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Introducció 

El Pla d’Actuació de Participació Ciutadana de l’any 2019, en línies generals ha assolit de 
forma satisfactòria els objectius marcats seguint les línies de treball preestablertes.  
 
Aquesta memòria mostra l’assoliment dels diferents objectius, detallant processos, 
actuacions i activitats dutes a terme en el marc que defineix el propi àmbit de la 
participació ciutadana. Tanmateix, cal assenyalar que l’any 2019 ha estat un any amb 
canvi polític dins del govern municipal de la ciutat, la qual cosa ha significat també, un 
canvi en l’enfocament de l’aplicació del pla d’actuació.  
 
Un fet important en el que cal incidir, és en l’aprovació del Pla Estratègic de Participació  
en el darrer ple municipal de l’Ajuntament de Sabadell, celebrat el passat 19 de març de 
2019. Respecte això, cal remarcar dues qüestions. La primera, que a banda de les 
diferents actuacions que el pla preveu, es va derogar el reglament dels Consells de 
Districte fins l’elaboració d’un nou reglament de Participació Ciutadana. La segona, el 
fet de que l’aprovació del pla estratègic es va produir per unanimitat de tots els grups 
municipals, inclosos els de l’oposició. 
 
El Pla d’Actuació de Participació Ciutadana de l’any 2019, en línies generals ha assolit de 
forma satisfactòria els objectius marcats seguint les línies de treball preestablertes.  
 
Tornant al contingut de la memòria, seguidament detallem els objectius fonamentals 
que s’han treballat durant el 2019 dins l’exercici de diferents activitats, actuacions i 
espais de participació existents: 
 

• 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. 

• Desenvolupar processos participatius sobre l'espai públic, serveis comunitaris i 

equipaments, fent esforços per generar la possibilitat de participar en els afers 

públics a aquelles persones que no ho fan.  

• Donar suport tècnic al funcionament dels consells de districte, sectorials i taules 

de barri de nova creació. 

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

participatius. 
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• 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. 

 
Tanmateix, i tal i com hem indicat, l’any 2019 ha estat un any on ha esdevingut un canvi 
polític al govern municipal. Aquest canvi però, ha donat continuïtat a la direcció dels 
objectius essencials en que es base el foment de la participació ciutadana, com a eina 
pròpiament, d’enfortiment de la democràcia i de promoció de la implicació de la 
ciutadania en els afers públics. 
 
Ara bé, les formes de plasmar el foment de la participació si que mostren un canvi 
d’accent. Aquest canvi s’ha evidenciat, per exemple, en els espais de nova creació com 
han estat les taules de barri de caràcter no formal. Aquestes van ser treballades de 
forma experimental en el mandat anterior i, amb el nou equip de govern, s’han estipulat 
altres tipus de format per tal d’aproximar-se a les necessitats de la ciutadania. Com 
exemple, l’equip de govern es trasllada als barris per fer trobades amb entitats i 
ciutadania i així poder copsar necessitats que aquesta li trasllada i, a la vegada, l’equip 
de govern fa arribar els seus projectes de futur. L’accent en aquest darrer cas recau més 
en l’atenció directe a la ciutadania. 
 
Cal insistir però, que el foment de la participació és present entre els principis 
fonamentals que informen l’acció de l’Ajuntament de Sabadell. Si bé els consells de 
Districte han estat vistos en els darrers temps com a òrgans rígids i poc legitimats, 
certament, també cal veure’ls com a mostra ben consolidada de promoció de la 
interacció entre l’ajuntament i la ciutadania. Això és motor de la continuïtat d’una 
governança impregnada de bones pràctiques, on l’ètica pública sigui la referència de la 
gestió pública. 
 
El desplegament de Pla Estratègic i, molt especialment, l’elaboració del nou Reglament 

de Participació Ciutadana, previst per l’any 2021, té com objectiu aprofitar l’experiència 

de la ciutadania sabadellenca en l’àmbit de la participació i poder obtenir un reglament 

fruit del màxim consens i que sigui una eina democràtica de màxima utilitat per tota la 

ciutadania, entitats i partits polítics. 
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Finalment, detallem els àmbits d’actuació del negociat de Participació del Servei de 
Participació Ciutadana durant el 2019, que estructurem en el contingut de la present 
memòria de la següent manera: 
 

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. Per fomentar i canalitzar la participació en aquest 
canals es treballa amb diferents instruments: 
 
 

 1.1. Consells territorials 
 

Els consells de districte són 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. En ells es tracten els temes que 
tenen relació amb el districte i els diferents barris que el conformen, es reuneixen 
periòdicament de forma mensual o bimensual, a banda dels que es puguin convocar de 
forma extraordinària i s’hi tracten temes diversos d’interès municipal a proposta de 
l’Ajuntament o dels propis vocals. 

 
Des del Servei de Participació Ciutadana s’ha dut a terme la gestió del funcionament dels 
consells territorials de cada un dels 7 districtes de la ciutat: convocatòries, 
documentació, preparació de temes a tractar, nomenament i substitució de vocals. 
 
Tanmateix, tal i com hem assenyalat anteriorment, 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. 
 
 
Dades estadístiques dels Consells de Districte durant l’any 2019 

 

Consells de Districte 2019 Dte 1 Dte 2 Dte 3 Dte 4 Dte 5 Dte 6 Dte 7 

Plens 4 2 0 3 2 0 0 

Assistència 48% 15% 0% 37% 33% 0% 0% 
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Temes tractats als Consells de Districte durant l’any 2019: 
 

Consell del Districte 1 

 

• La tarifa dels servei de l’aigua 

• La situació educativa al Districte 

• Retorn del Pla de Mobilitat del centre 

• Balanç del Consell del mandat 2015-2019 

• Informació de les comissions del Consell 

• Informació del Ple Municipal 

 

Consell del Districte 2 

 

• La tarifa del servei de l’aigua 

• La situació educativa al Districte 

• Projecte integral d’asfaltat a tota la ciutat 

• Balanç del Consell del mandat 2015-2019 

 

Consell del Districte 4 

 

• Programes socials d’esports als barris 

• Projecte els primers a l’aigua 

• Actuacions previstes al Districte 4 

• Balanç del Consell del mandat 2015-2019 

• Informació dels consells sectorials 

 

Consell del Districte 5 

 

• Presentació de la Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica 

(ONCOLLIGA) 

• La tarifa del servei de l’aigua 

• L’estructura participativa de la Festa Major 

• Balanç del Consell del mandat 2015-2019 

 
 

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.  
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Durant el 2019, el Servei de Participació Ciutadana s’ha ocupat de coordinar la relació 
entre els diferents consells territorials i els sectorials amb els processos de participació 
que engeguen les diferents regidories i que han tingut algun component de 
territorialitat. De la mateixa manera, s’han dut a terme reunions de coordinació de 
forma periòdica amb els diferents departaments de l’Ajuntament que tenen òrgans o 
taules de participació, per millorar la relació entre els òrgans i les taules, evitant 
solapaments, i, a la vegada, coordinar els processos participatius amb el funcionament 
d’aquests espais. 
 
Els consells territorials tenen també representants en alguns dels consells sectorials de 
manera que des del servei es dóna suport a la tasca dels diferents representants, per fer 
partícips dels temes tractats en els diferents consells als altres membres dels consells 
territorials.  
 
Els consells sectorials actius durant el 2019 han estat: 
 

• 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 

• Taula de Sostenibilitat Urbana 

• Taula del Rodal 

• Consell Assessor de Comerç 

• Consell dels Infants 

• Consell Municipal de l’Esport 
 
 
 

1.3 Espais virtuals de participació (plataforma Decidim Sabadell 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. 

 

https://decidim.barcelona/
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El Servei de Participació Ciutadana 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 el 2017, durant el 2018 i el procés iniciat duran el 2019.  

Aquest darrer cas és: 

• Concurs de millora urbana a Can Feu - Gràcia 

D’altra banda, durant el 2019 es desenvolupa la fase de suports als projectes presentats 

als Pressupostos Participatius Construint Ciutat 2019 que es va iniciar l’any 2018. 

Una segona actuació prevista era la posada en marxa del web de Participació Ciutadana 

de l’Ajuntament de Sabadell. Aquest any, aquesta actuació ha estat realitzada amb la 

creació del web http://web.sabadell.cat/participacio. Per una banda, aquest web 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 Ciutadana treballa per anar aportant 

millores perquè el web no sigui únicament una eina informativa sinó una veritable eina 

de participació ciutadana. Tanmateix, el web i la plataforma Decidim es complementen 

i donen de forma conjunta aquesta millora que caldrà anar transformant i actualitzant. 

 
 
 

2. Altres espais de participació  
 

La planificació d'accions participatives s'ha incrementat en els darrers anys. La nova 
dinàmica en termes de participació ciutadana ha anat generant la creació de nous 
espais de Participació, entre ells, les Taules de Barri o espais territorials d’àmbit més 
petit que el d’un districte.  

Hi ha espais que ja es van anar creant en anys anteriors però n’hi ha hagut altres de 
nova creació. Les dinàmiques de treball d’aquests espais porten a tractar temes que 
solen generar més interès entre la ciutadania, entre el veïnat. En aquest sentit, la 
implicació de la ciutadania és més alta. Aquests espais són espais deliberatius on es 
dóna impuls a la participació de la ciutadania per tal de garantir el seu empoderament 
i sota la perspectiva de la mirada comunitària.  

 

 

http://web.sabadell.cat/participacio
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Tanmateix, amb el canvi de govern el mes de maig, i amb la perspectiva de 
l’elaboració del nou reglament de Participació Ciutadana, que ha de recollir els 
mecanismes de funcionament dels espais de participació, es va entrar en un període 
de reflexió que es veurà concretat amb el procés participatiu que s’endegarà en el 
2020 per tal d’elaborar el nou reglament. 

Les taules i espais que durant el 2019, principalment, en el primer trimestre han estat 
actius són els següents: 

 
 
Taula d’infància (barri de Can Puiggener) 

 
Al barri de Can Puiggener (Districte 2) hi ha una Taula d’infància, que coordina les 
actuacions que s’hi fan en aquest àmbit. Des del Districte se’n facilita la feina, donant 
suport en les convocatòries, actes i seguiment dels acords presos. Per les 
característiques del barri, també es fa un treball específic de seguiment i informació als 
veïns (entitats i particulars) de totes les actuacions municipals. 
 
 
Taula d’entitats del Districte 3 

 
Cal remarcar la consolidació de l’espai participatiu iniciat com l’Àgora Nord, com un 
espai de treball per a l’enfortiment comunitari i la millora de la convivència i la cohesió 
social al Districte 3. En aquest espai hi participen les entitats veïnals de tot el Districte, 
representants de diferents centres educatius, entitats socials, altres entitats d’altres 
àmbits i representants de diferents  departaments municipals. A finals del 2019 s’ha 
redefinit el seu caràcter i ha passat a denominar-se Taula d’Entitats del Districte 3. 
 
 
Taula de Can Llong 

 
Durant el 2019 s’ha donat continuïtat a les sessions de treball  a la Taula de barri de Can 
Llong i s’han realitzat treballs amb el veïnat per definir espais com l’anomenada llosa de 
la C58. 
 
 
Taula de Coordinació dels Merinals 

 
Aquesta taula està integrada per tècnics de diferents administracions com ara 
l’ajuntament i la Generalitat. A la vegada, hi ha representants de les diferents entitats 
del barri. Un dels seus objectius es tractar els temes problemàtics i d’interès del barri i, 
a la vegada, ser motor d’activitats de dinamització del barri per la millora de la cohesió 
social del seu veïnat.  
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Taula de convivència (Zona Sud) 

 
A la zona Sud, està en funcionament la Taula de convivència. 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 veïns a títol individual de determinats carrers de la zona.  
 
 
Taula de Torre-romeu 

 
Aquesta taula al barri, va ser fruit del procés de diagnosi i de dinamització duta a terme 
al llarg de 2017 i per tal de donar resposta a la demanda de comptar amb espais de 
participació on ciutadania i entitats puguin compartir inquietuds, fer propostes i prendre 
decisions vinculants respecte el seu entorn més immediat. Tot en el marc d’un model de 
funcionament diferent al dels Consells de Districte. Aquesta Taula ha estat motor per 
enfortir les relacions entre les diferents entitats i dur a terme activitats per la ciutadania 
del barri, de forma conjunta. 
 
D’altra banda, també hi ha la Taula de convivència de Torre Romeu i Can Roqueta. El 
passat any es van iniciar un seguit de 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 2019 han destacat dos processos participatius. En ambdós casos són processos 
que tenen continuïtat donat que es van iniciar en anys anteriors: 
 

• Procés participatiu sobre usos de la Masia de Ca n’Oriac (2017) 

• Definició del Parc del Nord 

• Pressupostos Participatius 2019 
 
 
 

3.1 Procés participatiu sobre usos de la Masia de Ca n’Oriac 
 
Aquest procés es va iniciar l’any 2017 en el marc dels pressupostos participatius 2017. 
Durant el 2019, s’ha iniciat el concurs d’idees en el marc del conveni amb el Col·legi 
d’Arquitectes on diferents professionals han presentat les seves propostes. A finals del 
2019 es va fer la primera fase, d’on es van seleccionar 4 propostes que van passar a la 
següent fase que va tenir lloc a principis del 2020. 
 
En aquest procés es va fer una exposició al Centre Cívic de Ca n’Oriac on s’hi podien 
veure totes les propostes. A la vegada, es va utilitzar la plataforma Decidim on es podien 
consultar les propostes i, també, a través d’una enquesta donar la opinió no vinculant, 
tot això combinat amb taules presencials amb els principals actors i referents associatius 
del barri. 
 
 
 

3.2 Parc del Nord 
 
L’any 2018 es va fer un concurs d’idees per la urbanització d’aquest espai i el Servei de 
Participació Ciutadana va col·laborar en el disseny i dinamització de diferents reunions 
amb la ciutadania i, també, amb la configuració de l’espai d’opinions i suggeriments 
obert a la plataforma Decidim.  
 
El 2019 es va presentar al veïnat, la proposta guanyadora per part d’un grup 
d’arquitectes. En la presentació hi ha haver aspectes que el veïnat va voler incidir per 
millorar la proposta, com ara la ubicació de les pistes de botxes, tipus d’arbrat, zona 
d’esbarjo per a gossos, estacionament... De tots aquests aspectes es va prendre nota 
per part dels arquitectes que van desenvolupar el projecte. El projecte està pendent de 
licitació. 
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3.3 Pressupostos Participatius 2019 
 
Tot seguit es detalla el punt d’execució en què es troben els projectes que varen ser 

escollits per la ciutadania en el marc dels procés participatiu Construint Ciutat 2019 – 

Pressupostos Participatius. 

Estat actual dels projectes: 

 

Àmbit de serveis comunitaris 

 

Núm 
Barri / 

Ciutat 
Projecte Suports 

Quantitat 

atorgada 
Estat 

SC16 Ciutat 
Enfeinat! Projecte per a la millora de 

l’ocupació dels joves 
349 48.000,00€ Finalitzat 

SC4 Ciutat Educació en l’empatia 348 75.250,00€ Finalitzat 

SC17 Ciutat 

La història del moviment veïnal de 

Sabadell explicada als i les joves (i no tan 

joves) 

312 51.900,00€ Finalitzat 

SC15 Ciutat Els meus amics 257 16.803,36€ 
No 

finalitzat1 

SC8 Ciutat 
Fem pinya amb els joves, donem pit als 

barris 
255 74.460,00€ Finalitzat 

SC13 Ciutat Energies compartides 230 51.602,00€ Finalitzat 

SC18 Barri Lleure artístic per a tothom! 216 69.000,00€ Finalitzat 

SC7 Ciutat Ca l’Enredus 140 35.000,00€ Finalitzat 

SC12 Barri PIGALL: junts cap a l’èxit escolar 94 41.291,25€ Finalitzat 

SC11 Ciutat Musicoteràpia comunitària 92 6.000,00€ Finalitzat 

SC9 Ciutat 
Promoció del voluntariat a Êthos i a la 

ciutat 
92 9.100,00€ Finalitzat 

SC10 Barri Flamencirc 84 8.096,00€ Finalitzat 

SC5 Ciutat Cantagrans Sabadell 66 13.498,00€ Finalitzat 

   2.535 500.000,00€  

 

 
1 L’entitat ha tingut problemas interns i no s’ha pogut finalitzar 
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Àmbit d’espai públic i equipaments  

Núm 
Barri / 

Ciutat 
Projecte Suports 

Quantitat 

atorgada 
Estat  

EP19 
Creu de 

Barberà 

Pacificació del trànsit i millora del camí 

escolar davant del C.E. Serra 
767 100.000,00€ En redacció 

EP9 Concòrdia 

Millora de l’equipament cultural i de 

lleure al barri de la Concòrdia 705 100.000,00€ En redacció 

EP18 Centre 
Renovació i millora del pati i la pista 

coberta de l’escola Joanot Alisanda 
672 75.000,00€ En redacció 

EP1 Gràcia 
La plaça del Treball! Un espai de lleure 

per a tothom 
542 100.000,00€ En redacció 

EP34 Ciutat 
Persianes amunt per donar llum i 

ajudar a nens i nenes amb autisme 
498 4.500,00€ Finalitzat 

EP15 Ciutat 

Millora del camí escolar a la zona alta 

del barri de la Concòrdia d’accés a 

l’escola Pau Casals i cap a Can Rull i 

condicionament de l’entorn natural 

485 100.000,00€ En redacció 

EP22 

Can 

Puiggener 

Entre el dins i el fora. El pati, un espai 

educatiu més a l’escola Alcalde Marcet 

(Can Puiggener) 

318 20.500,00€ En redacció 

   3.897 500.000,00€  

 

Com es pot comprovar, els projectes de l’àmbit de “millora de l’espai públic o 

equipaments municipals” tenen un percentatge d’execució més baix. El motiu principal 

és que aquests tipus de projectes tenen uns procediments d’elaboració  i tràmits 

administratius que fan que els terminis des de l’inici, on es fa la redacció del projecte, 

fins la seva execució, siguin superiors a 1 any.  

En aquest sentit, l’equip tècnic de Participació Ciutadana suggereix que els pressupostos 

participatius siguin, almenys, biennals, ja que d’aquesta manera es garanteix la seva 

execució i es legitima el procés participatiu davant la ciutadania. 
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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 
 
Les persones interessades 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 2019 són les següents: 
 

• 1.322 total persones inscrites fins a 31/12/2019 

• 151 persones que s’han donat d’alta durant el 2019 

• 3 persones que s’han donat de baixa durant el 2019 
 

 

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 2019, les funcions d’aquests equips de treball s’han fonamentat, 
principalment en:  



Memòria Pla de Participació Ciutadana 2019 16 

 

• 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’altes. 

• 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 (annex 4). 

 
 

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 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 han estat durant la campanya de Nadal, 
en l’activitat de guarniments i plantada d’arbres de Nadal a barris com ara: 
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Districte 2 
Can Puiggener: plaça del Primer de Maig, 1 (davant del Centre Cívic de Can Puiggener) 
Creu Alta: a la plaça de la Creu Alta (davant del Centre Cívic de la Creu Alta – Cal Balsach) 
 
Districte 3 
Parc del Nord: Plaça del Forjador davant FGC  
Can Deu: carrer de Romaní (al costat del centre cívic) 
La Roureda: plaça de Montellà  
 
Districte 4  
Can Rull: Sant Isidor, 45-51 
 
Districte 5  
Gràcia: plaça del Treball, 1 (cantonada c.Manso amb c.Permanyer) 
Merinals: Pl. del Pla de l’Amor 
 
Districte 6  
Espronceda – Campoamor: plaça Picasso 
 
Districte 7  
Poblenou: avinguda Polinyà cantonada carrer Begonya 
Torre-romeu: plaça Cristòbal Ramos 
 
 
 

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 
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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. 
 
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 2019 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. 

 

• 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) 
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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 Ciutadana 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. 
 
Després d’aquests treballs i, tal i com hem indicat a la introducció d’aquest document, 
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. Respecte això, cal remarcar dues 
qüestions: La primera, que a banda de les diferents actuacions que el pla preveu, es va 
derogar el reglament dels Consells de Districte fins l’elaboració d’un nou reglament de 
Participació Ciutadana; La segona, el fet de que l’aprovació del pla estratègic es va 
produir per unanimitat de tots els grups municipals, inclosos els de l’oposició. La previsió 
és que durant el 2020 s’iniciï procés participatiu per elaborar el nou reglament de 
participació ciutadana.  
 
 
 

7. Recursos econòmics 
 

El balanç final de recursos econòmics consignats per al 2019 ha estat: 
 
 

Ingressos i despeses definitius pla participació ciutadana 2019 
 

Ingressos 433.331,56 € 

   

Pressupost Municipal 420.651,56 € 

Subvenció Diputació de Barcelona 2016 12.680,00 € 

  

Despeses 433.331,56 € 

   

Personal tècnic - Cap 1 413.200,92 € 

Despeses programa - Cap 2                         20.130,64 €  
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8. Observacions 
 
Cal informar que respecte la sol·licitud de subvenció hi ha hagut línies de treball que no 
s’han dut a terme, com ha estat el procés participatiu previst per definir els usos de la 
Caserna de la Guardia Civil. 
 
D’altra banda, es va dur a terme durant el mes de novembre el Fòrum de Democràcia 
Local, el qual no estava previst. Aquest fòrum va consistir en la realització de dues 
jornades per parlar de democràcia deliberativa i hi van assistir persones de l’àmbit 
universitari, de les administracions i representants del teixit associatiu. 
 
Cal tenir en consideració que hi ha una despesa de capítol 2 corresponent a aquest 
Fòrum i als processos de dinamització de districtes per valor de 9.971,12 € que no s’han 
pogut imputar per estar pendents de pagament fins que s’incorporin els romanents del 
pressupost 2019. 
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ANNEX 1 
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Districte 1 
 

Visites als barris 
Barri Nombre de visites 
El Centre 63 
Hostafrancs 14 
Covadonga 60 
Nostra Llar 36 
Sol i Padrís 43 
Avinguda - Eixample 28 

Total 244 
 

Reunions amb entitats veïnals 
Associació de Veïns Quantitat Assistents 
AV del Centre Sector Salut Creueta 1 1 
AV Rambla Centre 3 10 
AV Centre - Mercat 12 24 
Agrupació Hostafrancs 0 0 
AV de Covadoga 5 35 
AV Nostra Llar 7 53 
AV Sant Oleguer – Sol i Padrís 5 52 
AV de l’Eixample de Sabadell 3 15 

Total 36 190 
 

Trobades de les taules de barri i/o espais de participació 
Taules, comissions i/o espais de participació Quantitat Assistents 
Consell de districte 3 54 
Comissió de mobilitat 1 6 
Comissió d’infància 1 4 
Comissió de gent gran 2 9 

Total 7 73 
 

Reunions de les comissions i/o altres reunions 
Altres reunions Quantitat Assistents 
Veïnat Sant Pere 1 22 
UAB 2 4 
Veïnat Duran i Sors 1 12 
Veïnat Horta Novella 1 10 
Veïnat Gorina i Pujol 2 25 
Veïnat Foneria Suñer 3 54 
Veïnat Llobet – Les Paus 2 14 
Veïnat carrer Unió 1 25 
Comerç Centre 1 2 
Veïnat Hostafrancs 1 7 
Oficina Dinamització del Centre 1 11 

Total 16 186 
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Districte 2 
 
 
Visites als barris 

Barri Nombre de visites 
La Creu Alta 17 
Can Puiggener 35 
Rodal Togores 0 

Total 52 

 
 
Reunions amb entitats veïnals 

Associació de Veïns Quantitat Assistents 
AV de la Creu Alta 3 20 

Agrupació de Veïns de Can Puiggener 7 35 

Total 10 55 

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

Taules, comissions i/o espais de participació Quantitat Assistents 
Taula tècnica amb regidor 13 54 
Consell del Districte 2 3 13 
Taula tècnica Can Puiggener 2 9 
Trobades regidora 13 43 

Total 31 119 

 
 
Reunions de les comissions i/o altres reunions 

Altres reunions Quantitat Assistents 
Esplai La Baldufa 3 18 

Total 3 18 
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Districte 3 
 

Visites als barris 
Barri Nombre de visites 
Ca n’Oriac 21 
Torreguitart 9 
El Torrent del Capellà 8 
La Plana del Pintor 20 
Sant Julià 19 
La Roureda 13 
Can Deu 20 
Rodal Sant Julià d’Altura 0 

Total 110 

 
Reunions amb entitats veïnals 

Associació de Veïns Quantitat Assistents 
AV de Ca n’Oriac 2 10 
AV de Torreguitart 4 25 
AV del Torrent del Capellà 1 14 
AA VV Planada del Pintor 7 76 
AV de Sant Julià 8 46 
AA VV La Roureda 3 23 
Associació Nova Associació Veïnal de Can Deu 7 60 

Total 32 254 

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

Taules, comissions i/o espais de participació Quantitat Assistents 
Àgora Nord 3 102 

Total 3 102 

 
Reunions de les comissions i/o altres reunions 

Altres reunions Quantitat Assistents 
Urbanisme Pl. Espanya 2 12 
Residencial Can Deu 3 18 
Comissió del Parc del Nord 3 40 
Pre-Agora 2 12 
Pla Educatiu Entorn 2 21 
Trobades nou regidor 5 16 
Reunions JESED 1 5 
Reunions Urbanisme 1 6 
AMPA Sant Julià 1 13 
Reunions Parcs i Jardins i districtes 1 11 
Reunió Codis 2 8 

Total 23 162 
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Districte 4 
 

Visites als barris 
Barri Nombre de visites 
La Concòrdia 58 
Can Llong 17 
Castellarnau 6 
Rodal Berardo 2 
Cifuentes 9 
Can Rull 71 

Total 163 

 
Reunions amb entitats veïnals 

Associació de Veïns Quantitat Assistents 
Associació d’Activitats Veïns de la Concòrdia 1 6 
Nou Barris Oest – Can Llong de Sabadell 2 15 
Associació Unió Veïnal Can Llong i Castellarnau 0 0 
AA VV del Sector Can Rull 4 28 
Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS) 0 0 

Total 7 49 

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

Taules, comissions i/o espais de participació Quantitat Assistents 
Taula de Can Llong 1 80 

Total 1 80 

 
Reunions de les comissions i/o altres reunions 

Altres reunions Quantitat Assistents 
Reunió petanca Via Alexandra amb Esports i Districte 1 8 
Reunió entitats barri – festa Carnestoltes 1 6 
Reunió inseguretat barri Castellarnau amb veïnat i Policia 1 5 
Reunió petanca Via Alexandra i Concòrdia amb Policia i Dte 1 7 
Reunió veïnat Pl. Llibertat – pistes petanca- usos espai 2 60 
Reunió veïnat Concòrdia, regidor Espai Públic i Districte 2 6 
Reunió camí escolar Pau Casals 1 11 
Reunió veïnat Pl. Maria Aurèlia Capmany, regidor EP i Districte 1 5 
Reunió comunitat Ctra. Terrassa, 404 amb Habitatge i Policia 1 5 
Reunió propietaris l’Últim bar – Ctra. de Terrassa 1 4 
Reunió veïnat zona aparcament Eix Macià 2 10 
Reunions preparació i acte arbre Nadal Can Rull 2 15 
Reunió amb Urbanisme – Pl. de Copèrnic 1 5 

Total 17 147 
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Districte 5 
 

Visites als barris 
Barri Nombre de visites 
Gràcia 21 
Can Feu 8 
La Serra d’en Camaró 6 
Els Merinals 17 
Can Gambús 4 
Rodal Oest 0 

Total 56 
 

Reunions amb entitats veïnals 
Associació de Veïns Quantitat Assistents 
Agrupació de Veïns de Gràcia 1 10 
AV de Can Feu 1 6 
AV Serra Camaró 1 6 
AA VV Arraona-Merinals-Can Gambús 3 25 

Total 6 47 
 

Trobades de les taules de barri i/o espais de participació 
Taules, comissions i/o espais de participació Quantitat Assistents 
Taula de Coordinació de Merinals 2 22 
Inauguració exposició projectes Can Feu - Gràcia 1 40 
Reunió Pla Educatiu d’Entorn 3 53 

Total 6 115 
 

Reunions de les comissions i/o altres reunions 
Altres reunions Quantitat Assistents 
Reunió veïnat c. de Kurdistan 2 8 
Reunió Sr. Joan Juvé – Ptge de Fraser Lawton 1 2 
Reunió Espai Públic i veïnat c. de la Gomera 2 30 
Reunió Mobilitat entorn Escola Arraona 2 8 
Reunió veïnat Illes Cies 2 9 
Reunió veïnat Els Planetes 1 5 
Sorteig habitatges Els Merinals 1 3 
Reunió plaça del Fantasma 3 9 
Reunió Pl. del Treball – Construint Ciutat 2018 1 12 
Reunió Espai Públic, Obres i Dte – Pista vermella 1 3 
Reunió equip redactor projete Can Feu 2 39 
Reunió Casal Merinals – Festa d’entitats 1 3 
Reunió Sr. Rosendo Roman – conflictes Merinals 1 2 
Reunió CFS Amics del Pou Nou Escorial + Regidor 1 5 
Reunió veïnat c. Tibet – plaga xinxes 1 40 
Reunió Campanya Cívica Merinals 3 10 
Reunió Seguretat Merinals – Regidors – AV + Policia 1 10 
Reunió arbre de Nadal de Gràcia 1 6 
Reunions preparació acte arbre de Nadal Merinals 1 8 

Total 28 212 



Memòria Pla de Participació Ciutadana 2019 27 

Districte 6 
 

Visites als barris 
Barri Nombre de visites 
Les Termes 20 
La Creu de Barberà 25 
Espronceda 32 
Campoamor 27 
Sant Pau de Riu-Sec 0 

Total 104 

 
Reunions amb entitats veïnals 

Associació de Veïns Quantitat Assistents 
AV Les Termes 5 18 
AA VV La Creu de Barberà de Sabadell 5 18 
Associació del Poble del Sud de Sabadell 0 0 
AV del Polígon Espronceda 5 35 
AV de Campoamor 7 33 

Total 22 104 

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

Taules, comissions i/o espais de participació Quantitat Assistents 
   
   

Total   

 
Reunions de les comissions i/o altres reunions 

Altres reunions Reunions Assistents 
Comissió de Seguretat del Sud 2 35 
Taula de Salut PSSUS 1 20 

Total 3 55 

 
 
  



Memòria Pla de Participació Ciutadana 2019 28 

Districte 7 
 

Visites als barris 
Barri Nombre de visites 
El Raval d’Amàlia 6 
El Poblenou 15 
Torre-romeu 14 
Can Roqueta 15 
Rodal de la Serra de Sant Iscle 0 
Rodal Est 0 

Total 50 

 
Reunions amb entitats veïnals 

Associació de Veïns Quantitat Assistents 
AV de Poblenou de la Salut 6 49 
AV de Torre-romeu 7 17 

Total 13 66 

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

Taules, comissions i/o espais de participació Quantitat Assistents 
Assemblea veïnat Onyar 2 110 
Comissió Tècnico-veïnal Onyar 2 20 
Taula implicació Som Torre-romeu 1 15 

Total 5 145 

 
Reunions de les comissions i/o altres reunions 

Altres reunions Quantitat Assistents 
   

Total 0 0 
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Recompte de Comunicacions 
Oficines de Districte i Participació  

 

 

 

 

Tipus 
enviament 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Part. Total % 

Avís 12 2 2 3 1 0 0 0 20 45% 

Cartell 0 1 0 2 3 2 2 3 13 30% 

Díptic 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2% 

Tríptic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Quadríptic 0 0 0 3 1 0 0 1 5 11% 

Targetó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Full volant 0 0 0 0 1 0 2 0 3 7% 

Altres 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5% 

Totals 13 3 2 8 6 2 4 6 44  

 

 

 

 

Elements 
distribuïts 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Part. Total % 

Avís 3.814 220 645 4.832 21 0 0 0 9.532 9% 

Cartell 0 40 0 875 397 95 90 2.700 4.197 4% 

Díptic 2.700 0 0 0 0 0 0 0 2.700 3% 

Tríptic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Quadríptic 0 0 0 0 0 0 0 85.000 85.000 81% 

Targetó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Full volant 0 0 0 0 2.631 0 90 2.721 2.721 3% 

Altres 0 0 0 0 0 0 0 220 220 0% 

Totals 6.514 260 645 5.707 3.049 95 4 107.370 104.370 100% 

 

 

 

 

 

 



Memòria Pla de Participació Ciutadana 2019 31 

 
 

 

 

  



Memòria Pla de Participació Ciutadana 2019 32 

  

Principals accions al territori  
 
 
Districte 1 
Remodelació del carrer Sant Pere 
Remodelació del Passeig de la Revolució 
Remodelació de la Plaça Laietana 
Urbanització de la Plaça d'Indibil i Mandoni 
Millora de la vorera del carrer Duran i Sors 
Pacificació del carrer de la Unió 
Pavimentació de l'estació d'autobusos 
Remodelació de la plaça Dolors Miralles 
Urbanització dels carrers de les Paus i Llobet 
Ampliació del Centre Cívic de Sant Oleguer 

  
Districte 2 
Urbanització del carrer de Montllor i Pujal 

Millora de les escales dels carrers de Maestrat i Celtíbers 

Plaça de l'antic Vapor Cusidó  

  

Districte 3 
Urbanització de la plaça de la Val d'Aran 
Urbanització de la plaça de Navacerrada 
Urbanització de la plaça Espanya 
Urbanització del Parc del Nord 
Urbanització del carrer de Montblanc (davant l'escola del Calvet d'Estrella) - 
recentment han començat les obres 
Ampliació del local social de l'AV la Plana del Pintor 
Inici de les obres de les pistes de la petanca al local social de l'AV La Plana del Pintor 
Rehabilitació de la Masia de Ca n'Oriac 

  

Districte 4 
Col·laboració pel seguiment de les obres del Parc de les Aigües 
Col·laboració pel seguiment de les obres de la plaça Lisboa 
Llosa de la C58 entre Can Llong i Castellarnau. Engegar espais de participació 
Col·laboració en el procés de participació de la remodelació del camí escolar de 
l'Escola Pau Casals Concòrdia 
Col·laboració en la comissió de les terrasses de l'Eix Macià. Ordenació del'espai 
Col·laboració en l'atorgament de les llicències d'obres i d'activitats en l'establiment 
"Redbar" de Can Llong 
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Districte 5 
Col·laboració en el procés de participació de la remodelació de la plaça del Treball 

Col·laboració en el procés del concurs d'idees per urbanitzar la superfície de la part 
soterrada del tram de via de Can Feu 

Coordinar accions territorials amb els diferents agents que treballen al barri de 
Merinals 

  
Districte 6 
Projecte del Torrentdels Gorgs 

  
Districte 7 
Urbanització àrea lúdica-esportiva a la plaça de Montcortès 
Remodelació del Mur d'Onyar 
Millores a la torre transformadora d'electricitat de Torre-romeu 
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Informes d’Ocupació de Via Pública 
 
 

 
Sol·licitant dels informes 
 

Quantitat 

Entitats veïnals 40 

Partits polítics 
 

131 

Sindicats 
 

1 

Altres 
 

0 

 
Total 

 
172 

 

 
 
  



 
 


