5111: Vies públiques

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

453.324,82 €

282.128,62 €

0,00 €

735.453,44 €

51.456,92 €

7.435,58 €

131.859,70 €

2.127.990,81 €

2.318.743,01 €

3.054.196,45 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

417.063,96 €

184.844,95 €

0,00 €

601.908,91 €

43.860,49 €

6.316,06 €

107.057,61 €

2.099.633,88 €

2.256.868,04 €

2.858.776,95 €
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 623: Mobilitat, trànsit i transport

PROGRAMA: 5131: Transport

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

 
Seguiment i control concessió servei autobusos urbans. Finançament (pressupost municipal, tarifes i subvencions externes). Estudi i 
aplicació millores (seguiment, finançament, plans d'inversions i serveis per renovació flota, sistema ajuda a l'explotació SAE, cotxeres, 
ampliacions servei, etc.). Seguiment ús de títols i integració tarifària ATM. Participació en l'AMTU. 

Accions puntuals amb motiu d'aconteixements especials: reforços, desviaments, informació, etc, per obres, festes, proves esportives i 
d'altres. 

Concessió instal·lació i manteniment marquesines i elements complementaris. Regulació i control servei taxi de Sabadell.Subvencions 
vehicles adaptats al transport de minusvàlids. proposta taxes de l'ordenança fiscal. Tarifes taxi. 

Gestió de l'explotació de l'estació d'autobusos de Sabadell i coordinació amb el Servei de Manteniments per a la conservació de les 
instal·lacions.  Gestió i explotació estació autobusos. Coordinació amb les administracions implicades en els transports interurbans.  
Estudi, seguiment i propostes de l'ATM i la Generalitat (pla serveis, pla director infraestructures, pla transport viatgers, llei transport i 
mobilitat, etc) i serveis interurbans.  
Seguiment de la Taula de Mobilitat com a òrgan de participació ciutadana.
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ÀREA: 6: Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic

SERVEI: 623: Mobilitat, trànsit i transport

PROGRAMA: 5131: Transport

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

39.180,80 €

62.808,49 €

4.317.459,60 €

4.419.448,89 €

89.543,61 €

42.605,85 €

755.555,45 €

403.695,00 €

1.291.399,91 €

5.710.848,80 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

40.903,85 €

60.538,18 €

4.058.070,63 €

4.159.512,66 €

114.952,68 €

41.807,13 €

708.633,82 €

403.088,65 €

1.268.482,28 €

5.427.994,94 €
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ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

SERVEI: 310: Comerç i Turisme

PROGRAMA: 6221: Mercats municipals

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DEFINICIÓ 

Gestió, manteniment i promoció dels mercats municipals i dels encants. 

OBJECTIUS 

Iniciar el procés de la reforma del Mercat de Campoamor. 

Consolidar el nou model de  gestió del Mercat de la Creu Alta per part de l'associació de paradistes. 

Ampliar les aplicacions del sistema de gestió informatitzada del Mercat Central. 

Estudiar les mesures a aplicar per tal d'incrementar la potencialitat dels mercats de Merinals i Torre-romeu. 

Continuar desenvolupant el projecte de xarxa de mercats municipals de Sabadell. 

Impulsar mesures de promoció i dinamització comercial i d'optimització de la gestió dels mercats municipals mitjançant les noves 
tecnologies. 

Optimitzar el funcionament de les instal.lacions dels mercats municipals, sense incrementar els costos d'explotació i millorar-ne la gestió. 

Optimitzar els recursos humans adscrits als mercats. 
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ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

SERVEI: 310: Comerç i Turisme

PROGRAMA: 6221: Mercats municipals

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Promocionar els mercats municipals i els encants . 

Millorar la gestió i funcionament dels encants. 

Adoptar les mesures necessàries per tal de continuar la modernització i optimització dels encants de Costa i Deu d'acord amb l'estudi 
elaborat al respecte.
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ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

SERVEI: 310: Comerç i Turisme

PROGRAMA: 6221: Mercats municipals

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

549.546,07 €

121.103,20 €

993.020,00 €

1.663.669,27 €

195.763,75 €

26.182,40 €

313.008,07 €

857.854,84 €

1.392.809,06 €

3.056.478,33 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

562.604,30 €

115.329,29 €

993.019,87 €

1.670.953,46 €

183.888,13 €

27.694,32 €

309.069,60 €

852.781,07 €

1.373.433,12 €

3.044.386,58 €
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ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

SERVEI: 310: Comerç i Turisme

PROGRAMA: 6222: Consum

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DEFINICIÓ  

Accions destinades a garantir als consumidors i als usuaris la informació, l'orientació i l'assessorament necessaris per a la correcta 
selecció,ús i gaudiment de béns i serveis, d'acord amb els seus drets i obligacions i a la tramitació de les seves consultes i reclamacions. 

Accions d'informació als agents econòmics sobre la inspecció de consum i disciplina de mercat. 

OBJECTIUS  

Generalitzar la informació sobre consum, mitjançant campanyes informatives amb elaboració i difusió de materials informatius. 

Garantir un bon nivell del servei d'informació al consumidor que presta l'OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor). 

Disposar de mecanismes per a la tramitació àgil de consultes i reclamacions. 

Promocionar activitats per la defensa dels drets dels consumidors/res mitjançant el normal funcionament de la Junta Arbitral de Consum 
Municipal. 

Informar els agents econòmics sobre la inspecció de consum i disciplina de mercat 

Consolidar la inspecció de consum i disciplina de mercat
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ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

SERVEI: 310: Comerç i Turisme

PROGRAMA: 6222: Consum

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

134.396,14 €

7.200,00 €

28.250,00 €

169.846,14 €

19.985,77 €

2.673,00 €

31.955,40 €

6.526,16 €

61.140,33 €

230.986,47 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

144.619,94 €

7.954,91 €

27.275,00 €

179.849,85 €

19.792,44 €

2.980,82 €

33.266,11 €

7.355,08 €

63.394,46 €

243.244,31 €
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ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

SERVEI: 310: Comerç i Turisme

PROGRAMA: 6223: Dinamització i promoció comercial

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DEFINICIÓ 

Aquest programa preveu les accions necessàries per potenciar i ordenar l'activitat econòmica dels sector comercial de la ciutat, amb la 
implicació dels agents econòmics i socials de l'àmbit del comerç. 

OBJECTIUS 

Desenvolupar les accions que es desprenen del Programa d'Orientació dels Equipaments Comercials de Sabadell. 

Dissenyar, concertar i posar en marxa projectes per potenciar el comerç de Sabadell, amb els agents econòmics i socials implicats en el 
sector de la distribució de la ciutat. 

Dissenyar concertar i posar en marxa actuacions concretes per a la dinamització del sector comercial. 

Potenciar l'associacionisme comercial com a  instrument previ per desencolupar projectes més ambiciosos en el marc de la gestió 
empresarial i de la dinamització de les zones comercials urbanes.
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ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

SERVEI: 310: Comerç i Turisme

PROGRAMA: 6223: Dinamització i promoció comercial

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

0,00 €

181.889,34 €

283.760,00 €

465.649,34 €

54.792,90 €

7.328,27 €

87.608,76 €

17.892,10 €

167.622,03 €

633.271,37 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

0,00 €

116.869,95 €

280.239,00 €

397.108,95 €

43.701,77 €

6.581,67 €

73.451,66 €

16.240,04 €

139.975,13 €

537.084,08 €
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ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

SERVEI: 310: Comerç i Turisme

PROGRAMA: 7510: Turisme

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

Descripció del programa:

DEFINICIÓ 

Preveu les accions necessàries per promocionar i potenciar l'oferta turística de la ciutat i així incrementar el nombre de visitants. 

OBJECTIUS 

Crear  productes turístics vinculats amb els recusos naturals, la restauració, la cultura, l'art i el patrimoni industrial així com l'elaboració de 
rutes i itineraris, amb la implicació dels diferents agents econòmics i socials. 

Difusió dels recursos turístics de la ciutat . 

Generar ocupació i estimular la diversificació econòmica.
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ÀREA: 3: Àrea de Serveis Centrals

SERVEI: 310: Comerç i Turisme

PROGRAMA: 7510: Turisme

AJUNTAMENT DE SABADELL 2008

COSTOS

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMA FINALISTES

Capítol I:

Capítol II:

Capítol IV:

 Despeses de personal 

 Despeses en béns corrents i serveis 

 Transferència corrents 

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA PROPI PROGRAMA

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES

Costos Direcció de Serveis

Costos Direcció de l'Àrea

Costos Medials

Costos financers per deutes a llarg termini

SUBTOTAL DESPESA INDIRECTES 

COST TOTAL DEL PROGRAMA

0,00 €

107.700,00 €

45.142,34 €

152.842,34 €

17.984,94 €

2.405,39 €

28.756,25 €

5.872,81 €

55.019,39 €

207.861,73 €

Credits 
definitius

Obligacions 
Reconegudes

0,00 €

88.117,44 €

40.926,01 €

129.043,45 €

14.201,21 €

2.138,76 €

23.868,65 €

5.277,32 €

45.485,94 €

174.529,39 €
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