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INTRODUCCIÓ 

 

El Pla d’Actuació de Participació Ciutadana de l’any 2020 ha estat absolutament condicionat 

per les conseqüències i per les limitacions que la pandèmia de la COVID19 ha provocat.  

Enguany el servei ha hagut d’adaptar-se a les circumstàncies sobrevingudes que han obligat a 

establir noves prioritats que s’han desvinculat substancialment dels objectius que havien estat 

prèviament definits en el pla. 

Tanmateix, el principal objectiu per l’any 2020 era el desenvolupament del Pla Estratègic, però 

principalment, endegar procés participatiu per elaborar i aprovar el Reglament de Participació 

Ciutadana. Els tràmits jurídic-administratius per iniciar aquest procés es van endarrerir fins a 

finals del 2020, la qual cosa va suposar no poder iniciar el procés tal i com estava previst. 

La situació d’emergència que es va viure a la ciutat de Sabadell, com a la resta de viles i ciutats 

de Catalunya, va conduir a centrar el objectius, per una banda, en complir les recomanacions 

que les autoritats sanitàries traslladaven i, per l’altra, a que la ciutadania tingués garantida 

l’assistència bàsica necessària. De totes maneres, a mesura que ha anat avançant l’any s’ha 

anat ressituant els objectius inicials establint mecanismes com ara les trobades telemàtiques 

que han afavorit a reprendre el dia dia més propi del nostre servei. 

Això va suposar que diferents serveis treballéssim de forma col·laborativa i coordinada 

desenvolupant tasques i funcions que no han estat les que els són pròpies. Entre d’altres cal 

destacar 

• Atenció telefònica a gent gran que viuen soles 

• Distribució de material sanitari a ciutadania i serveis municipals 

• Col·laborar amb el repartiment de targetes moneder per aliments per nens 

i nenes 

L’Ajuntament de Sabadell, davant la pandèmia va tenir com objectiu principal que la ciutadania 

tingués cobertes les necessites bàsiques, i en això tots els serveis ens hi vàrem bolcar. A més 

del nostre servei es va obrir una línia d’ajuts per a la supervivència de les entitats de la ciutat 

que havien estat afectades per l’aturada de les seves activitats a conseqüència de la COVID19. 

Tanmateix, des del servei es va potenciar la relació amb les entitats de forma telemàtica de tal 

manera que s’ha consolidat com una manera eficaç d’interlocutar i treballar segons quines 

temàtiques. 

Finalment, fer esment que el mes d’octubre es va aprovar un canvi en el cartipàs municipal 

que va significar que el personal de les oficines de Districte (Coordinadores i Tècniques de 

Territori) fins aleshores, adscrites al Servei de Participació Ciutadana, se’l traslladés la seva 

adscripció al Servei d’Acció Territorial, més conegut com Espai Públic. El canvi de cartipàs 

també ha provocat un canvi en la denominació del servei, que ha passat a denominar-se Servei 

de Democràcia Deliberativa i eines de codi obert. 
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Resumint, tot i la pandèmia i tot l’assumpció d’altres funcions per part del Servei, s’ha pogut 

mantenir l’esperit principal dels objectius essencials, que han estat fonamentalment: 

• Fomentar la creació nous àmbits, presencials o virtuals, que afavoreixen que la 

ciutadania, les entitats i l'administració es coneguin i estableixin relacions entre 

ells. 

• Promoure els valors del civisme, la participació activa, la democràcia, el respecte, 

la tolerància, el debat i el consens entre el veïnat, les entitats i la ciutadania en 

general. 

• Fomentar el sentiment d'implicació i estimació per la ciutat, el districte o el barri. 

Reforçar els llaços d'identitat, el sentiment de pertinença i la cohesió social. 

• Incrementar i mantenir el registre ciutadà de persones interessades en processos 

participatius. 

• Mantenir i millorar els canals estables de comunicació directa amb la ciutadania i 

les entitats. 

• Promoure l’atenció directa de proximitat amb la ciutadania, fent especial 

incidència en aquelles zones on cal una promoció més sòlida de la importància dels 

afers públics per la vida quotidiana de les persones. 

• Adaptar els formats de comunicació i arxiu a les noves directrius sobre protecció 

de dades. 

• Assessorar i donar suport econòmic, infraestructural i d’equipaments a les  

entitats. 

• Adaptar els formats de dinamització d’espais i de comunicació a un llenguatge no 

sexista i que promogui la igualtat i el respecte entre les persones. 

 

Tot seguit, detallem els àmbits d’actuació del Servei de Participació Ciutadana durant el 2020:  

1. Espais estables de participació 

2. Altres espais de participació 

3. Processos participatius 

4. Registre Ciutadà 

5. Oficines de Districte: atenció directa, dinamització i actuacions al territori 

6. Pla estratègic i Reglament de Participació Ciutadana 

7. Recursos Econòmics 
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1. ESPAIS ESTABLES DE PARTICIPACIÓ 
 
L'Ajuntament disposa d'òrgans de participació d’àmbit sectorial i d’àmbit territorial. Són 
organismes amb reglaments de funcionaments propis, els quals afavoreixen el treball amb les 
entitats i amb els veïns i veïnes de la ciutat, com a coneixedores pròximes de les diferents 
realitats que s’hi donen. 
 
Durant l’any 2020 s’ha reduït de forma considerable la seva activitat. Tot i que, en alguns 
casos, s’han promogut les trobades telemàtiques.  
 
Per fomentar i canalitzar la participació en aquest canals es treballa amb diferents 
instruments: 
 

 

1.1. Consells territorials 
 

Els consells de districte van ser els òrgans de participació i consulta d’àmbit territorial i estan 

formats per la representació del teixit associatiu, partits polítics i institucions representatives 

de cada un dels districtes de la ciutat.  

Tanmateix, cal indicar que es va aprovar el Pla Estratègic de Participació  en el darrer ple 

municipal de l’Ajuntament de Sabadell, celebrat el passat 19 de març de 2019. Una de les 

principals conseqüències que va tenir aquesta aprovació va ser la derogació el reglament dels 

Consells de Districte fins l’elaboració d’un nou reglament de Participació Ciutadana.  Per tant, 

durant l’any 2019 s’han dut a terme els consells de districte fins l’aprovació del pla estratègic, 

però a posteriori no se n’han celebrat. 

 

1.2. Consells i taules sectorials 
 

L’Ajuntament disposa de diversos consells i taules sectorials que tracten els diferents temes de 
l’activitat municipal. En ells hi estan representats els partits polítics, les entitats de la ciutat, 
professionals i institucions de la ciutat, segons l’àmbit temàtic de què es tracti. La periodicitat 
de les reunions és diversa segons l’òrgan.  
 
Tal i com hem indicat, aquests espais han vist reduïda la seva activitat durant l’any 2020 tot i 
que en algun cas s’han promogut les trobades telemàtiques.  
 
Tot i això, tot seguit detallem els diferents Consells Sectorials existents: 
 

• Consell de Salut 

• Consell d’entitats Ciutat i Escola 

• Consell Escolar Municipal 

• Consell de solidaritat i Cooperació 

• Taula de Benestar Animal 

• Taula de l’Aigua 
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• Taula de Sostenibilitat Urbana 

• Taula del Rodal 

• Consell Assessor de Comerç 

• Consell dels Infants 

• Consell Municipal de l’Esport 

• Consell d’Acció Social 
 

 

1.3. Espais virtuals de participació (plataforma decidim i web municipal) 

 
L’1 de febrer de 2017 l’Ajuntament de Sabadell es va adherir a la signatura de l’acord de 

col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Localret per a l’impuls de la 

plataforma Decidim (https://decidim.barcelona/). 

Atenent a la posada en funcionament d’aquesta nova plataforma de participació digital 

orientada a promoure la deliberació i el debat ciutadà, la transparència i la traçabilitat de la 

participació i a la generació d’espais de participació presencials i digitals, i tenint en compte 

que la nova eina suposa un salt qualitatiu molt important a nivell tecnològic respecte a la 

plataforma Consensus, el Consorci Localret va proposar a l’Ajuntament de Sabadell, en el marc 

de la seva col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, l’esmentada adhesió en qualitat de 

municipi pilot. 

El Servei de Participació d’aquest Ajuntament, juntament amb altres ens locals, com ara els 

Ajuntaments de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Gavà i Terrassa, forma part del grup 

d’administracions que han iniciat i col·laboren en l’impuls d’aquesta nova eina a partir de 

febrer de 2017, posada en funcionament a l’abril, coincidint amb la nova edició del Procés 

Construint Ciutat – Pressupost 2018. 

Des de la plataforma Decidim Sabadell, per una banda, s’ha donat suport a processos que 

s’havien iniciat durant els anys 2017, 2018, 2019 i 2020. Tanmateix, l’any 2020 l’únic procés 

desenvolupat a la plataforma ha estat el PMUS (Pla de mobilitat urbana de Sabadell). 

Cal assenyalar que s’ha consolidat la posada en marxa del web de Participació Ciutadana de 

l’Ajuntament de Sabadell http://web.sabadell.cat/participacio . Aquest web es va crear l’any 

2019 i té com a objectius principals informar, entre d’altres coses, dels diferents òrgans i espais 

de participació i, per l’altra, informar tant dels processos participatius endegats des del propi 

servei com els que realitzen altres serveis municipals.  

Un cop creat el web, el servei de Participació treballa per anar aportant millores perquè el web 

no sigui únicament una eina informativa sinó una veritable eina de participació ciutadana. 

Tanmateix, la web i la plataforma Decidim es complementen i donen de forma conjunta 

aquesta millora que caldrà anar transformant i actualitzant. 
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2. ALTRES ESPAIS DE PARTICIPACIÓ 
 

Les noves dinàmiques de l’equip de govern actual, han potenciat les sessions de treball amb 

les diferents entitats de la ciutat. De totes maneres, com la resta d’espais, aquests també 

han vist reduïda la seva activitat i s’han hagut d’anar establint trobades de caire telemàtic, 

en format de sessions de treball. 

Les taules i espais que durant el 2020 han estat actius són els següents: 

 

Districte 3 

Espai de trobada telemàtic amb les entitats veïnals 

Arran de la pandèmia i a petició del regidor del districte 3 es van organitzar fins a 5 reunions 

telemàtiques amb les entitats veïnals del districte  bàsicament per mantenir el contacte amb 

elles i que expliquessin de primera mà la situació i les noves necessitats sorgides als barris,  al 

mateix temps que el regidor informava sobre les actuacions que des de l’Ajuntament s’estaven 

portant a terme. Aquestes reunions telemàtiques es van convocar amb l’objectiu principal de 

mantenir un canal de comunicació directe amb les entitats veïnals. 

 

Districte 6 

Taula de treball Projecte del Mercat de Campoamor 

Arran del projecte de rehabilitació de l’edifici del Mercat de Campoamor, que anava lligat a un 

canvi d’usos, es crea una taula (política-tècnica-veïnal) on s’estudia com encaixar el nou 

projecte de centre d’arts escèniques, amb habitatges de lloguer per joves i una petita zona 

comercial. Es pretén que aquest projecte canvií les sinèrgies culturals i socials del districte. I 

que a la vegada sigui un pol d’atracció per activitats culturals i gent jove d’arreu de la ciutat. 

Paral·lelament es treballarà en la dignificació dels entorns en el projecte del Jardí de 

Campoamor, nova zona verda al costat del Mercat  i l’institut. 

 

Taula de convivència de la  zona Sud 

Es continuen fent reunions de convivència i seguretat al sector sud. En aquestes reunions hi 

participen Mossos d’Esquadra, Policia Municipal, Districte i les associacions de veïns 

d’Espronceda i Campoamor. Amb aquestes reunions es vol mantenir un contacte directe i fer 

un seguiment dels problemes que hi ha a la zona sud. Segons els temes tractats en aquestes 

reunions s’incorporen veïnat a títol individual de determinats carrers de la zona, així com 

comerciants.  

 

 

 



Memòria Participació Ciutadana   8 
 

Taula de salut comunitària de la zona Sud 

Fruit del treball conjunt fet en el programa de Prescripció Social i Salut Sabadell Sud, es va 

constituir la Taula de salut comunitària de la zona Sud. Col·laborem  activament amb els 

professionals del CAP Sud i tots els agents implicats (associacions de veïns, entitat diverses, i 

administració). Es treballen transversalment temes per a millorar la salut dels veïns i veïnes del 

barri. S’ha creat el web de la Taula de salut comunitària per tal de poder tractar i visualitzar 

temes veïnals, escola, salut, activitats que es fan als casals i AV i que sigui un mitjà  per tenir un 

web de salut al Districte amb enllaços amb tots els membres de la Taula. Atesa la nova realitat, 

s’estan centrant esforços en crear xarxes i espais virtuals i accions per ajudar a minimitzar 

l’escletxa digital. 

 

Districte 7 
 

Reunions comissió tècnica – veïnal de les obres d’urbanització del c. Onyar 

Arran de la nova construcció del mur del c. Onyar es va modificar la configuració del carrer. El 

2018 es va crear una comissió ciutadana del barri de Torre Romeu, per tal de participar  de 

manera activa  en el seguiment de les fases i terminis  del projecte d’urbanització del c. Onyar. 

Les obres han quedat acabades aquest 2020, però la comissió continua activa fins acabar les 

obres del nou transformador d’Endesa al barri de Torre-romeu. 

 

Taula de convivència de Torre Romeu i Can Roqueta 

Continuar amb les reunions de convivència i seguretat conjuntes dels barris de Torre-romeu i 

Can Roqueta. En aquestes reunions hi participen Mossos d’Esquadra, Policia Municipal, 

Districte i veïns i veïnes dels dos barris, així com l’associació de veïns de Torre-romeu i altres 

entitats. Amb aquestes reunions es vol mantenir un contacte directe i fer un seguiment dels 

problemes que hi ha a la zona. 

A l’annex 1 es poden veure els indicadors que fan referència a aquestes taules i altres 
comissions de treball. 
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3. PROCESSOS PARTICIPATIUS 
 
L’any 2020, s’ha dut a terme un únic procés participatiu: Pla de mobilitat urbana de Sabadell 
(PMUS) 

 
 

3.1. Pla de mobilitat urbana de Sabadell (PMUS) 

El procés de redacció del nou pla permet repensar els eixos principals d'actuació per millorar la 
mobilitat del futur de la ciutat de Sabadell, treballant en l’increment de la mobilitat a peu, 
generant espais segurs i confortables pels vianants, i dels modes sostenibles (en bicicleta i 
transport públic), la racionalització de l'ús i presència dels transport privat a motor (cotxes i 
motocicletes), no només per la contaminació ambiental i els conseqüents problemes de salut, 
sinó també per l'alta accidentalitat i l'ocupació de l'espai públic i els perjudicis sobre la 
ciutadania que generen. 

 El procés de participació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell és de rellevant 
importància ja que permet que tothom pugui donar la seva opinió respecte a com creu que ha 
de ser el model de mobilitat de Sabadell que definirà el futur de la nostra ciutat.  

  

4. REGISTRE CIUTADÀ 
Cens de persones interessades en participació 

 
L’any 2007 es va crear un registre ciutadà, de persones majors de 18 anys, amb l’objectiu de 
disposar d’un llistat ampli de persones interessades en estar informats o  prendre part en els 
processos participatius que engegui l’Ajuntament.  
 
Aquest també és un canal normalitzat que permet als sabadellencs i sabadellenques formar 
part dels processos als quals es preveu la participació activa de ciutadania a títol individual. Les 
dades personals que es recullen per formar part d’aquest registre són: 
 

• DNI 

• Nom i cognoms 

• Adreça electrònica 

• Telèfon 
 
Els interessats es poden apuntar a través de les diferents actuacions que es desenvolupen a la 
ciutat com jornades de portes obertes, enquestes ciutadanes, reunions veïnals, espais de 
participació.  
 
Les dades quantitatives del 2020 són les següents: 
 

• Inscrits a data 31/12/2020 : 1.325 

• Altes l’any 2020  : 3 

• Baixes l’any 2020  : 0 
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5. OFICINES DE DISTRICTE 
Atenció directa, dinamització i actuacions al territori 

 
La ciutat de Sabadell està dividida en 7 districtes. A nivell organitzatiu, l’estructura existent al 

territori és la següent: 

• Districte 1 : 1 Coordinadora de districte i 1 Tècnica de territori 

• Districtes 2-3 : 1 Coordinadora de districte i 1 Tècnic de territori 

• Districtes 4-5 : 1 Coordinadora de districte i 1 Tècnica de territori 

• Districtes 6-7 : 1 Coordinadora de districte i 1 Tècnica de territori 
 

La coordinació de les diferents oficines de districte, tant a nivell operatiu com a nivell del 

personal que hi treballa, es realitza des de l’oficina central del Servei de Participació Ciutadana, 

en concret per l’equip tècnic del Negociat, format pel Cap de Negociat, una tècnica mitja, una 

tècnica auxiliar de territori i una auxiliar administrativa. 

Al llarg del 2020, les funcions d’aquests equips de treball s’han fonamentat, principalment en:  

• Acompanyament i suport als regidors/es de districte. 

• Atenció directa al veïnat o entitats respecte tot tipus de queixes relacionades amb 
l’espai públic i altres temàtiques. 

• Visites al territori per millorar la valoració del problema plantejat pel veïnat o 
entitats i així poder donar trasllat de forma clara al departament gestor. 

• Organitzar reunions veïnals o amb entitats per tractar temes conflictius relacionats 
amb l’espai públic o d’altres. 

• Organitzar i gestionar espais de participació per deliberar sobre projectes que 
afecten l’espai públic o d’altres temàtiques. 

• Col·laboració amb el serveis d’Espai Públic en les actuacions que afecten la 
urbanització d’espais, definició de necessitats per als projectes de rehabilitació, 
ferms i voreres, talls de trànsit, etc. 

• Gestionar convocatòries de les diferents reunions amb veïnat, entitats veïnals, etc. 
i col·laborar amb els processos informatius que prèviament s’hagin acordat amb 
els diferents departaments gestors, principalment amb l’Àrea de Cohesió 
Territorial (Espai Públic) 

• Trobades de Seguretat amb Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, Districtes i 
associacions de veïns. 

• Fer seguiment de tots aquells temes per tal de ser el fil conductor entre, per una 
banda, veïnat i/o entitats –principalment veïnals- i, per l’altra, els diferents 
departaments municipals gestors. 

• Realització de visites d’obres, amb assistència de regidors, tècnics municipals, 
veïnes i veïns i entitats de la zona, per conèixer l’estat i l’evolució de les obres. 

• Seguiment de totes les festes majors de barri, així com de totes les altres festes 
populars i tradicionals que s’han organitzat al llarg de l’any.  

• Col·laborar amb l’equip tècnic del servei central, en tots aquells processos 
participatius que segons les necessitats es determini. 

• Col·laborar amb l’equip tècnic del servei central amb la gestió administrativa i 
seguiment d’autoritzacions de les sol·licituds d’ús d’ocupació de via pública 
realitzades per entitats de l’àmbit de Participació Ciutadana (veure annex 4). 
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A banda, de les afectacions que la COVID19 ha provocat a l’activitat pròpia de les oficines de 

Districte, el mes d’octubre del 2020 es va aprovar un canvi en el cartipàs municipal que va 

significar que el personal de les oficines de Districte (Coordinadores i Tècniques de Territori) 

fins a les hores, adscrites al Servei de Participació Ciutadana, se’ls traslladés la seva adscripció 

al Servei d’Acció Territorial, més conegut com Espai Públic. 

 

5.1. Dinamització 

 
Des de cada Districte s’ha col·laborat en la realització d’activitats als barris. En aquest sentit, 
l’equip de treball de cada districte hi ha col·laborat i dinamitzat, aplicant diferents formats, per 
tal de garantir el bon desenvolupament d’activitats de forma inclusiva garantint la participació 
i inquietuds dels diferents col·lectius de cada barri. 
 
Les principals col·laboracions i dinamitzacions del 2020 han estat durant la campanya de 
Nadal, en l’activitat de guarniments i plantada d’arbres de Nadal a barris, seguint les mesures i 
restriccions dels protocols establerts per la COVID19. Els barris on s’han realitzat aquestes 
activitats són els següents: 

 

Districte 3 

Parc del Nord : Plaça del Forjador (davant estació del FGC) 

Can Deu : carrer del Romaní (al costat del centre cívic) 

 

Districte 4 

Can Rull : carrer de Sant Isidor, 45-51 (davant del centre cívic) 

 

Districte 5 

Gràcia : plaça del Teball, 1 (cantonada c. Manso amb  c. Permanyer) 

Merinals : plaça del Pla de l’Amor 

 

Districte 6 

Espronceda-Campoamor: plaça Picasso 

 

Districte 7 

Poblenou : avinguda Polinyà cantonada amb carrer de Begoña 

Torre-romeu : plaça de Cristòbal Ramos 

 
Finalment, assenyalar que també es va coordinar de forma conjunta amb tots els Districtes, 
l’activitat d’un tió itinerant per diferents carrers de la ciutat. 
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5.2. Accions relacionades amb l’espai públic i/o altres àmbits municipals 

 
Des de les Oficines de cada Districte, l’equip tècnic ha col·laborat de forma molt activa com 

interlocutors entre l’ajuntament i entitats i ciutadania.  

Com s’ha especificat a l’apartat anterior, una part molt important de la seva col·laboració es 

concentra en la gestió, coordinació i dinamització de temes relacionats amb l’espai públic però, 

també, en tot tipus de temàtiques de l’àmbit municipal. La col·laboració i/o intervenció 

d’aquests equips de districte, durant el 2019, es detalla a l’annex 3.  

També detallem a l’annex 4 el resultat de la gestió i seguiment que es fa de les sol·licituds 

d’ocupació de via pública. Aquestes tasques es centralitzen al departament central però es 

desenvolupen coordinadament amb els diferents districtes. 

 

5.3. Comunicació 

 
Des de les oficines de Districte es col·labora amb la convocatòria de reunions tant internes 

com externes, però a la vegada es té una implicació molt directe en els processos de 

comunicació referits tant a aquests tipus de convocatòries com els que fan referència a les 

actuacions de millora a l’espai públic o d’altres tipus d’actuacions municipals. Actuacions que 

poden esdevenir modificacions en la mobilitat del veïnat, millores d’un espai concret, activitats 

de diferent format (culturals, esportiu, ...), processos participatius, etc. 

Pel que fa pròpiament a les comunicacions, des dels Districtes es col·labora en el contingut 

dels comunicats i/o cartells, la delimitació de la zona on s’ha de fer distribució del material 

informatiu i la gestió interna que correspongui per imprimir aquest material i després 

distribuir-lo. 

Tanmateix, aquest any degut a la pandèmia i també al canvi de cartipàs, com ja hem 

assenyalat, ha provocat que aquesta tasca comunicativa s’hagi reduïda de forma important.  

A l’annex 2 es quantifiquen les accions realitzades en aquest apartat indicant tipologia de 

comunicats i quantitats. 

 

5.4. Indicadors sobre l’atenció directa als Districtes 

 
Aquesta informació detalla de forma quantitativa el tipus d’activitat que cadascun dels 

districtes ha desenvolupat durant l’any 2020 tenint 3 ítems principals: 

• Visites: Fa referència al nombre de visites que el personal de l’oficina del Districte 
corresponent, ha realitzat al territori en compliment de les seves tasques d’atenció 
directa a la ciutadania, fent les valoracions i seguiment de l’objecte de la visita. 
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• Reunions amb entitats veïnals: Fa referència al nombre de reunions que el personal 
de l’oficina de Districte corresponent, ha realitzat amb les diferents entitats veïnals del 
districte. S’incorpora també el nombre d’assistents per cadascuna de les reunions. 

 

• Taules, comissions, altres: Fa referència al nombre de reunions i/o trobades que el 
personal de l’oficina de Districte corresponent, ha realitzat en el marc de les diferents 
Taules de Barri, Comissions o altres espais de Participació del districte. S’incorpora 
també el nombre d’assistents a cadascuna de les sessions. 

 

 (Veure taules d’indicadors a l’annex 1) 

 

 

 

6. PLA ESTRATÈGIC I REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

 
Arrel de l’estudi de Reordenació dels Espais de Participació Institucionals de Sabadell  i davant 

la recomanació de revisar i modificar el reglament de Consells de Districte, es va endegar 

l’últim trimestre de 2016 la revisió del reglament de consells de districte i, també, del seu 

model de gestió. Per dur-ho a terme es va comptar amb un recurs tècnic del Catàleg de la 

Diputació de Barcelona. 

El 2018 es van rebre les conclusions dels treballs realitzats a través del recurs tècnic esmentat. 

Tanmateix, des del Servei de Participació de l’ajuntament, es va considerar que calia aportar 

millores a les conclusions obtingudes. Per això, es va contractar una empresa externa per tal 

d’elaborar document definitiu del Pla Estratègic de Participació de Sabadell. 

L’objectiu principal per l’any 2020 era endegar procés participatiu i elaboració del Reglament 

de Participació, tal i com indicava el Pla Estratègic. A conseqüència de la pandèmia aquesta 

acció s’ha hagut d’endarrerir fins el 2021.  
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7. RECURSOS ECONÒMICS 

 

El balanç final de recursos econòmics consignats per a 2020 ha estat: 

 

Ingressos i despeses definitius pla participació ciutadana 2019 

Ingressos 456.987,53 € 

   

Pressupost Municipal 456.987,53 € 

  

Despeses 456.987,53 € 

   

Personal tècnic - Cap 1 433.504,26 € 

Despeses programa - Cap 2                23.483,27 € 

 

 

Detall despeses Capítol 2 Empresa Import 

    

Manteniment Decidim fins 31 maig Codegram 1.260,42 € 

Manteniment Decidim ASPgems 5.107,85 € 

Reglament Participació Momentum Lab 7.295,00 € 

Decoració nadal 

Associació esportiva 

Can Deu 160,00 € 

Districte 3 Varis 360,00 € 

Cultura Urbana Trànsit i projectes 9.300,00 € 
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8. OBSERVACIONS 

L’any passat es va sol·licitar, com és habitual, el recurs de Finançament en l’àmbit de la 

participació ciutadana de la Diputació de Barcelona (DIBA). 

El projecte que vàrem presentar preveia: 

- Campanyes de difusió i informació d’actuacions a l’espai públic 
- Dinamització d’algun espai de participació 
- Dinamització d’alguna taula de barri 
- Redacció del Reglament de Participació 

 

Com a conseqüència de la COVID19, no es van dur a terme les actuacions previstes, però la 

Redacció del Reglament es tenia intenció de dur-lo a terme durant el darrer trimestre. La 

signatura del decret per part del Servei es va realitzar a principis d’octubre, però secretaria no 

ho va signar fins el 13 de desembre. En aquell moment, no va ser possible iniciar tasques del 

contracte i tampoc s’hi va ser a temps de carregar al projecte altres despeses com podien ser 

les de capítol 1. Aquest canvi de destí del projecte s’havia d’haver realitzat abans del 12 de 

desembre. 

Tanmateix, hi havia altres despeses del projecte que haguessin pogut imputar-s’hi, però les 

factures no es van presentar i han anat com a romanents o opas. 

Per tot plegat, es va considerar oportú renunciar a l’ajut econòmic d’11.500 € de la DIBA.  
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Districte 1 
 

Visites als barris 

 Barri Quantitat 

Centre 30 

Covadonga 23 

Eixample 18 

Sol i Padris 25 

NostraLlar 22 

Creueta 26 

Hostafrancs 18 

Total 162 

 

Reunions amb entitats veïnals 

Associació de Veïns Quantitat Assistents 

Centre-Mercat 10 24 

Creueta 0 0 

Rambla-Centre 5 10 

Hostafrancs 0 0 

Covadonga 10 61 

NostraLlar 13 62 

Sol i Pardrís 9 40 

Eixample 8 12 

Totals 55 209 

 

Trobades de les taules de barri i/o espais de participació 

Taules, comissions i/o espais de participació Quantitat Assistents 

  0 0 

Totals 0 0 

 

Reunions de les comissions i/o altres reunions 

Altres reunions Quantitat Assistents 

UAB 2 4 

Oficina Dinamització Centre 9 76 

Foneria Suñer 2 27 

Passeig Revolució 2 12 

Psus 5 50 

Comerç centre (arbres del passeig) 1 6 

Comerciants de Rambla (seguretat) 1 4 

Remodelació Mercat de Campoamor 1 20 

Comerciants c. Advocat Cirera 1 6 

Totals 24 205 
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Districte 2 
 

Visites als barris 

 Barri Quantitat 

La Creu Alta 12 

Can Puiggener 22 

Total 34 

 

 

Reunions amb entitats veïnals 

Associació de Veïns Quantitat Assistents 

AV Can Puiggener Norte 1 7 

AV Can Puiggener    14 49 

Av La Creu Alta 5 29 

Totals 20 85 

 

 

Trobades de les taules de barri i/o espais de participació 

Taules, comissions i/o espais de participació Quantitat Assistents 

AV Can Puiggener i altres entitats del barri 
per explicar el projecte A-PORTA 

5 50 

Trobades Regidora 5 21 

Taula de barri de Can Puiggener 1 6 

Totals 11 77 

 

 

Reunions de les comissions i/o altres reunions 

Altres reunions Quantitat Assistents 

Reunió intervenció comunitària al territori 1 4 

Seissions PMUS 1 8 

Totals 2 12 
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Districte 3 
 

Visites als barris 

 Barri Quantitat 

La Plana del Pintor 14 

Torreguitart 13 

Torrent Capellà 10 

Plana Pintor 12 

Sant Julià 20 

Roureda 12 

Can Deu 17 

Ca N'Oriac 20 

Total 118 

 

Reunions amb entitats veïnals 

Associació de Veïns Quantitat Assistents 

La Plana del Pintor 9 38 

Torreguitart 4 15 

Sant Julià 7 32 

Ca n'Oriac 3 16 

El Torrent del Capellà 2 16 

La Roureda 1 3 

Can Deu 2 6 

Junts per Can Deu 3 10 

Totals 31 136 

 

Trobades de les taules de barri i/o espais de participació 

Taules, Comissions i/o espais de participació Quantitat Assistents 

Espai de trobada districte 3 per tractar futures 
infraestructures per a Sabadell 

1 25 

Reunió amb els veïns del Passatge de La 
Mirada i de l'Avinguda de Can Deu 

4 54 

Comissió Parc del Nord 1 6 

Taula de treball, torrent, Can Deu i Plana 1 11 

Totals 7 96 

 

Reunions de les comissions i/o altres reunions 

Altres reunions Quantitat Assistents 

Associació Gitana 2 10 

CZ 3 Acció Social 5 22 

Situació Ronda Navacerrada 1 7 

Parterres Santiago Segura 2 11 

Comissió Seguretat i Civisme Plana del Pintor 1 6 

Sesions PMUS 1 16 

Totals 12 72 
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Districte 4 
 

Visites als barris 

 Barri Quantitat 

La Concòrdia 28 

Can Llong 18 

Castellarnau 10 

Rodal Berardo 2 

Cifuentes 20 

Can Rull 37 

Total 115 

 

Reunions amb entitats veïnals 

Associació de Veïns Quantitat Assistents 

Associació d'Activitats Veïns Concòrdia 2 5 

Nous Barris Oest - Can Llong de Sabadell 3 7 

Unió Veïnal de Can Llong i Castellarnau 4 18 

AA VV del Sector Can Rull 7 54 

Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell  1 2 

Totals 17 86 

 

Trobades de les taules de barri i/o espais de participació 

Taules, Comissions i/o espais de participació Quantitat Assistents 

Presentació projecte llosa C-58 2 262 

Procés participatiu del pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible 

3 45 

Totals 5 307 

 

Reunions de les comissions i/o altres reunions 

Altres reunions Quantitat Assistents 

Reunió AMPA Escola Can Rull, AV Can Rull, 
regidor Educació i regidora del districte 4 

1 10 

Reunió Grup Motor Prescripció Social (tots els 
districtes) 

1 35 

Reunió Espai Públic - temes seguretat 
Castellarnau 

1 12 

Reunió terrasses Eix Macià amb establiments i 
veïnat 

1 15 

Reunió presentació plaça Llibertat amb 
entitats del barri 

3 24 

Reunió veïnat barri de Cifuentes 2 10 

Reunió projecte camí escolar Pau Casals 1 20 

Reunió veïnat c Doctor Relat i entorns 1 5 

Reunió veïnat  c. Bernat Boades 1 4 

Totals 12 135 
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Districte 5 
 

Visites als barris 

 Barri Quantitat 

Gràcia 20 

Can Feu 10 

La Serra d'en Camaró 12 

Els Merinals 23 

Can Gambús 8 

Rodal Oest 0 

Total 73 

 

Reunions amb entitats veïnals 

Associació de Veïns Quantitat Assistents 

Agrupació de Veïns de Gràcia 8 56 

AV de Can Feu 3 10 

AV Serra Camaró 6 21 

AA VV Arraona, Merinals, Can Gambús 6 54 

Totals 23 141 

 

Trobades de les taules de barri i/o espais de participació 

Taules, comissions i/o espais de participació Quantitat Assistents 

Presentació projecte urbanització Rambla Ibèria 1 95 

Taula de Coordinació de Merinals 1 7 

Campanya Civisme Institut Miquel Crusafont i 
Futbol Sala Pou Nou 

1 5 

Procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible 

3 45 

Totals 6 152 

 

Reunions de les comissions i/o altres reunions 

Altres reunions Quantitat Assistents 

Comissió de seguiment estudi habitatges 
Arraona Merinals 

3 164 

Reunió Plataforma Soterrament Ara 2 18 

Reunió veïnat zona Planetes 1 12 

Reunió veïnat c. Joanot Martorell 1 3 

Reunió veïnat c. Fraser Lawton 1 8 

Reunió Agència Catalana d'Habitatge 1 6 

Reunió veïnat c. Narcís Monturiol 2 29 

Reunió veïnat plaça Illes Cies 1 2 

Reunió entitat Club Futbol Sala Pou Nou Escorial 1 3 

Totals 13 245 
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Districte 6 
 

Visites als barris 

Barri Quantitat 

Espronceda 22 

Campoamor 24 

Termes 22 

Creu Barberà 20 

Total 88 

Reunions amb entitats veïnals 

Associació de Veïns Quantitat Assistents 

Espronceda 5 34 

Campoamor 7 35 

Termes 4 17 

Crei de Barberà 5 33 

Totals 21 119 

 

Trobades de les taules de barri i/o espais de participació 

Taules, comissions i/o espais de participació Quantitat Assistents 

Projecte Mercat de Campoamor 3 37 

Taula de Salut Comunitària 6 86 

Comissió de Convivència Sud 1 15 

Totals 10 138 

 

Reunions de les comissions i/o altres reunions 

Altres reunions Quantitat Assistents 

Comissió de Convivència Sud 1 8 

Visita Districte Acció Territorial 1 4 

Reunió Ludojove - Carnestoltes 1 2 

Reunió Taula participat.Carnestoltes Sud 1 8 

Visita amb la regidora a la Sabadellenca 1 4 

Reunió Fututes infraestructures a Sbd 1 13 

Presentació projecte obres millora parcs infantils 1 8 

Veïns ampliació voreres pg Almogàvers 1 5 

Retorn entitats Jardí de Campoamor 1 15 

Veïns plaça Vicenç Vives 1 14 

Veïns c. Feijoo i voltants 1 4 

Visita barri veï Creu Barberà 1 2 

Ocupacions plaça Vicenç Vives 1 10 

Veïns c. Nadal 1 4 

Futur trasllat rebost solidari a l'edifici del Mercat 
de Campoamor 

1 8 

Visita dispositiu Rebost Solidari 1 12 

Veïns c. Campoamor - clavegueram 3 8 

Totals 19 129 
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Districte 7 
 

Visites als barris 

 Barri Quantitat 

Torre-romeu 14 

Poblenou 13 

Raval d'Amàlia 3 

Total 30 

 

Reunions amb entitats veïnals 

Associació de Veïns Quantitat Assistents 

Torre-romeu 3 11 

Poblenou 4 26 

Totals 7 37 

 

Trobades de les taules de barri i/o espais de participació 

Taules, comissions i/o espais de participació Quantitat Assistents 

Comissió tècnico veïnal mur Onyar 3 21 

Comissió de convivència Torre-romeu - Can 
Roqueta 

1 7 

Totals 4 28 

 

Reunions de les comissions i/o altres reunions 

Altres reunions Quantitat Assistents 

Veïns cases d'en Sangès - pont de la Salut 1 9 

Visita veïns Valira Baixa 1 6 

Visita Districte Acció Territorial 1 4 

Reunió Fututes infraestructures a Sabadell 1 9 

Projecte de lleure a Poblenou 1 14 

Obres Local c. Francolí, 11 4 25 

Administradors c. Banyoles - dispositiu eleccions 1 4 

Totals 10 71 

 

 

 

 

 

 

 



Memòria Participació Ciutadana   24 
 



Memòria Participació Ciutadana   25 
 

Recompte de Comunicacions 

Oficines de Districte i Participació 
 

 

 

Tipus 

enviament 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Participació Total % 

Avís 25 3 0 0 1 0 1 0 30 25% 

Cartell 1 11 23 7 22 9 13 0 86 71% 

Díptic 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2% 

Tríptic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Quadríptic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Targetó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Full volant 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1% 

Altres 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2% 

Totals 27 14 24 8 25 9 14 0 121 100% 

           

           

           Elements 

distribuits 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Participació Total % 

Avís 2.289  230 0 0 100 0 350 0 2.969 37% 

Cartell 28   316 751 186 898 970 555 0 3.704 46% 

Díptic 1.200   0 50 0 0 0 0 0 1.250 15% 

Tríptic 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Quadríptic 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Targetó 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Full volant 0   0 0 0 150 0 0 0 150 2% 

Altres 0   0 0 4 4 0 0 0 8 0% 

Totals 3.517 546 801 190 1.152 970 905 0 8.081 100% 
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Districte 1 

Remodelació del Passeig de la Revolució. 

Ampliació de la vorera del carrer de Tres Creus. 

Eliminació d’arbrat perillós als carrers de Pablo Iglesias i Alcoi. 

Pacificació i mobiliari als carrers Les Paus i Llobet. 

Projecte de pacificació del tram del carrer de la Indústria, entre carrer de Sant Llorenç i carrer de 

Sant Joan. 

Renovació de ferms a una vintena de carrers del districte. 

 

Districte 2 

Actuació de millora de la plaça Escaldes Engordany. 

Remodelació de les àrees de jocs infantils ubicades a la pl. Tallarets. 

Remodelació de l’àrea de jocs infantils de la pl. de Carrasco i Formiguera 

Inici actuacions d’adequació paisatgística i de potenciació de la biodiversitat en espais d’elevada 

afluència i d’especial visibilitat de Sabadell (pl. de La Creu Alta).  

Renovació i millora dels ferms de calçades del districte.  

 

Districte 3 

Reurbanització del carrer de Montblanc.  

Projecte de reforma de l’edifici de vestidors del camp de futbol de Ca n’Oriac. 

Millora de l’enjardinament de parterres de la pl. de Llívia i la pl. de Montellà. 

Finalització de la construcció de dues pistes de petanca al local de l’AV La Plana del Pintor.  

Remodelació d’àrees de jocs infantils al Parc de la Roureda, Parc de la Romeua, pl. del Farell i del 

carrer de La Mola.  

Inici actuacions d’adequació paisatgística i de potenciació de la biodiversitat en espais d’elevada 

afluència i d’especial visibilitat de Sabadell (Av. Matadepera / Ronda Oest). 

Renovació i millora dels ferms de calçades del districte. 
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Districte 4 

Renovació del clavegueram del carrer de Madrazo. 
 
Urbanització de la plaça Lisboa. 
 
Renovació de la Canonada Cerdanyola. 
 
Millora de la senyalització de l’entorn de l’Institut Sabadell. 
 
Millora de la senyalització de l’entorn de l’Escola Can Rull. 
 
Presentació del projecte de la llosa C-58 al veïnat.  
 
Obres de construcció del CAP Can Llong.  
 
Pla d’asfaltatge del Districte 4. 
 

 

Districte 5 

Obres de la Rambla Ibèria, millora dels desplaçaments a peu i en bicicleta. 
 
Obres de reforma del nou equipament municipal ubicat a l’antiga escola Riu-Sec. 
 
Millora de la mobilitat en l’entorn del carrer de Mallorca. 
 
Millora de la mobilitat en l’entorn de la zona dels Planetes (Gràcia). 
 
Pla d’asfaltatge del Districte 5. 
 
Construcció d’unes escales al carrer de Gòngora.  
 

 

Districte 6 

Projecte del Torrent dels Gorgs. 
 
Pacificació del trànsit al carrer de Pérez Moya, camí escolar. 
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Districte 7 

Obres d’urbanització al carrer d’Onyar. 
 
Nova estació transformadora i millora cablejat a Torre-romeu. 
 
Remodelació de les escales de la plaça de Malniu. 
 
Projecte de renovació i modernització PAE Can Roqueta. 
 
Remodelació àrea de jocs de la Plaça de Karl Marx.  
 
Pacificació del carrer del Francolí. 
 
Remodelació àrea de jocs de la plaça Alberto Lavera. 
 
Zona d’estada del carrer Corredor. 
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Informes d’ocupació de via pública 
 
 
 
Sol·licitant dels informes Quantitat 

Entitats veïnals 5 
Partits Polítics 8 
Sindicats 1 
Altres 5 

Total  19 
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