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 Metodologia de treball 
 

El present document és el tercer informe de seguiment, que 
presenta el grau d’execució de les propostes contingudes al Pla 
COVID-19 executades fins al 31 de maig del 2021 1. El 2n 
informe, les executades fins al 28 de febrer i el 1r fins al 30 de 
novembre de 2020. 

Tant en el mateix document del Pla COVID-19 com en el primer 
informe de seguiment ja es descrivia la crisi econòmica, social 
i sanitària provocada per la pandèmia i el context en què es va 
treballar en el document inicial. A més, també s’analitzaven de 
manera qualitativa les diferents propostes ja executades o es 
justificaven aquelles que es trobaven encara en procés 
d’execució o pendents d’executar. Per això, en el segon informe 
i també en aquest tercer, així com en els posteriors, només es 
fa ja una lectura quantitativa del grau d’execució del Pla.  

S’ha partit de la base del darrer informe de seguiment (febrer 
2021), recollint la informació de les diferents àrees i 
actualitzant, en aquest cas, el grau d’acompliment d’aquelles 
propostes que encara estaven pendents d’execució o en 
procés , i classificant de nou cadascuna d’aquestes actuacions 
entre les categories següents: 

- Executades   
- En procés  d’execució 
- Pendents  d’inici  
- Altres  situacions, que inclou les actuacions 

desestimades  o que s’han suspès . 

Aquest tercer informe del pla COVID-19 s’acompanya de 
l’estat d’execució pressupostària , ara que s’han pogut 
actualitzar les dades econòmiques. En canvi, en el segon 
informe (febrer), la comptabilitat de 2021 encara no recollia 
totes les consignacions Covid, atès que una part dels imports 
provenia de romanents i una part provenia de la distribució del 
romanent líquid de tresoreria que, a 1 de març de 2021, encara 
no s’havia incorporat al pressupost. 

 

 Dades d’execució més 
rellevants 

 

En aquesta tercera revisió i actualització del Pla es pot veure 
que, respecte de les propostes que a la darrera actualització 
(febrer) van quedar pendents o estaven en procés (510), el 27% 
han estat executades totalment (136) i el 63 % es troba en 
procés (320). Si s’observa l’execució total del Pla des de l’inici, 
es pot concloure que el 91% de les propostes que inclou 
(857) ja han estat iniciades  i se n’han executat el 57% . És a 
dir, un total de 537 accions previstes  ja s’han executat del 
tot . 

 

                                            
                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Tal i com ja es va fer en l’informe anterior, per fer una anàlisi 
més completa i realista sobre l’estat d’execució del Pla s’han 
sumat a les actuacions ja executades fins a maig de  2021 
aquelles que estan en procés i, per tant, ja inicia des , 
perquè, tot i que tenen un grau diferent d’execució, donen una 
visió més global i ajustada de l’execució: 

 

Com es pot veure, s’han iniciat ja un total de 857 actuacions, 
que significa que el 91% de les actuacions inicialment 
plantejades ja es troben iniciades (executades i en procés)  
a maig de 2021, de les quals el 63% estan totalment 
finalitzades . 

En els següents apartats s’aporta una anàlisi individualitzada 
del grau d’execució dels diferents àmbits, cosa que permetrà 
visualitzar de manera clara l’evolució de les actuacions 
realitzades a cada un. 

1
 A partir d’aquesta data s’ha elaborat l’informe amb la situació de les 942 propostes que inclou el 

Pla COVID-19 i s’ha convocat la comissió de seguiment. Aquests dos elements fan que entre el 

tancament i la presentació de l’informe hi hagi uns dies de diferència, necessaris per altra banda 

per treballar el document. 
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 Accions executades 
 

 Evolució i estat d’execució  
 

ÀMBITS 
Total propostes 

Fins a novembre 2020 Fins a febrer 2021 

Executades 
En 

procés 
Pendents Altres* Executades 

En 
procés 

Pendents Altres* 

PROTECCIÓ I APODERAMENT DE 
LES PERSONES 332 

131 128 65 8 193 106 24 9 

REACTIVACIÓ ECONÒMICA 255 43 136 68 8 74 145 24 12 

URBANISME, ESPAI PÚBLIC  I 
MOBILITAT 132 

15 41 76 0 27 92 12 1 

CULTURA 162 47 57 54 4 72 52 34 4 

ESPORTS 47 6 32 8 1 24 17 4 2 

Generals 16 10 3 0 3 11 0 0 3 

  252 397 271 24 401 412 98 31 

TOTALS(**)  944 942 

 

ÀMBITS 
Total propostes 

Fins a maig 2021 
ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PLA 

Propostes Executades + En Procés 

Executades 
En 

procés 
Pendents Altres* TOTAL % 

PROTECCIÓ I APODERAMENT DE 
LES PERSONES 332 

239 69 12 12 308 93 % 

REACTIVACIÓ ECONÒMICA 255 101 130 9 15 231 91 % 

URBANISME, ESPAI PÚBLIC  I 
MOBILITAT 132 

42 86 3 1 128 97 % 

CULTURA 162 116 20 7 19 136 84 % 

ESPORTS 47 28 15 0 4 43 91 % 

Generals 14 11 0 0 3 11 79 % 

  
537 320 31 54 

857 91 % 

TOTALS(**)  942 

 

 

(*) Altres situacions: suspeses i desestimades. 

(**) La suma final de propostes ha variat en dues, entre el recompte de novembre 2020 i el de febrer 2021, ja que s’han detectat dues actuacions repetides 

en dos àmbits diferents. Un cop modificat l’error ha quedat un total, doncs, de 942 propostes. 
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En els següents punts es mostren els gràfics de l’execució  del Pla COVID en els diferents àmbits, és a dir, com han 
evolucionat  fins al maig 2021  les propostes per cada un (protecció i apoderament de les persones; reactivació econòmica; 
urbanisme, espai públic i mobilitat; cultura i esports). 

 

Sabadell Pla COVID-19. Mesures per superar la crisi 

(fins maig - 2021) 
 

Estat d’execució de les propostes (en %) 

57%34%

3%
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 Àmbit: Protecció i Apoderament de les 
Persones (PAP) 

 

 
 
 
 
Pel que fa a l’àmbit destinat a la Protecció i Apoderament de 
les Persones més vulnerables davant la crisi generada per la 
pandèmia de la COVID-19, cal dir que, quant a les xifres 
totals des de l’inici, s’han executat de forma completa 239 
actuacions, el 72 % de totes les previstes inicialm ent. Si 
hi sumem també les accions que es troben en procés 
d’execució, aquest percentatge ascendeix fins al 93 % del 
total (308) . Dins d’aquest ventall d’actuacions s’hi inclouen 
polítiques i accions en matèria d’assistència social, educació, 
salut, igualtat i drets civils, perquè es tracta d’un àmbit amb 
multitud d’afectacions a nivell social.  
 

 Àmbit: Reactivació Econòmica (RE) 

 

En l’àmbit de la reactivació econòmica, en xifres totals des 
de l’inici del Pla COVID-19, s’han executat de form a 
completa 101 actuacions, un 40% . S’ha de tenir en compte 

que, en aquest àmbit, algunes de les actuacions qualificades 
com a iniciades però no acabades responen a ajuts directes, 
contractació de personal, entre d’altres, de les quals queda 
pendent de resoldre els tràmits administratius per ser 
finalitzades. Són actuacions, però, amb un impacte 
socioeconòmic de l’àmbit i també pressupostari. En aquest 
sentit, la dada d’execució més realista seria considerar 
les accions iniciades (executades i en procés), que  
sumen un volum de 231 accions, el 91 % del total.  
 

 Àmbit: Urbanisme, Espai Públic i Mobilitat 
(UEPM) 

 

 

 

Pel que fa a les actuacions a desenvolupar per l’Àrea de 
Territori, com ja s’ha dit en informes anteriors, cal diferenciar-
ne dos tipus. D’una banda, les de caràcter marcadament 
urbanístic i que tenen a veure amb plans de 
desenvolupament i les accions amb un llarg termini 
d’execució. D’una altra, aquelles actuacions amb un 
desenvolupament més a curt termini, que s’han pogut 
executar. Aquest últim grup d’accions suposen un 
percentatge minoritari, però qualitativament van significar un 
impacte important sobre tota la ciutat des del primer moment. 

En xifres globals des de l’inici del Pla (juliol 2020), les dades 
d’execució són les següents:  

- S’han realitzat totalment 42 actuacions, un 32 % de 
les previstes.  

- S’han iniciat 128 accions (executades i en procés),  
el 97 % de les previstes.  
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 Àmbit: Cultura (C)  
 

Dins de les accions realitzades en l’àmbit de la Cultura, pel 
que fa a l’execució d’actuacions, en xifres totals des del juliol 
del 2020 fins al maig del 2021, s’han iniciat el 84 % (136) de 
les propostes previstes, de les quals un 72 % (116)  ha 
finalitzat.

 

 

 Àmbit: Esports (E)  
 

En l’àmbit esportiu, a nivell total, es pot afirmar que un 91% 
de les accions previstes al Pla (43) s’han iniciat fins al 
maig de 2021, de les que el 60 % (28) estan totalme nt 
executades. 

 

 
 

 

4. Conclusions 
 

Una vegada examinades les dades d’execució del Sabadell, 
Pla COVID-19. Mesures per superar la crisi, cal destacar que 
a maig del 2021 el 91 % de les accions previstes  s’han  
iniciat , com a mínim. És a dir, 857 accions de les 942 del Pla 
COVID-19, deu mesos després ja estan començades en 
major o menor grau i el 57 % del Pla previst inicialment ja 
està totalment executat . 

Aquest informe de seguiment s’ha tancat amb la situació amb 
data del 31 de maig , en compliment del programa 
d’avaluació previst inicialment. 

 

5. Execució pressupostària 
 

El Pla Covid-19 es va aprovar al Ple de l’Ajuntament de 
Sabadell de 23 de juliol de 2020. En el mateix Ple, en Plens 
anteriors i posteriors, així com amb alguns decrets de 
modificació de pressupost, es va dotar amb 7.990.335 €. Els 
diferents ajustos fets des del juliol del 2020 al novembre de 
2020, quan es va fer la primera sessió de seguiment del Pla, 
van comportar que en aquell moment els imports disponibles 
per les actuacions relacionades amb el Pla fossin de 
9.952.974,89 €.  

Amb tot, les consignacions esmentades segueixen 
incrementant-se més enllà dels recursos específics que s’hi 
van habilitar. Les despeses i la seva gestió han comportat 
haver de fer servir partides pressupostàries i projectes que 
no estaven prevists inicialment, ja fos per insuficiència del 
projecte, o ja fos pels requeriments tècnics d’algunes 
operacions pressupostàries. Valguin com a exemple les 
indemnitzacions a les empreses per les aturades de 
contracte derivades de la pandèmia, que s’han cobert amb 
els fons que ja estaven a les partides concretes, o també com 
a exemple les despeses extraordinàries per a les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 14 de febrer, que van requerir un 
seguit de material de protecció.  

El retiment de comptes pressupostari del Pla Covid-19 abasta 
totes les despeses que ha fet l’Ajuntament per fer front a la 
pandèmia, independentment de la gestió administrativa que 
hi hagi vinculada. Si al rendiment de comptes del novembre 
del 2020 es va establir que només es tindrien en compte els 
projectes directament relacionats amb la consignació inicial, 
l’evolució de la gestió econòmica i de les necessitats de la 
pandèmia fa que sigui necessari incorporar la resta de 
despeses que al novembre del 2020 encara eren poc 
significades. Altrament, la imatge no seria la del conjunt de 
recursos econòmics posats per fer front a la Covid-19, sinó 
un exercici comptable amb cap valor explicatiu. 

En un altre ordre de coses, el Pla és, però, un instrument viu 
que ha de respondre a les demandes que es van formular al 
principi, però que ha d’anar adaptant la seva realització als 
diferents requeriments que la pandèmia i les seves múltiples 
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conseqüències va comportant. A juny del 2021, amb la 
campanya de vacunació a bon ritme, sembla que tot es pot 
relacionar amb claredat, però el nivell d’incertesa en l’avenir 
ha estat molt present fins fa pocs mesos. 

En aquest sentit, aspectes que tenien la seva importància el 
juny de 2020, i que per tant es van dotar pressupostàriament 
(p.ex.: les eines informàtiques per les escoles) han 
esdevingut innecessàries. Per contra, altres han guanyat 
protagonisme o bé s’han pogut assumir perquè hi ha noves 
disponibilitats pressupostàries, com per exemple el xec 
comerç. 

La gestió de tots aquests factors ha comportat que la 
consignació final del Pla fos, a juny de 2021, de 
12.417.200,04 €. Per àmbits, el detall comporta les següents 
consignacions:  
 

Àmbit Import 
consignacions 2 

Import 
despeses 3  
realitzades 

Protecció i apoderament 
de les persones 

4.272.309,75€ 3.910.463,25€ 

Cultura 332.794,72€ 227.725,00€ 

Esports 332.314,43€ 173.608,48€ 

Urbanisme, Espai Públic 
i Mobilitat 

1.483.734,46€ 1.150.847,62€ 

Reactivació Econòmica 5.996.046,68€ 2.907.850,76€ 

Total 12.417.200,04€  8.370.495,11€ 

 

A nivell conceptual, s’ha establert com a criteri imputar la 
despesa a l’àmbit de l’actuació, independentment que el 
gestor sigui un departament central. Per exemple, la despesa 
de neteja d’escoles s’ha imputat a Educació (àmbit PAP) i no 
al departament de Serveis Generals (àmbit RE), de la 
mateixa manera que la consignació per recuperar la Pista 
Coberta d’Atletisme s’ha imputat a Esports i no a Obres 
Públiques o a Promoció Econòmica, que en seran els 
executors. Ara bé, en alguns casos l’actuació és massa 
genèrica i s’ha imputat al centre gestor (p. ex.: compra de 300 
dispensadors de gel imputada a Serveis Generals). 

Com assenyala el quadre anterior, del total de consignacions, 
12.417.200,04 €, hi ha obligacions (factures) per import de 
8.370.495,11 €. Això és un 71,58 % d’execució del Pla. Per 
àmbits, el de Protecció i apoderament de les persones ha 
executat un 91 % de la consignació. Cultura porta executat 
un 68 % i Esports un 52 %. Cal tenir present que Esports té 
adscrita la despesa de la Pista Coberta d’Atletisme 
(100.000€), que no s’ha executat encara i percentualment és 
rellevant. L’àmbit d’Urbanisme, Espai Públic i Mobilitat ha 
executat un 77 % i Reactivació Econòmica un 48 %. 
Reactivació Econòmica té a les seves consignacions el xec 
comerç de la tardor, i serà en aquell moment quan el nivell 

d’execució avanci notablement. Com ja es va comentar en 
l’avaluació de novembre, només unes despeses de personal 
específiques del programa Covid-19 es reflecteixen en 
aquestes xifres. El personal municipal dels diferents 
departaments que han hagut de fer front, de manera molt 
diversa, a la Covid-19 no està comptabilitzat. 

En un altre ordre de coses, l’Ajuntament ha rebut les 
següents subvencions (veure quadre a la pàgina següent) 
per algunes de les actuacions del Pla Covid-19. L’impacte 
d’aquestes subvencions en el Pla caldrà avaluar-lo en funció 
de les justificacions que se’n desprenguin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Les consignacions finals s’han calculat sumant les obligacions de 2020, les modificacions de crèdit 

de 2021 i la incorporació de romanents del 2020 al pressupost de 2021. 

3 La despesa realitzada s’ha fet sobre la base de les obligacions de 2020 i les obligacions de 2021 

que consten a la comptabilitat. 
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Administració  Servei  Concepte  Import  Projecte  

Diputació de 
Barcelona 

Esports Reactivació de serveis als equipaments 
esportius (Pla de xoc) 

38.243,85€ 2021/3/AJSBD/73 

Espai Públic Contracte obres d'emergència actuacions 
tàctiques voreres 

76.936,93€ 2020 2 AJSBD 54 1 
 

Salut Plans de contingència en salut pública local 
per fer front a la COVID-19 

4.500,00€ 2021/3/AJSBD/72 

Joventut Finançament d'activitats educatives, 
esportives i juvenils, de l'Àrea d'Educació, 
Esports i Joventut 

46.186,14€ 
 

2020 3 AJSBD 54 1 

Educació Finançament d'activitats educatives, 
esportives i juvenils, de l'Àrea d'Educació, 
Esports i Joventut 

82.207,41€ 
 

2020 3 AJSBD 54 1 

Serveis Generals Finançament d'activitats educatives, 
esportives i juvenils, de l'Àrea d'Educació, 
Esports i Joventut 

81.910,06€ 
 

2020 3 AJSBD 54 1 

Promoció 
Econòmica (PES) 

Fons extraordinaris OEL, CLSE, OTL 119.233,01€ Pressupost PES 

Generalitat de 
Catalunya 

Acció Social Equipaments i serveis per a persones sense 
llar 

22.950,00€ 2020 3 AJSBD 74 

Acció Social Sistemes resposta urgent per dones en 
situació de violència de gènere 

28.516,49€ 2019 3 AJSBD 109 

Acció Social Equipaments i serveis per facilitar l’atenció i 
el confinament de persones sense llar  

30.600,00€ 2020 3 AJSBD 74 

Acció Social Reforç dels serveis socials bàsics per a 
l’atenció de persones refugiades 

102.059,90€ 2021 3 AJSBD 32 

Acció Social Ajuts d'urgència Social 132.317,06€ 2021 3 AJSBD 32 

Acció Social Ajuts urgència social per alimentació infantil a 
l'estiu 

10.000,00€ 2019 3 AJSBD 109 

Acció Social Ajuts urgència social per infants i adolescents 
vulnerables durant període d'aïllament, 
quarantena i confinament  

213.000,00€ 2021 3 AJSBD 32 

Acció Social Servei Atenció Domiciliària 299.001,06€ 2020 3 AJSBD 74 

Promoció 
Econòmica (PES) 

Plans de reactivació Covid-19 103.200,00€ Pressupost PES 

 
Total 

1.390.861,91 € 
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6. Annex. Llista de les actuacions, per àmbits 
 



Protecció i Apoderament de les Persones

Codi entitat
Número 

proposta
Proposta Resolució Servei Acompliment Detall del grau d'acompliment

Data prevista de 

finalització

PAP1 Reforçar la capacitat d’atenció telefònica i les derivacions des dels diferents canals d’entrada.
Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

Increment dels números de telèfon d'atenció al públic 

habituals i de les portes d'entrada.

PAP2
Fer una acció i un seguiment proactius d’aquelles persones usuàries amb perfils més 

vulnerables.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

Acció proactiva des de l'inici de la pandèmia. Primera 

setmana, més de 12.000 persones telefonades. 

Posteriorment, seguiment actiu dels casos més 

vulnerables: setembre, 5.208 persones ateses.

PAP3
Mantenir l’activitat presencial imprescindible, amb totes les mesures de seguretat i prevenció 

en les diferents actuacions a realitzar.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

Hi ha quatre punts d'atenció presencial de proximitat a la 

ciutat + Plaça del Gas: Servei d'Urgències i Emergències 

Socials (SUES) i Equip d'Atenció a la Infància a 

l'Adolescència (EAIA).

PAP4 Adaptar les ubicacions i els espais dels equips a les mesures de protecció pertinents.
Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

Mesures de seguretat: mascaretes, circuits accessos, 

mampares, etc. segons pla de retorn al lloc de treball 

(instrucció corporativa).

PAP5
Augmentar la dotació en prestacions d’urgència social per donar cobertura a la garantia 

alimentària, les necessitats bàsiques i necessitats d’allotjament temporal.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

Han finalitzat les prestacions d'urgència 2020 COVID-19 

amb el tancament pressupostari. Amb una mitjana de 

despesa mensual de 132.000€, de juliol a desembre.

PAP6
Crear i repartir targetes moneder com a alternativa o complement al repartiment dels lots 

d’aliments.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

Contracte Targetes Caprabo. La resta del pressupost 

executat correspon a les Targetes alimentació infantil 

Creu Roja (PAP7).

PAP7
Reforçar el Rebost Solidari davant l’augment de famílies usuàries i transitar cap a un nou model 

de Rebost Solidari, de forma coordinada i dialogada amb les entitats.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

Establiment de mesures alternatives davant el tancament 

temporal de punts de distribució. Distribució alternativa 

d'urgència a la Fira per part de Creu Roja. 

Nou document d'anàlisi i mesures de transició del Rebost. 

Taula sobre models de garantia alimentària.

PAP8
Donar resposta a través de l’Oficina de Drets Energètics al possible augment de necessitats 

d’informe de vulnerabilitat.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

Normalitat en l'atenció a l'empara de les moratòries 

estatals per impagaments de subministraments.

PAP9
Requerir a la Companyia d’Aigües la instal·lació de comptadors provisionals, mentre duri l’estat 

d’alarma, en aquelles famílies en situació de vulnerabilitat que no tenen accés a l’aigua.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

A partir de Decret de la regidoria, instal·lació de 18 

comptadors socials per part de CASSA. Situacions de 

vulnerabilitat socioeconòmica.

PAP10
Posar en marxa un espai temporal d’acollida per a persones sense llar, amb capacitat per a 30 

persones.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

D'abril a juny. Dispositiu ubicat al Centre Cívic de Torre-

Romeu, amb la col·laboració de Creu Roja.

PAP11
Garantir l’alimentació d’aquelles persones sense llar que viuen en naus abandonades o 

infrahabitatges.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

Dispositiu amb la col·laboració de Creu Roja i Ningú sense 

sostre.

PAP12 Compra dels dispositius per finalitzar el curs 2019-2020.
Proposta Equip 

de Govern
Educació Executada

S'han comprat les tablets i les targetes de connexió per 3 

mesos.

PROTECCIÓ I APODERAMENT DE LES PERSONES
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PAP13 Compra de dispositius per ampliar la cobertura de cara al curs 2020-2021.
Proposta Equip 

de Govern
Educació En procés

Pel que fa al curs 2020-2021, el Departament d'Educació 

de la Generalitat ha manifestat que les necessitats 

derivades de les classes telemàtiques d'enguany seran 

assumides a través del pla Digital. 

Juny 2021

PAP14
Adaptació dels processos de Preinscripció i matrícula escoles bressol, ensenyaments obligatoris, 

escola Illa, música i Conservatori a la modalitat  de presentació telemàtica.

Proposta Equip 

de Govern
Educació Executada

S'han realitzat tots els processos adaptant-los a la 

presentació telemàtica.

PAP15
Adaptació dels processos de tramitació i sol·licitud Beques material i llibres de text a la 

modalitat telemàtica.

Proposta Equip 

de Govern
Educació Executada

S'ha realitzat tot el procés adaptant-lo a la presentació 

telemàtica.

PAP16 Campanya sobre gestió emocional.
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada

Fruit de la detecció s'ha contractat una psicòloga juvenil 

per assessorar els joves.

PAP17 Tècniques estudi- Oficina Jove.
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada

PAP18 Informació selectivitat.
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada

PAP19 Adaptació de les activitats i processos d’Orientació.
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat 

/Educació

Executada
S'ha fet material en nous formats i utilitzant les xarxes 

socials intensivament.

PAP20
Casals estiu. Incrementar subvenció a les entitats per garantir-ne l’organització amb les 

mateixes quotes si s’aplica una reducció de ràtio.

Proposta Equip 

de Govern
Educació Executada

S'ha tramitat una subvenció directa a les entitats 

organitzadores de casals d'estiu.

PAP21 Dotació de material d’autoprotecció.
Proposta Equip 

de Govern
Educació Executada

S'ha dotat de material d'autoprotecció: gel, mascaretes i 

guants per tots els casals d'estiu.

PAP22
Incrementar la dotació pressupostària destinada a prestacions per garantir assistència a infants 

de famílies vulnerables.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

Han finalitzat les prestacions d'urgència 2020 COVID-19 

amb el tancament pressupostari. Amb una mitjana de 

despesa mensual de 132.000€, de juliol a desembre.

PAP23 Increment places de casals d’agost per a infants en situació de vulnerabilitat.
Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

Relacionat amb la proposta PAP20: S'ha tramitat una 

subvenció directa a les entitats organitzadores de casals 

d'estiu per incrementar les places.

PAP24 Casals Estiu. Formació de monitors.
Proposta Equip 

de Govern
Educació Executada Formació facilitada per la Generalitat i per l'Ajuntament.

PAP25
Casals Estiu. Acompanyament entitats per adequar-se a les mesures necessàries derivades del 

nou context.

Proposta Equip 

de Govern
Educació Executada

S'han fet reunions de treball i assessorament i 

orientacions necessàries per desenvolupar les activitats.

PAP26 Activitats educatives d’estiu: tallers d’anglès.
Proposta Equip 

de Govern
Educació En procés

S'està treballant per oferir aquestes activitats a l'estiu del 

2021.
Juliol 2021

PAP27 Activitats educatives d’estiu: tallers competencials diversos.
Proposta Equip 

de Govern
Educació En procés

S'està treballant per oferir aquestes activitats a l'estiu del 

2021.
Juliol 2021
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PAP28 Suport emocional de gestió de dol.
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada

Els tallers i atencions individuals de gestió emocional han 

donat molt bons resultats i s'està estudiant per continuar-

los amb una assessoria a l'Oficina Jove especialitzada en 

gestió emocional

PAP29 Programes d’èxit educatiu: tallers de suport a l’estudi.
Proposta Equip 

de Govern
Educació En procés

Actualment s'estan duent a terme tallers a les escoles 

dels Plan Educatius d'Entorn de la zona nord.
Juny 2021

PAP30
Augment oportunitats educatives fora escola / horari lectiu. Augmentar nombre d’activitats 

subvencionades.

Proposta Equip 

de Govern
Educació Executada Subvencions adjudicades

PAP31 Escoles bressol. Major aportació municipal derivada de la reducció d’ingressos.
Proposta Equip 

de Govern
Educació En procés

Els confinaments de grup suposen una davallada 

d'ingressos per part de les famílies, els quals són assumits 

per l'Ajuntament. A final de curs es podrà saber l'impacte 

del curs 2020-21

Setembre 2021

PAP32 Escola de música i escola d’art.  Major aportació municipal derivada de la reducció d’ingressos.
Proposta Equip 

de Govern
Educació En procés

Els confinaments de grup suposen una davallada 

d'ingressos per part de les famílies, els quals són assumits 

per l'Ajuntament. A final de curs es podrà saber l'impacte 

del curs 2020-21

Setembre 2021

PAP33
Programa Mentoria Social Juvenil de suport a l’èxit educatiu en menors que cursen ESO. Es 

proposa ampliar el número de centres escolars d’alta complexitat que s’acullen al programa.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

Licitació per a 2020/21. Ampliació a 3 centres a la zona 

Nord. 58 adolescents implicats.

PAP34
Projecte absentisme ètnia gitana a escolarització primària de suport a l’èxit educatiu. Es 

proposa ampliar el número de centres escolars d’alta complexitat que s’acullen al projecte.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social En procés

Publicitada la nova licitació amb el programa horitzó 

2021-22.
Febrer 2022

PAP35 Menjador de Casals SIS Juliol per 340 menors durant 25 dies (29/6 al 31/7).
Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

Tal com s'ha detallat en la proposta PAP7, s'han establert  

mesures alternatives davant el tancament temporal de 

punts de distribució. Distribució alternativa d'urgència a 

la Fira per part de Creu Roja.  Nou document d'anàlisi i 

mesures de transició del Rebost. Taula sobre models de 

garantia alimentària.

PAP36 Participació a la comissió social dels centres.
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat 

/Educació

Executada
El Servei d'Educació assumirà directament aquesta acció 

gràcies a un finançament extern extraordinari

PAP37 Espais de trobada.
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada Es va dur a terme en el marc del programa Espais Joves.

PAP38 Reforç escolar- de cara a la selectivitat de setembre-Vapor Codina.
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada

PAP39 Espais per a Joves a l'Agost als 5 centres cívics.
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada

Valoració molt positiva. Es planteja obrir a l'agost a partir 

d'ara sempre.

PAP40
Tres parelles educatives de medi obert a territori, referents de pistes esportives, com a espai de 

trobada juvenil.

Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada

Molt bona valoració. Continuïtat a la pista de Merinals i 

accions a la pista de Can Puiggener.

PAP41 Tutorials de competències laborals.
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada

Es disposa de material en línia i també de la possibilitat 

de fer un assessorament presencial en els centres 

educatius
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PAP42 Ampliar la disponibilitat d’habitatges destinats a Habitatge d'Emergència Social (HES).
Proposta Equip 

de Govern

Habitatge/VIM

USA
En procés

La voluntat és que estigui sempre en procés perquè 

s'incorporen de manera continuada habitatges de diversa 

procedència (tanteig i retracte, SAREB, Agència 

d'Habitatge de Catalunya --AHC).

Sense data

PAP43 Realitzar una campanya de captació d’habitatge a través de la bossa de mediació.
Proposta Equip 

de Govern

Habitatge/VIM

USA
Executada Ha finalitzat la campanya promocional.

PAP44 Crear una línia d’ajuts d’urgència destinats al pagament de lloguers i hipoteques.
Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada Les prestacions continuaran en l'exercici del 2021

PAP45

Crear una línia d’ajuts a persones en situació de vulnerabilitat per fer front a situacions de 

derrames per qüestions estructurals i de subministraments bàsics en comunitats amb 

dificultats.

Proposta Equip 

de Govern
Habitatge Pendent Pendent de la coordinació amb Acció Social. Desembre 2021

PAP46
Estudiar la implantació d’una línia d’ajuts al lloguer de concurrència pública, complementària a 

les que es puguin establir per part d’altres administracions.

Proposta Equip 

de Govern
Habitatge En procés

S'està valorant la concreció de necessitats a pressupostar 

i els processos de gestió.
Desembre 2021

PAP47
Crear una unitat d’intervenció en situacions de risc de pèrdua d’habitatge, per millorar la 

resposta preventiva.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada Creada i en funcionament.

PAP48
Reincorporació progressiva de les persones de baixa temporal pel procés de la COVID-19 i 

d’altes noves regulars en el Servei d’Atenció Domiciliària.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

A partir de l'1 de juny, reincorporació gradual d'usuaris. 

Atenció normalitzada.

PAP49

Reforçar el Servei d’Atenció Domiciliària (SALL, SAUX) per a persones afectades pel 

confinament, afectades per la COVID-19, altes de residències a domicilis i efectes del tancament 

dels centres de dia de gent gran.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

A partir de l'1 de juny, reincorporació gradual d'usuaris. 

Atenció normalitzada.

PAP50
Ampliar el servei d’àpats a domicili per a persones afectades pel confinament i el tancament 

dels centres de dia de gent gran.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada S'han creat 250 usuaris nous.

PAP51
Reforçar les xarxes de suport mutu i promoure la coordinació amb un projecte comú de 

detecció i suport a les necessitats de la gent gran.

Proposta Equip 

de Govern

Acció Social / 

Participació
Executada Programació actual en desenvolupament: Cicles de vida.

PAP52
Ampliar la cobertura del servei de teleassistència promovent-ne la universalitat en les persones 

majors de 80 anys que viuen soles.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social En procés Nou conveni iniciat al maig, amb noves condicions. Gener 2022

PAP53
Promoure la creació d’una Taula de les Residències de Gent Gran de la ciutat, per millorar 

l’anàlisi i el seguiment del funcionament.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social En procés Grup de treball actiu amb la Generalitat. Gener 2024

PAP54
Garantir els imports íntegres de les subvencions a les entitats pels projectes i funcionament de 

l’any 2020.

Proposta Equip 

de Govern
General Executada

Tots els processos de subvencions que es van tramitar es 

van gestionar en condicions de normalitat

PAP55
Suplementar econòmicament a les entitats per despeses derivades de la COVID-19, com la 

compra de material, adaptació d’espais, etc.

Proposta Equip 

de Govern

Participació 

Ciutadana
Executada

Forma part de la convocatòria de subvencions COVID 19 

per entitats ja atorgada.

PAP56 Tancament dels projectes Construïm Ciutat.
Proposta Equip 

de Govern
Espai Públic En procés

S'estan ultimant les darreres propostes pendents per 

presentar i consensuar amb les entitats promotores. 

Projectes com els camins escolars de l'escola la Serra i 

l'escola Pau Casals, entre d'altres, es troben en execució.

15



Protecció i Apoderament de les Persones

PAP57
Reforçar el programa Fem Vacances 2020, mantenint-lo com a espai relacional i de descans per 

a les famílies, un cop finalitzat el confinament.

Proposta Equip 

de Govern
Acció Social Executada

Es va reforçar el programa. A més, s'ha previst 

augmentar-lo al pressupost del 2021

PAP58
Campanya publicitària Sortir de casa de manera segura, consells per a la gent gran i població en 

general envers la gent gran (Xarxes socials i muppis).

Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida Executada

Ja s'ha fet la campanya, imatges, eslògans, resta pendent 

la part impresa de la campanya, cartelleria, mapes. A les 

xarxes socials s'ha realitzat durant la pandèmia consells 

de seguretat que encara es mantenen dos cops per 

setmana i es realitzen reunions amb les entitats per 

recuperar la normalitat i lluitar contra la por.

PAP59
Seguiment telefònic a gent gran sola i vulnerable. Empresa de serveis o personal contractat 

temporalment (Promoció econòmica).

Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida Executada

Les  4600 trucades es van realitzar per part de la Unitat 

de Crisi i Conflictes de la UAB

PAP60 Enfortiment de les xarxes veïnals de coordinació i suport veïnal.
Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida Pendent Reunió amb Participació i Acció Social prevista per al Juny Desembre 2021

PAP61
Bústies culturals, reminiscents i resiliència a cada planta dels complexos per a la gent gran que 

no utilitza xarxes ni telèfons mòbils.

Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida Desestimada

Un cop ja no hi ha el confinament domiciliari estricte, no 

és pertinent aquesta actuació.

PAP62 Actes culturals a la fresca i a espais oberts (complexos i altres espais cívics i places).
Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida Executada

Proposta feta amb un alt grau de participació i acceptació 

per part dels ciutadans. 

PAP63 Activar un servei de la biblioteca a casa amb voluntaris.
Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida Executada

El projecte pilot al Complex Alexandra ha finalitzat i amb 

un alt grau de satisfacció dels usuaris. Es valora estendre'l 

a la resta de complexos.

PAP64
Concurs de fotografia o relats, culturals i/o artístics. Tema confinament. Concursos des de casa 

culturals i artístics. 

Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida Desestimada

S'ha desestimat perquè ja ha passat el primer 

confinament. Si tornem a un confinament es posarà en 

marxa alguna activitat semblant però amb dibuixos, 

pintures…

PAP65 Tancament del curs: Trobades amb els monitors que ha fet classe durant tot el curs. 
Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida En procés

Amb motiu de la pandèmia no s'ha pogut celebrar a 

l'abril, es farà al més de juny, a l'exterior dels 

equipaments. Al juny-juliol acabaran les activitats

Juliol 2021

PAP66 Visites a distàncies curtes (Xerrades, debats des de la porta).
Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida Executada

S'ha executat amb un alt nivell d'acceptació per part dels 

usuaris, les directores encara realitzen algunes converses 

amb els veïns més vulnerables.

PAP67
Fer activitats de gestió emocional per recuperar la confiança al juliol en grups reduïts 

(Juliol/Agost/set). Activitat no contemplada a la programació habitual.

Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida En procés

S'han realitzat les activitats en línia i a l'exterior en grups 

reduïts. Les trobades emocionals s'han realitzat de forma 

individualitzada per la COVID-19.

Juliol 2021

PAP68

Formació en noves tecnologies a través dels voluntaris de la Fundació Oreneta i de cursos 

contractats a Esports 3 per tal de poder formar la gent gran en noves tecnologies per una 

possible tornada al confinament.

Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida En procés

S'han realitzat els cursos formatius en línia i amb 

acompanyament individualitzat
Juliol 2021

PAP69

Activitats virtuals: videoconferència en petits grups, dossiers de treball, llapis de memòria 

gravats, xarxes socials, etc. Tot, però, amb la gent que ja ha anat en aquest curs i que va quedar 

penjat. (Activitat post-COVID19 no contemplada a la programació habitual).

Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida Executada

Les activitats s'han realitzat i publicat al canal de youtube 

de cicles de vida.

PAP70
Dia internacional de la gent gran (campanya motivadora amb floristes locals + consells 

seguretat, pèrdua de la por...).

Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida Executada

Proposta executada amb un alt grau de participació i 

acceptació per part de la gent gran. Campanya de 

consells saludables i de seguretat en col·laboració amb 

agents cívics.

Govern
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PAP71
Formacions en grups reduïts per tal que la gent gran sàpiga baixar-ne un vídeo, o mirar coses 

per internet (Programació no contemplada a l'habitual).

Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida En procés

Degut a les mesures per la COVID-19 en grup no s'han 

pogut realitzat presencialment, però sí que s'han fet 

cursos online i s'han fet tutories individualitzades a 

cadascun dels equipaments de gent gran.

Juliol 2021

PAP72 Activar programa “VINCLES”(conveni BCN) o bé APP pròpia per persones grans soles.
Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida En procés

Iniciació a l'abril del Projecte Sempre acompanyats 

(Fundació la Caixa, Creu Roja i Ajuntament) al Districte 6è 

de la ciutat. Signatura del conveni prevista per principis 

de juny, que es dona per finalitzada ja que serà recurrent 

i cada 4 anys es renovarà el conveni.

Juny 2021

PAP73 Adequació dels espais per activitats (Proposta treballada per cicles) Adaptació MSJ i Complexos.
Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida En procés

S'estan preparant els plecs tècnics i administratius per fer 

la licitació de les wifi.
Octubre 2021

PAP74
Lluita contra l’aïllament social: Creem xarxes comunitàries, entitats, caps, voluntaris i 

equipaments, amics gent gran, campanya tracta’m bé, etc.

Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida En procés

El projecte Sempre acompanyats ja s'ha presentat a la 

taula comunitària del sud i estem realitzant 

presentacions del projectes als diferents serveis de 

l'Ajuntament. El Conveni serà de 4 anys renovable .

Juny 2021

PAP75
Formacions bretxa digital i adequació dels punts informàtics dels complexos de gent gran o 

tauletes de préstec per a residents, 50 per cada complex.

Proposta Equip 

de Govern
Cicles de Vida En procés

S'ha hagut d' anul·lar el contracte perquè l'empresa no ha 

aportat les tauletes que s'havien contractat per manca de 

matèries primeres i de producció degudes a la pandèmia. 

Octubre 2021

PAP76

Disposar de tests diagnòstics de forma ràpida per a personal essencial que treballa amb 

persones vulnerables i personal essencial que està exposat al virus pel tipus de feina. Centres 

d’Atenció Primària.

Proposta Equip 

de Govern
Salut Executada

Es disposa de test diagnòstic per a cribratges periòdics 

del personal que treballa a les residències, les persones 

que hi resideixen, i es posa en marxa també per al 

personal que treballa al Servei d'Atenció Domiciliària 

(SAD). 

PAP77

Reactivar el projecte de prescripció social a cada Àrea Bàsica de Salut (ABS), en la mesura que el 

pla de desconfinament ho permeti i es puguin reprendre les activitats municipals col·lectives i 

de les diferents entitats dels barris.

Proposta Equip 

de Govern
Salut En procés

Les mesures preventives de la COVID-19 comencen a 

permetre fer activitats col·lectives. Tanmateix els equips 

d'atenció primària estan recarregats per tasques 

assistencials derivades de la pandèmia (vacunació entre 

altres). S'espera que pròximament, quan la càrrega de 

treball es normalitzi, es pugui tornar a plantejar el 

desplegament a la ciutat.

No es pot posar 

data, dependrà 

de la situacio 

dels CAP

PAP78 Atenció al personal sanitari de la ciutat: accions contra l’esgotament i l'estrès emocional. 
Proposta Equip 

de Govern
Salut Executada

Són accions que realitzen els proveïdors de serveis 

sanitaris de la ciutat. Els proveïdors dels serveis i també 

el Departament de Salut han creat els recursos per donar 

atenció als professionals. El Departament de Salut té un 

programa d’acompanyament a professionals sanitaris i en 

concret un de suport emocional especialitzat.

PAP79

Donar pautes sanitàries davant el risc de la COVID-19 per la reobertura en les diferents fases de 

la desescalada a establiments restauració, establiments de micra pigmentació, pírcing i 

tatuatge, centres estètica, entre d’altres.

Proposta Equip 

de Govern
Salut Executada

S'ha assessorat els establiments sobre la reobertura en 

forma d'infografies i, en alguns sectors també cartes 

(instruccions per les instal·lacions d'aigua calenta 

sanitària a gimnasos). 
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PAP80
Potenciar el servei d’assessorament per tal que els inspectors sanitaris puguin desenvolupar 

orientació als establiments per reorientar l’activitat comercial o altres aspectes que facin falta. 

Proposta Equip 

de Govern
Salut Executada

Els inspectors sanitaris realitzen visites als diferents 

establiments amb l'objectiu d'assegurar les mesures de 

prevenció davant la COVID19 i assessorar-los en aquells 

aspectes que tinguin dubtes així com lliurar-los full de 

mesures a aplicar.

PAP81

Continuar treballant amb Espai Públic per assegurar el millor pla de neteja de carrers i 

desinfecció de mobiliari urbà en cada moment, ja que pot ser font de contagis important. 

Augmentar la responsabilització de les persones adoptant hàbits higiènics.

Proposta Equip 

de Govern
Salut Executada

Les proves científiques no exigeixen programes 

suplementaris de neteja i desinfecció de carrers i 

mobiliari urbà. Es mantenen les actuacions de 

responsabilització en hàbits higiènics.

PAP82

Crear un observatori post-COVID19: atenció a les dades públiques pel seguiment de la 

pandèmia a nivell local i de Catalunya. Indicadors locals de decessos i dades qualitatives de les 

xarxes locals en què es participa (per detectar necessitats no cobertes i emergents).

Proposta Equip 

de Govern
Salut Executada

Es dona continuïtat al monitoratge quantitatiu de les 

dades. Pel que fa a la part qualitativa (a través 

d'entrevistes a les entitats de salut) s'ha previst tancar-les 

(si la situació va a millor, tal com està previst) aquest 

estiu.

PAP83

Elaborar i actualitzar un mapa de recursos per poder orientar la ciutadania en qüestions 

relatives a la pandèmia, noves pautes de comportament i de suport emocional, en un moment 

de canvis.

Proposta Equip 

de Govern
Salut Executada

Juntament amb el departament de comunicació s'ha anat 

informant dels recursos vinculats a la COVID-19 que han 

estat canviants en cada moment de la pandèmia. A través 

de materials, xarxes socials, notes de premsa, s'ha 

mantingut informada a la ciutadania. Es donarà 

continuïtat a l'acció mentre es consideri necessari.

PAP84

Adaptar i potenciar el Servei d’Assessorament i Informació en Drogues i Pantalles (SAIDP) 

(adolescents i joves i famílies). Aquest servei, donades les temàtiques que tracta, cal divulgar-lo 

i alhora afavorir formats d’atenció compatibles amb els requeriments actuals.

Proposta Equip 

de Govern
Salut Executada

Actualment el SAIDP està adaptat als requeriments de la 

pandèmia en tota l'oferta tan de consultoria com els 

tallers i sessions per a adolescents, joves, mares i pares o 

professionals. 

PAP85

Reforçar les taules i xarxes sectorials a les que es participa. Oferir assessorament i proactivitat 

en la millora del benestar emocional (que la pandèmia ha empitjorat) i en el manteniment 

d’estils de vida saludables (son, ús de pantalles, consum d’alcohol i altres drogues, alimentació).

Proposta Equip 

de Govern
Salut Executada

Les taules sectorials s'han anat adaptant a la nova 

situació i l'equip de Salut Comunitària ha estat proactiu 

en els seus àmbits d'actuació (estils de vida saludables) i 

benestar emocional, en aquest sentit s'ha incorporat el 

programa d'habilitats socials a ofertes formatives per a 

joves que no tenien feina ni estudiaven. 

PAP86
Mantenir obert durant l’estiu el servei de feminismes i el Servei d'Informació i Atenció a les 

Dones (SIAD) per poder atendre les cites posposades i les noves necessitats.

Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada

PAP87 Ampliar els recursos destinats al Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD).
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada S'ha incorporat tot el personal que estava previst

PAP88 Teràpia grupal.
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada S'han realitzat 2 grups amb 24 beneficiàries

PAP89 Ampliar el Servei Atenció Integral (SAI) LGTBI amb una hora més a la setmana.
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada

Des de desembre el servei ja disposa de cobertura 

setmanal de 6 hores

PAP90 Espai de cangur, adreçat a usuàries del servei.
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada Es va oferir aquest servei fins a l'obertura de les escoles.
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PAP91 Proposta de Comissió per conciliació familiar i Teletreball amb Recursos Humans (RH).
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada

PAP92 Punts Liles. 
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada

Durant la programació d'actes del 25 N es van realitzar 

diversos punts liles amb més de 1200 atencions

PAP93 Material pedagògic per als centres de secundària. 
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada

S'han elaborat diversos materials pedagògic i de 

sensibilització i prevenció adreçat a alumnes, professorat 

i famílies.

PAP94 Campanya adreçada a comunitats de veïns i dels comerços.
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada

PAP95 Observatori compartit de les dades de violència de gènere a Sabadell.
Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada

Creació d'una secretaria tècnica al Servei encarregada 

d'aquest observatori.

PAP96
Debat i anàlisi de les reaccions xenòfobes i del possible augment del racisme i el populisme 

d’extrema dreta davant la crisi de la COVID-19.

Proposta Equip 

de Govern
Drets Civils Executada

Acord de la comissió de la convivència davant la crisi de 

la COVID-19 sobre la necessitat de garantir els Drets 

humans i actuar davant l'augment del racisme, els 

prejudicis, els estereotips i les pràctiques 

discriminatòries. 

PAP97
Reforçar el coneixement de la ciutadania de l’Oficina de Drets Civils amb una campanya 

específica a la tardor. 

Proposta Equip 

de Govern
Drets Civils Executada

Durant els mesos d'octubre i novembre l'Oficina de Drets 

Civils en col·laboració amb l'entitat SOS Racisme 

organitza dos cursos de formació oberta a la ciutadania, 

sobre racisme, delictes d'odi i discriminació. I com 

detectar i combatre les fake news.

PAP98
Fer campanyes institucionals a través de les xarxes socials per combatre les fake news i les 

informacions racistes, xenòfobes o homòfobes en relació amb la COVID-19.

Proposta Equip 

de Govern
Drets Civils En procés

Es continua treballant des de les xarxes socials i amb 

accions de sensibilització per combatre les fakes news i 

les informacions racistes, xenòfobes o homòfobes en 

relació amb la COVID-19. També, en el marc de la 

Comissió de la convivència, s'han debatut temes com 

l'antigitanisme o l’augment del populisme i l'entrada de 

l'extrema dreta a les institucions.

Desembre 2021

PAP99
Buscar la complicitat amb les noves xarxes veïnals i les entitats per combatre les fake news en 

relació amb la COVID-19. 

Proposta Equip 

de Govern

Participació 

Ciutadana
En procés

Donada la situació de canvi al govern de la Generalitat, 

no s'ha concretat a hores d'ara la realització de la 

jornada. Es proposarà realitzar-la dins de les activitats de 

la Tardor del Voluntariat. S'han dut a terme els tallers 

formatius sobre comunicació i xarxes socials 

Novembre 2021

PAP100 Dur a terme una oració laica i interreligiosa conjunta pels morts per la COVID-19.
Proposta Equip 

de Govern
Drets Civils Pendent

De moment i en l'estat actual de la pandèmia, segueix 

ajornat
Setembre 2021

PAP101

Treballar amb la Taula d’entitats de nova ciutadania i la Comissió de la Convivència les 

dificultats legislatives i socials derivades de la COVID-19 que afecten el col·lectiu per tal de 

treballar interinstitucionalment possibles solucions excepcionals.

Proposta Equip 

de Govern
Drets Civils Executada

Actualment els serveis d'estrangeria han obert i la 

situació està normalitzada, tot i que els temps de 

resolució continuen més lents del normal 

PAP102

Coordinació amb la Generalitat de Catalunya respecte a les problemàtiques amb persones 

refugiades i menors no acompanyats a conseqüència de la impossibilitat de treballar la 

reinserció per la COVID-19 i treballar solucions extraordinàries.

Proposta Equip 

de Govern
Drets Civils Executada

En el marc del contracte -programa s'ha obert una nova 

fitxa per donar suport a aquestes persones, gestionat pel 

Servei d'Acció Social.
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PAP103

Reforçar el programa d’acollida amb personal suficient per al desenvolupament de les 

activitats, amb la substitució de personal que està de baixa, o contractes de reforç de 6 mesos 

per tal de donar sortida a la sobre demanda fruit de l’aturada dels serveis durant la COVID-19. 

Proposta Equip 

de Govern
Drets Civils Executada

S'ha contractat una tècnica d'acollida de forma 

extraordinària de setembre a desembre per a poder 

oferir el doble de sessions d'acollida que estaven 

previstes en aquest trimestre i més tallers de 

coneixement de la societat catalana.

PAP104

Millorar el Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants (SCAI) per donar una atenció òptima, 

sobretot de les urgències de tramitació, que serà sobrevinguda arran de l’aturada causada per 

la crisi de la COVID-19.

Proposta Equip 

de Govern
Drets Civils Executada

S'ha contractat una tècnica especialitzada en 

assessorament i orientació en tràmits d’estrangeria i 

protecció internacional, per ampliar el servei de 

setembre a desembre.

PAP105

Replantejar els programes d’acollida específics per a dones i joves nouvinguts, per oferir una 

bona atenció a partir del setembre del 2020 amb noves eines de formació i de creació de 

vincles, que no podran ser els mateixos que abans de la crisi de la COVID-19.

Proposta Equip 

de Govern
Drets Civils Executada

S'ha contractat una educadora de setembre a desembre, 

per fer seguiment d’un grup de 25 joves nouvinguts 

d’entre 12 i 19 anys amb l’objectiu de fomentar el 

coneixement dels recursos de Sabadell, la creació de 

xarxa social i facilitar el dol migratori.

PAP106 Reconeixement institucional a les persones voluntàries de la COVID-19 i a les xarxes veïnals.
Proposta Equip 

de Govern

Participació 

Ciutadana
Executada

PAP107 Formació en línia per a les noves persones inscrites al voluntariat de la COVID-19.
Proposta Equip 

de Govern

Participació 

Ciutadana
Executada

S'han executat mòduls formatius durant el quart 

trimestre del 2020

PAP108
Formació específica en noves tecnologies per entitats veïnals, ja que la crisi de la COVID-19 ha 

mostrat les seves mancances.

Proposta Equip 

de Govern

Participació 

Ciutadana
Executada

Des del mes d'octubre hi ha en marxa 3 mòduls formatius 

per a persones voluntàries de les entitats i de les 

persones inscrites en el Registre de la COVID-19.

PAP109
Formació en estratègies per detectar i abordar la violència de gènere amb la implicació de la 

ciutadania i les xarxes veïnals (nova necessitat de Feminismes).

Proposta Equip 

de Govern

Feminismes i 

Diversitat
Executada

Es treballa de forma coordinada per detectar necessitats i 

realitzr accions en col·laboració

PAP110
Incorporar les noves persones voluntàries per la COVID-19 a les xarxes de distribució del Punt 

del voluntariat.

Proposta Equip 

de Govern

Participació 

Ciutadana
Executada

PAP111
Contractar una assegurança per donar cobertura d’accidents a les accions de les persones 

voluntàries.

Proposta Equip 

de Govern

Participació 

Ciutadana
Executada

PAP112
Documentar les xarxes existents, establir protocols de comú acord amb les entitats i col·lectius, 

i promoure'n la consolidació.

Proposta Equip 

de Govern

Participació 

Ciutadana
En procés

Es manté des de l'Oficina d'Associacionisme la informació 

sobre les xarxes informals a la seva base de dades. En 

totes les propostes de formació i d'assessorament 

s'inclouen com a destinataris. Es mantenen els contactes 

per si necessiten algun tipus de suport i per reforçar-les 

quan ho sol·licitin.

sense data

PAP113 Treballar amb Recursos Humans una proposta de voluntariat corporatiu.
Proposta Equip 

de Govern

Participació 

Ciutadana/ RH
Desestimada

El volum de feina a Recursos Humans impossibilita 

abordar nous projectes
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PAP114 Organitzar jornades sobre voluntariat en èpoques de crisi.
Proposta Equip 

de Govern

Participació 

Ciutadana
En procés

Tal com indica l'estat d'acompliment de la proposta 

PAP99: Donada la situació de canvi al govern de la 

Generalitat, no s'ha concretat a hores d'ara la realització 

de la jornada. Es proposarà realitzar-la dins de les 

activitats de la Tardor del Voluntariat. S'han dut a terme 

els tallers formatius sobre comunicació i xarxes socials.

Novembre 2021

PAP115
Elaborar un pla d’accions conjuntes territorialitzades entre els voluntaris de la COVID-19 i les 

associacions de veïns per afavorir que s'hi incorporin noves persones voluntàries més joves.

Proposta Equip 

de Govern

Participació 

Ciutadana
En procés

Es continua informant les persones inscrites  dels nous 

projectes i necessitats de voluntariat que arriben de les 

entitats veïnals.

sense data

PAP116
Mantenir la difusió a les xarxes de les experiències de persones voluntàries vinculades a la 

COVID-19.

Proposta Equip 

de Govern

Participació 

Ciutadana
Executada

S'ha trasllat a les xarxes tota la informació institucional 

pròpia i d'altres administracions sobre l'acció de les 

persones voluntàries.

PAP117

Donada la previsió d’una ciutat amb menys recursos per poder abordar la temporada d’estiu, 

mantenir oberts els 12 centres cívics durant els mesos de juliol i agost per tal de posar a 

disposició espais condicionats a gent gran, joves o infants.

Proposta Equip 

de Govern

Participació 

Ciutadana
Executada

Durant el mes d'agost s'han mantingut obert 9 centres 

cívics de la ciutat, 5 en horari de matí i tarda i 4 només en 

horari parcial. S'han prioritzat els centres que acullen els 

espais joves, com a espais municipals d'atenció a joves i 

adolescents. L'obertura dels centres s'ha restringit però a 

les activitats concertades prèviament i amb totes les 

mesures de protecció i distància vigents. 

PAP118 Modificar el pressupost per incrementar dotació d’ajuda humanitària.
Proposta Equip 

de Govern
Cooperació Executada

S'ha ampliat el pressupost d'ajuda humanitària en el 

pressupost 2021

PAP119
Reformular els projectes per tal de respondre a les necessitats d’ajuda humanitària en el 

context de la crisi mundial de la COVID-19.

Proposta Equip 

de Govern
Cooperació Executada

S'han concedit les tres prorrogues sol·licitades per tres 

entitats i la reformulació de l'activitat per assolir els 

objectius objecte de la subvenció

PAP120
Seguir donant suport als projectes de l’agermanament de Sabadell amb l’Argub i reformular els 

projectes si s’escau. 

Proposta Equip 

de Govern
Cooperació Executada

En veure que no es podia baixar tampoc el primer 

trimestre, de comú acord amb l'entitat es justifica la 

despesa i activitat que s'ha pogut fer i es revoca 

parcialment per la diferencia

PAP121
Línia d’ajuts i subvencions per al lloguer per a famílies amb pocs recursos que viuen en 

habitatges públics de Vimusa i privats de lloguer.
Acceptada

Acció Social / 

VIMUSA
Executada

La despesa referent va ser de 319.789,62 € (dels 

300.000,00 € pressupostats). 

PAP122

Instar el govern espanyol a aixecar les mesures d’estabilitat pressupostària i la regla de la 

despesa per mantenir l’estat de benestar davant la crisi generada pel coronavirus. Instar-lo, 

també, a ajornar el pagament dels subministraments bàsics, d’una banda, i, de l’altra, de les 

hipoteques i dels lloguers.

Acceptada General Executada

Algunes d’aquestes mesures ja les va articular el govern. 

En les converses del moment amb responsables polítics 

de l'Estat es van argumentar aquestes necessitats.

PAP123
Esquerra Republicana demana que s’habiliti l’alberg per a persones sense llar davant la baixada 

de la temperatura.
Acceptada Acció Social Executada

Tal com s'ha detallat en la proposta PAP10: Posada en 

marxa un espai temporal d’acollida per a persones sense 

llar, amb capacitat per a 30 persones d'abril a juny. 

Dispositiu ubicat al Centre Cívic de Torre-Romeu, amb la 

col·laboració de Creu Roja.

PAP124
Esquerra Republicana Sabadell elabora i posa a l’abast de tothom una ‘Breu guia de recursos 

socials durant l’estat d’alarma’.
Acceptada General Executada

21



Protecció i Apoderament de les Persones

PAP125

Actualització i adequació a les noves necessitats post-COVID-19 del pacte de ciutat amb el 

Departament de Salut de la Generalitat amb més recursos destinats a l’Hospital Parc Taulí 

(reforçant l’atenció domiciliària i la recerca i ampliant les actuals places sociosanitàries) i a la 

xarxa d’atenció primària.

Acceptada Salut En procés

Pendent d'adjudicació (els propers dies) de les obres per 

la construcció del nou edifici polivalent de l'hospital Parc 

Taulí. Previsió d'inici de la construcció en 3-4 setmanes. 

Es reformula la funcionalitat de les dues plantes en 

construcció al Frontal Gran Via. S'ha fet efectiva la 

incorporació de professionals de reforç a l'Atenció 

Primària.

Desembre 2024

PAP126

Salut mental: creació d’un servei digital de psicologia vinculat a l’Oficina Jove que ofereixi una 

primera consulta en línia i derivi en cas de ser necessari amb l’autorització corresponent de la 

persona implicada.

Acceptada
Feminismes i 

Diversitat
Executada

Valoració molt positiva, es crearà una assessoria 

especialitzada

PAP127 Pla de salut local: implementar un pla interdepartamental de salut pública a la ciutat. A estudiar Salut En procés

Enguany s'ha prioritzat la proposta de la Diputació de 

Barcelona (DIBA) d'elaborar un pla de contingència en 

salut pública local per fer front a la COVID-19 o altres 

emergències sanitàries amb suport de la DIBA.

Desembre 2021

PAP128

Adquisició d’estoc permanent de materials (mascaretes, ulleres, guants, peücs, bates i altres 

EPI), tot garantint-ne la distribució i el subministrament permanent entre els serveis 

municipals, residències geriàtriques i de discapacitat, petits comerços, equipaments culturals i 

equipaments esportius.

Acceptada
Serveis 

Generals / PRL
Executada

Aquesta actuació és permanent, mentre es mantinguin 

les mesures preventives dictades per les autoritats 

sanitàries. Però es pot donar per finalitzada, encara que 

es continuen les compres del material necessari.

PAP129

Adquisició de pantalles protectores per garantir la seguretat dels treballadors municipals un 

cop es tornin a obrir els serveis al públic, i de tests per als treballadors municipals amb un risc 

d’exposició més elevat.

Acceptada Àrea Eco Adm Executada
Es van instal·lar totes les pantalles protectores 

necessàries.

PAP130
Instauració de la línia d’atenció telefònica psicològica adreçada al personal municipal (Diputació 

de Barcelona) per donar resposta a la situació provocada per la COVID-19.
Acceptada Àrea Eco Adm Desestimada

Aquesta proposta ha quedat superada, ja que no s'ha 

detectat cap cas que necessiti aquesta atenció especial.

PAP131
Reivindicar l’ampliació del Centre Sociosanitari Albada i/o estudiar un segon centre de 

dependència a la ciutat.
A estudiar Acció Social En procés Grup de treball actiu amb la Generalitat. Gener 2024

PAP132 Coordinació estable de grups/xarxes de voluntaris. Acceptada
Participació 

Ciutadana
En procés

Tal com indica l'estat d'acompliment de la proposta 112: 

Es manté des de l'Oficina d'Associacionisme la informació 

sobre les xarxes informals a la seva base de dades. En 

totes les propostes de formació i d'assessorament 

s'inclouen com a destinataris. Es mantenen els contactes 

per si necessiten algun tipus de suport i per reforçar-les 

quan ho sol·licitin.

sense data

PAP133
Crear la figura del mediador cultural sanitari per al seguiment i acompanyament de pacients i 

famílies.
Acceptada

Drets Civils / 

Salut
En procés

Drets Civils té tres mediadores interculturals que, quan és 

necessari, donen suport a temes vinculats a la COVID-19 

sota demanda del departament de Salut. Però no són 

específicament de l'àmbit sanitari.

Desembre 2021

PAP134
Treballar campanyes de prevenció de contagis de nous brots així com la campanya de 

vacunació.
Acceptada

Salut/ Acció 

Social/ Espai 

Públic

Executada

S'han desplegat dispositius específics de prevenció a 

través d'agents cívics que transitaven per la ciutat i 

informaven sobre les mesures preventives. Actualment 

també hi ha contracte amb Creu Roja per dispositius 

d'equips promotors de la salut que actuen a diferents 

zones de la ciutat sensibilitzant la població.

PAP135
Disseny i implementació d’una campanya d’hàbits higiènics i saludables als centres 

d’ensenyament de la ciutat.
Acceptada Salut Executada

Incorporada en les activitats pròpies de l'equip de Salut 

Comunitària. 
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PAP136

Posar en funcionament immediatament el Consell d’Acció Social de Sabadell, i continuïtat en el 

desenvolupament dels àmbits de treball en xarxa entre l’administració local i altres agents de la 

ciutat, amb la Taula de Sensellarisme i Taula d'Infància com a referents.

Acceptada Acció Social Executada

El reglament s'ha aprovat de forma definitiva. El 

nomenament de representants es formalitzarà al ple de 

desembre. Començarà a constituir-se el 16/12/2020.

PAP137
Increment de les partides econòmiques de les subvencions per a projectes i programes en els 

àmbits de de l’exclusió social, la discapacitat, la gent gran i la dependència.
Acceptada Acció Social En procés Debat iniciat en el si del Consell d'Acció social. 

No hi ha una 

data establerta

PAP138
Fer efectiva la construcció de la primera residència pública per a gent gran a la ciutat 

(Residència del Sud).
A estudiar Acció Social En procés Grup de treball actiu amb la Generalitat.

No hi ha una 

data establerta

PAP139

Revisió, millora, ampliació i canvi de l’actual model de gestió de l’atenció domiciliària per 

desenvolupar un model pilot que integri totes les necessitats socials, tot garantint el benestar 

de les persones dependents usuàries d’aquest servei.

Acceptada Acció Social Executada
Iniciada la prova pilot Servei d'Atenció Domiciliària SAD 

+a prop.

PAP140
Ampliació dels recursos i de la cobertura horària del SUES (Servei d’Urgències i Emergències 

Socials).
Acceptada Acció Social Executada Nous horaris d'atenció i cobertura a la ciutat.

PAP141
Desenvolupament i consolidació d’un nou model de resposta de garantia alimentària enfocat 

cap a l’autonomia dels usuaris i dotat de més recursos.
Acceptada Acció Social Executada

Convocada la Comissió de garantia alimentària en el si 

del Consell. Primera quinzena de juny.

PAP142

Potenciació del paper dels educadors de carrer com a figura de mediadors en la comunitat; 

especialment, entre adolescents i joves, per tal que esdevinguin una figura clau per a la 

prevenció i la detecció de formes d’exclusió.

Acceptada Acció Social Executada

Creació de la secció específica d'atenció a la infància i 

adolescència en risc. Nova organització interna que 

potencia aquest perfil dels educadors.

PAP143

Desenvolupament de nous projectes d’intervenció que incloguin la població nouvinguda i que 

apostin per la inclusió i la cohesió social des de l’aproximació a les seves necessitats, i que els 

donin suport.

Acceptada
Drets Civils / 

Acollida
En procés

S'està col·laborant en els projectes d'intervenció 

comunitària, amb la participació de les mediadores 

comunitàries (programa d'intervenció comunitària). 

Durant aquests mesos s'ha contactat amb les entitats i 

associacions d’aquests col·lectius per poder recolli-ne les 

necessitats i s'ha treballat amb el Servei Comunitari 

d'Acolliment als Immigrants (SCAI) per poder recollir les 

noves necessitats i establir estratègies per poder millorar-

ne les condicions.

Desembre 2021

PAP144
Enfortiment del programa de Housing First o sensellarisme per arribar a l’objectiu que ningú 

dormi al carrer. Complementar el reglament d’habitatge amb l’oferta de recursos habitacionals.
A estudiar Acció Social Executada Disponibilitat d'un habitatge.

PAP145

Elaboració i posada en marxa d’un pla d’equipaments per ubicar personal dels Serveis Socials i 

professionals d’altres àmbits en espais per atendre les persones amb la qualitat, privacitat i 

confidencialitat que mereixen.

Acceptada Acció Social Executada Pla d'equipaments actual.

PAP146
Creació d’un equip de treball estable i coordinat entre Acció Social i Promoció Econòmica per 

derivar d’una àrea a l’altra els casos vinculats a la pèrdua de feina.
Acceptada Acció Social Executada

Creació d’un equip de treball estable i coordinat entre 

Acció Social i Promoció Econòmica per derivar d’una àrea 

a l’altra els casos vinculats a la pèrdua de feina.

PAP147
Dotació de dispositius amb connectivitat als complexos de gent gran municipals per poder 

garantir el contacte dels residents amb els seus familiars.
Acceptada Cicles de Vida En procés

S'ha anul·lat el contracte perquè l'empresa no ha aportat 

les tauletes que s'havien contractat. S'intentarà fer una 

altra compra al proper trimestre. 

Octubre 2021

PAP148
Elaboració de clàusules del nou concurs del Servei d’Atenció a la Dependència (SAD) que 

impulsin la participació d’empreses de l’economia social en aquest nou servei.
Acceptada Acció Social Executada En marxa la campanya d'ajuts d'estiu

ERC

23



Protecció i Apoderament de les Persones

PAP149

Revisió del Pla d’Equipaments de la ciutat per detectar-hi espais potencialment polivalents que 

donin resposta a les necessitats de les entitats. Prioritzar les actuacions sobre espais que 

permetin un ús intensiu i polivalent.

A estudiar General Desestimada

En el moment actual en què es comença a recuperar una 

certa normalitat en les activitats, no es considera oportú 

revisar el Pla d’Equipaments de la ciutat per detectar 

espais polivalents que donin resposta a les necessitats de 

les entitats, perquè no s’ha detectat un increment de les 

demandes en aquesta línia. A més, els equipaments ja 

ofereixen el servei per donar resposta a les necessitats 

actuals.

PAP150
Creació de beques salari per als alumnes amb risc d’abandonament escolar un cop acaba 

l’Educació Secundària Obligatòria perquè puguin continuar formant-se.
Acceptada Educació En procés

S'està portant a terme el procés de selecció dels 

candidats/es a les beques Impulsa.
Desembre 2021

PAP151

Creació d’un equip de dinamització pedagògica a cada districte que treballi amb les escoles per 

fer créixer i multiplicar les residències, i que connecti les escoles amb programes educatius dels 

centres culturals o amb l’oferta cultural del districte.

A estudiar
Educació/Cultu

ra
Pendent

Cal analitzar amb els departaments implicats la viabilitat 

de la proposta.
Desembre 2021

PAP152 Crear un sistema de beques per garantir l’accés al lleure educatiu. Acceptada
Educació/Acció 

Social
Executada En marxa la campanya d'ajuts d'estiu.

PAP153
Reforçar la vinculació entre activitats de lleure i cultura. Obrir un programa de beques per a 

extraescolars en ensenyaments artístics.
A estudiar

Educació/Cultu

ra
Pendent

Cal analitzar amb els departaments implicats la viabilitat 

de la proposta.
Desembre 2021

PAP154
Beques o convenis amb les escoles de teatre, música, dansa, etc. per evitar l’exclusió d’infants 

per raons econòmiques.
A estudiar Educació Pendent S'està estudiant la viabilitat de la proposta. Desembre 2021

PAP155

Creació d’un programa educatiu per a escoles d’alta complexitat per vincular-les a les diferents 

entitats culturals de referència i treballar, així, els diferents llenguatges de forma 

interdisciplinària.

A estudiar
Educació/cultu

ra
En procés

Es porta un projecte que vincula escoles d'alta 

complexitat amb l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) i 

el Conservatori Professional.

Desembre 2021

PAP156

Fer una aposta decidida pels instituts escola, amb plans específics de reactivació dels centres 

segregats que portin a aquest nou model i impulsant que les noves construccions es 

materialitzin amb aquesta opció.

Acceptada Educació Executada
El curs vinent l'escola Virolet serà transformada en 

Institut-Escola.

PAP157
Foment de trobada de joves que vulguin compartir pis. Suport i acompanyament per a la 

realització dels contractes.
Acceptada

Habitatge/ 

Drets Civils
Executada

Programada la reunió informativa per a les xarxes 

Joventut-Oficina Local d'Habitatge.

PAP158
Foment de models de tinença d’habitatge alternatius: informació, posada en contacte dels 

agents, acompanyament en els contractes.
Acceptada Habitatge En procés

Aquesta acció continuarà de manera permanent, atès 

que es van fent trobades amb diferents agents 

interessats.

sense data

PAP159
Impulsar en tots els departaments i organismes municipals el treball amb dades desagregades 

per sexes (perspectiva de gènere).
Acceptada

Feminismes i 

Diversitat
En procés Ja s'ha iniciat en alguns departaments sense data

PAP160
En l’àmbit funerari, posar a disposició de la ciutadania el nombre de places disponibles 

necessàries per a inhumacions segons diferents rituals religiosos com, per exemple, l’islàmic.
Acceptada

Salut 

(Cementiri) / 

Drets Civils 

Executada

Es van facilitar un nombre de nínxols encarats a la Meca 

per poder enterrar durant el període en què no es podien 

repatriar els cossos persones de creença islàmica.

PAP161 Incorporar la mirada intercultural en la comunicació de l’Ajuntament de Sabadell. Acceptada Drets Civils En procés

S'ha començat a treballar el Pla d'Interculturalitat per ser 

aprovat el juliol del 2021, on un dels temes serà la mirada 

intercultural a l'hora de dur a terme les accions des dels 

diferents serveis, inclòs comunicació.

Juliol 2021

PAP162

Incorporar la ciutat de Sabadell al programa realitzat per la Diputació de Barcelona anomenat 

Pla d’Emergència LGTBI en context de la COVID-19, que posa a disposició d’aquest col·lectiu la 

possibilitat de rebre ajuda, i que es gestioni a través del Servei d'urgències i Emergències Socials 

(SUES).

A estudiar

Acció Social / 

Feminismes i 

Diversitat

Executada
Els col·lectius LGBTI poden ser atesos en el SAI Servei 

Atenció Integral

PAP163

Augmentar la dotació econòmica actual en suport alimentari que està actualment es troba en 

un tram entre 0’30/0’50 cèntims per persona i dia, prioritzant la distribució a través de les 

targetes moneder.

Acceptada Acció Social Executada
Convocada la Comissió de garantia alimentària en el si 

del Consell. Primera quinzena de juny.
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PAP164
Complementar els ajuts alimentaris amb materials específics segons les necessitats, incloent-hi 

el menjar fresc.
Acceptada Acció Social Executada

Convocada la Comissió de garantia alimentària en el si 

del Consell. Primera quinzena de juny.

PAP165
Canvi de model del rebost solidari el 2021 que permeti dignificar les persones beneficiàries i 

flexibilitzar la gestió de l’ajut alimentari.
Acceptada Acció Social Executada

Convocada la Comissió de garantia alimentària en el si 

del Consell. Primera quinzena de juny.

PAP166
Posar en marxa mecanismes per evitar els talls de subministraments, sigui quin sigui el tipus 

d’ús d’habitatge, i garantir-los en el cas que no n’hi hagi.
Acceptada Acció Social Executada

Tal com s'ha detallat en la proposta PAP8, hi ha 

normalitat en l'atenció a l'empara de les moratòries 

estatals per impagaments de subministraments. 

PAP167
Posar a disposició els horts municipals per les entitats que fan suport a les persones amb 

necessitats alimentàries.
Acceptada Acció Social Executada

Convocada la Comissió de garantia alimentària en el si 

del Consell. Primera quinzena de juny.

PAP168

Mantenir el dispositiu de llar temporal per a les persones sense llar i continuar el procés 

individual o en petit grup per mantenir els nivells positius d’evolució, comptant el criteri i 

coneixement de les entitats especialitzades.

Acceptada Acció Social Executada

PAP169

Definir uns referents tècnics municipals des de cicles de vida i salut per fer seguiment i 

mantenir contacte amb les residències, com a canal d’intercanvi d’informació, recursos i 

necessitats.

Acceptada
Cicles de Vida / 

Salut
En procés

Cada setmana es fa el seguiment a les residències de la 

ciutat i s'hi manté el contacte.
Juliol 2021

PAP170
Agilitzar els tràmits relacionats amb la regularització que depenguin del personal tècnic 

municipal.
Acceptada Acollida Executada

Agilitzats durant el confinament duent-los a terme de 

forma telemàtica, quan ha estat possible; ampliat i 

reforçat el Servei Comunitari d'Atenció als Immigrants 

(SCAI).

PAP171
Activar programa i accions per combatre l’aïllament i la por entre la població gran acompanyant 

en les fases de la desescalada.
Acceptada Cicles de Vida Executada

Proposta executada amb un alt grau de participació i 

acceptació per part de la gent gran. Campanya de 

Consells saludables i de seguretat en col·laboració amb 

agents cívics.

PAP172
Activar espais tipus habitatges compartits, seguint el model First Housing, per acollir de manera 

permanent les persones sense llar.
A estudiar Acció Social Executada Disponibilitat d'un habitatge.

PAP173

Activar totes les alertes possibles de l’Oficina de Drets Civils per atendre possibles situacions 

personals de discriminació originades per la COVID-19 i posar els recursos a disposició en cas de 

denúncia, assessorament, etc.

Acceptada Drets Civils En procés

L'Oficina de Drets Civils (ODC) té establert un conveni de 

col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de Sabadell per 

garantir assistència lletrada, que posa a disposició en cas 

de denúncia. També s'està fent campanya sobre l'ODC a 

través de les xarxes socials.

sense data

PAP174
Reivindicar i posar els mitjans disponibles per comptar a Sabadell amb una residència de gent 

gran de gestió pública.
A estudiar Acció Social Executada Grup de treball actiu amb la Generalitat.

PAP175
Reclamar que el registre civil i la resta de tràmits relacionats amb la llei d'estrangeria a la ciutat 

s’agilitin i redueixin les llistes d’espera.
Acceptada Drets Civils Executada

PAP176 Creació d'una taula de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones dependents. Acceptada Acció Social Executada
Convocada la Comissió del Pla de discapacitat dins el 

Consell d'Acció Social.

PAP177

Contenció de la propagació mitjançant actuacions informatives i de sensibilització a la població 

respecte hàbits i mesures higièniques i mitjançant elements físics que en minimitzin la 

transmissió.

Acceptada

Salut/ 

Comunicació/ 

Compres/ Via 

Pública

Executada
S'incorpora com a tasca habitual mentre duri la situació 

pandèmica.

PAP178

Sensibilització i educació. L’educació sanitària es fa a la comunitat i és una part molt important 

del tractament en aquesta pandèmia. Cal fer arribar consells de salut a la ciutadania, les pautes 

de comportament i les mesures higièniques promovent activitats interactives al carrer, als 

Centre d'Atenció Primària (CAP), a les escoles, als centres cívics.

Acceptada
Salut/Comunic

ació
Executada

Incorporat en les activitats pròpies de l'equip de Salut 

Comunitària. 

PAP179 Cal reforçar el servei d’inspecció sanitària per assegurar el compliment de les normatives. Acceptada Salut Executada

S'han incorporat els requisits de prevenció i protecció de 

la COVID-19 als protocols d'inspecció d'establiments de 

risc per la salut.
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PAP180

Benestar de la població mitjançant l’atenció individual i comunitària d’aspectes de la salut que 

s’han vist agreujats pel context de crisi en el que vivim, especialment en relació amb la salut 

mental, el suport emocional i el manteniment d'hàbits saludables, i als col·lectius d’infants, 

joves i gent gran.

Acceptada Salut Executada
Trucades a gent gran sola, assessorament i informació en 

drogues, píndoles COVID-19

PAP181

Atenció a la salut mental en el marc d’un plantejament de salut pública accessible a totes les 

persones que la necessiten habilitant totes les eines i tots els recursos sociosanitaris, tenint en 

compte que la salut mental de les persones està intrínsecament unida a la  salut econòmica i 

social de la comunitat.

A estudiar

Salut / Acció 

Social / 

Promoció 

Econòmica / 

Habitatge / 

Drets Civils / 

Cicles de Vida

Executada

Els determinants de la salut mental van més enllà dels 

recursos sanitaris. La sanitat pública, a través de l’atenció 

primària i hospitalària (Centre de Salut Mental Infanto 

Juvenil o Centre de Salut Mental d’Adults), 

complementada per les entitats que treballen en aquest 

àmbit, atenen les urgències i les persones afectades de 

trastorns mentals. Tanmateix, Drets Civils amb les accions 

dirigides a promoure la igualtat entre gèneres i pels drets 

en qüestió de gènere. Cicles de Vida, amb les actuacions 

per facilitar eines per a l’ús de les TIC per a persones 

grans, que afavoreixen el manteniment de les relacions 

inter personals. I, evidentment, les polítiques d’habitatge, 

d’inclusió social i finalment, les dirigides a la inserció 

laboral determinen en gran mesura la salut mental de la 

ciutadania. En aquest sentit ampli, totes aquestes 

polítiques sectorials també ho són de promoció de la 

salut mental.

PAP182
Atenció en l’àmbit educatiu donant suport directe als infants, als joves i als professionals de 

l’àmbit educatiu per tal de fer prevenció i intervenció precoç atenent a aspectes d’addicció.
Acceptada Salut Executada

El Servei d'Assessorament i Informació en Drogues i 

Pantalles (SAIDP) ha assessorat 20 nois i noies, a 6 

famílies i a 3 professors en aspectes relacionats en la 

prevenció de comportaments addictius.

PAP183

Atenció a la gent gran ampliant serveis d’atenció domiciliària, millorant el protocol de 

prevenció, detecció i atenció als maltractaments, reorientant el Programa per a la gent gran 

Sortim i compartim i creant un servei Especialitzat d’Atenció a les Persones Grans i Persones en 

Situació de Fragilitat (SEAP).

Acceptada Acció Social Executada

Tal com s'ha detallat en la proposta PAP49: A partir de l'1 

de juny, reincorporació gradual d'usuaris del servei 

d'atenció domiciliària. Atenció normalitzada.

PAP184

Desenvolupament de projectes de cohesió intergeneracional reunint persones de diferents 

generacions en activitats contínues i planificades que els permetin interactuar, estimular-se, 

educar-se, donar-se suport i, en general, cuidar-se mútuament.

Acceptada Cicles de Vida Pendent
No es podran fer pel juny del 2021. Esperem que es 

puguin reprendre el curs vinent, 2021-2022.
Desembre 2021

PAP185 Oferir intermediació entre llogaters i propietaris per tal de flexibilitzar el pagament. A estudiar Habitatge Executada

S'ha ofert la intermediació, dins de les possibilitats legals 

establertes en el transcurs de la primera onada de la 

pandèmia.

PAP186

Disposar d’una unitat d’intermediació per tal de reforçar les negociacions amb les entitats 

financeres en el cas en què els casos d’hipoteca o lloguers amb les entitats financeres o fons 

voltors tinguin aquesta necessitat.

Acceptada Habitatge Executada
Unitat constituïda: Habitadeute. Conveni amb Ofideute 

de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC).

PAP187

Disposar d’ajuts econòmics per afrontar les dificultats a l’hora de pagar l’habitatge en forma de 

lloguer, per tal de garantir l’habitatge si les opcions de mediació entre particulars o amb les 

entitats financeres no han donat el seu fruit com a primera opció.

Acceptada Acció Social Executada Les prestacions continuaran en l'exercici del 2021

Crida per 

Sabadell
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PAP188

L’ajuntament de Sabadell ha de reclamar als jutjats de Sabadell l’aturada de tots els 

desnonaments, ja siguin hipotecaris, de lloguer o llançaments per ocupació durant un any des 

de la finalització de l’estat d’alarma. Aquesta mesura s’ha d’implementar a Sabadell amb la 

recuperació d’un protocol amb jutjats, per tal de garantir que durant aquest any des de les 

diferents àrees es garanteixi el treball transversal amb les persones afectades a fi de garantir 

que o mitjançant els medis municipals o els seus propis, pugui resoldre la seva situació 

habitacional, de segur agreujada per la crisi actual.

A estudiar Habitatge En procés S'ha sol·licitat una reunió amb el Deganat. Desembre 2021

PAP189
Fer un llistat dels equipaments públics disponibles i posar-lo a disposició dels equips dels casals 

d’estiu.
Acceptada Educació Executada

S'ha donat resposta a totes les peticions de les entitats 

amb els equipaments disponibles.

PAP190
Cercar els mecanismes per donar suport en l’atenció als alumnes amb necessitats educatives 

especials (NEE) per a les activitats d’estiu.
Acceptada Educació Executada

Hi ha un sistema de subvenció per a les entitats que 

acullen infants amb NEE.

PAP191

Que les dotacions per a casals d'estiu siguin suficients per garantir que es poden donar ràtios 

molt per sota de les marcades per Generalitat. Incrementant les subvencions a les entitats de 

lleure per garantir que es puguin realitzar sense incrementar encara més les tasques dels i les 

monitores, garantint l’assistència dels infants més vulnerables, una dotació que garanteixi els 

àpats dels infants vulnerables amb subvenció o àpats entregats als casals, cedint el màxim 

d’espais públics perquè es puguin realitzar i habilitar aquests espais públics en higiene i perquè 

siguin utilitzables en les condicions de salut pública que es requereixen i les condicions de 

l’estiu, per exemple, posant grups diversos d’ombres en tots els espais.

Acceptada Educació Executada
S'ha incrementat en 91.000 € la subvenció d'enguany per 

als casals d'estiu.

PAP192
Fer un llistat dels equipaments públics disponibles i posar-los a disposició dels esplais pel curs 

2020-21.
Acceptada Educació Executada

S'ha treballat per ajustar demandes a necessitats. Hi ha 

hagut poca demanda.

PAP193
Fer un llistat dels equipaments públics disponibles per a posar a disposició dels centres 

educatius per al curs 2020-21.
Acceptada Educació Executada

S'ha treballat per ajustar demandes a necessitats. Hi ha 

hagut poca demanda.

PAP194
Ampliar les atencions del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), en horaris i en 

tipologia de canals per facilitar el contacte de les dones amb el servei.
Acceptada

Feminismes i 

Diversitat
Executada

S'ha ampliat el personal. Les usuàries i llurs fills i filles 

poden escollir la modalitat per dur a terme l'atenció de 

manera presencial, telefònica i telemàtica

PAP195

Elaborar una diagnosi ràpida en termes de gènere i infància sobre les situacions sobrevingudes 

generades per la COVID-19 que es poden seguir mantenint o reproduint de nou després de 

l’estiu.

Acceptada
Feminismes i 

Diversitat
Executada

La valoració s'ha informat a la comissió Informativa  i a la 

taula de gènere.

PAP196
Afavorir les mesures de flexibilitat horària amb motiu de conciliació familiar o cures dels i les 

treballadores municipals.
Acceptada

Recursos 

Humans
Executada S'han afavorit aquestes mesures.

PAP197
Promocionar els espais d’acompanyament al dol per a les persones que han patit pèrdues 

durant el confinament.
Acceptada Cicles de Vida Executada

Es va posar en marxa un servei d'acompanyament al dol i 

orientació psicològica que va durar un parell de mesos, 

durant l'etapa de més afectació de la COVID-19.

PAP198
Patis oberts generalitzats a escoles i pistes esportives, per oferir prou espais d'esbarjo que 

permetin el necessari distanciament.
A estudiar Educació En procés

S'està tramitant l'obertura de 5 patis d'escoles durant el 

període d'estiu
Setembre 2021
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PAP199 Suport i difusió a les xarxes de suport que s’ha activat en els barris. Acceptada
Participació 

Ciutadana
Executada

S'ha trasllat a les xarxes tota la informació institucional 

pròpia i d'altres administracions en relació a l'acció de les 

persones voluntàries.  S'ha posat en marxa un Registre 

municipal de persones voluntàries per la COVID19, i s'ha 

coordinat les diferents crides de les entitats i les 

necessitats sorgides al territori que no podien assumir les 

entitats, amb la borsa de persones voluntàries. S'ha 

contractat una pòlissa d'assegurança d'accidents per 

donar cobertura a aquestes persones. S'ha facilitat a les 

xarxes i a les persones voluntàries un Manual 

d'instruccions de seguretat i higiene, i s'ha difós a través 

de les xarxes socials. S'ha dut a terme la campanya de 

Bon veïnatge, promovent el suport entre veïns a les 

comunitats veïnals.  A partir del mes d'octubre tenim en 

marxa 3 mòduls formatius  per a persones voluntàries de 

les entitats i de les persones inscrites en el Registre de la 

COVID-19.

PAP200
Activar l’equip municipal d’intervenció comunitària per coordinar-se i vincular la xarxa amb els 

veïns i veïnes dels barris.
Acceptada

Intervenció 

comunitària
En procés

Distr. 6: Finalització dels contactes amb agents 

comunitaris. Participació activa en les taules de territori. 

Inici de treball en xarxa a partir de grups de treball per a 

projectes específics.

Zona Nord (ZN): Finalització de la realització d’entrevistes 

als diferents agents i inici de la preparació del retorn dels 

resultats obtinguts per a la creació de la Xarxa de 

Professionals de la ZN. Colideratge del Grup Motor i 

participació activa als nous espais comunitaris del CODIS.

sense data

PAP201
Consolidar els models de suport mutu com a eina per establir vincles entre la ciutadania a 

través del programa d’intervenció comunitària, participació i punt de voluntariat.
Acceptada

Intervenció 

comunitària
En procés

S'han fusionat les dues xarxes de suport existents al barri 

de Torre-romeu per promoure nous vincles i evitar 

duplicitats. Tot i això, estem plantejant una proposta de 

reformulació d'aquest grup, per adaptar-lo a les noves 

circumstàncies i aprofitar la motivació i implicació 

d'aquests veïns i veïnes en altres projectes o accions que 

donin resposta a les necessitats del barri.

sense data

PAP202
Campanyes informatives d’acompanyament, d’explicació i pedagògiques respecte dels límits 

que imposa l’estat d’alarma o les mesures de protecció i les seves fases a la ciutadania.
Acceptada Comunicació Executada

PAP203

L’Ajuntament de forma proactiva es dirigirà a tots aquells propietaris d’immobles per fomentar 

la captació d’habitatge privat per a gestió de la bossa de lloguer municipal, i a l’aval del lloguer, 

en garantia de cobrament de rendes amb especial èmfasi.

Acceptada
Habitatge/VIM

USA
Executada Ha finalitzat la campanya promocional.

PAP204

Atès que les pluges dels darrers mesos i aquests mesos de confinament, han suposat que la 

tasca realitzada per l’empresa de treball social CIPO al riu Ripoll s’hagi aturat, alhora que la 

desescalada ha suposat una major utilització per oci i esport del Parc fluvial del Ripoll, 

proposem reforçar la tasca de manteniment de l’espai natural per part de CIPO. I fer-ne el 

seguiment.

Acceptada
Transició 

Energètica
Executada

S’han assolit els nivells de manteniment previs a la crisi 

COVID-19.
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PAP205

Juntament amb els lots d’aliments del Rebost Solidari, elaboració de guies per al màxim 

aprofitament alimentari i nutricional (receptes, conservació, etc). Acceptada Acció Social Executada
Convocada la Comissió de garantia alimentària en el si 

del Consell. Primera quinzena de juny.

PAP206

Racó de la Memòria: Incentivar programes per a gravar i deixar testimoni de tradicions orals 

(cançons, contes, poesia, etc). Acceptada Cultura Executada

Aquestes activitats ja es porten a terme a l'Arxiu Històric i 

al Museu d'història, on hi ha una base de dades de 

testimonis. Actualment Feminismes ha fet un encàrrec a 

una professional d'entrevistes per documentar la història 

de la Dona al s. XX.

PAP207
Partida específica de l’Ajuntament per a persones amb altres capacitats (tercer sector social).

Acceptada Acció Social Executada
Línia pròpia de subvencions a entitats i programa Fem 

vacances

PAP208

Programa capgirem els equipaments. Atès que l’activitat a l’interior dels centres cívics o 

biblioteques serà limitada, cal realitzar aquelles que puguin fer-se amb seguretat a l’exterior; 

tallers i activitats a l’aire lliure, grups petits on fins i tot la concessió de bar també pugui 

treballar a l’exterior.

Acceptada
Participació 

Ciutadana
En procés

S'han tingut en compte les necessitats generades per la 

pandèmia per tal que les entitats de la ciutat puguin 

programar les seves activitats de forma segura per a 

tothom, proveint els equipaments cívics i biblioteques 

dels materials necessaris per a la higiene dels espais i 

reforçant la neteja dels equipaments. S'ha hagut de 

combinar coordinadament amb les necessitats dels 

diferents serveis municipals i d'altres administracions 

(campanya de vacunació contra la grip).

Finalització de 

les mesures quan 

s'aixequin les 

restriccions 

d'activitats i 

aforaments. 

PAP209

Les mascaretes i els guants han comportat conductes incíviques en llençar-les a l’espai públic. 

Proposem una campanya (eixos comercials, mercats, CAP...) de conscienciació amb Punts 

informatius -no recollida- sobre la necessitat per salut pública de no llençar guants i mascaretes 

al carrer.

Acceptada
Comunicació / 

Residus
En procés

S'han impulsat i es continuen comunicant indicacions a 

xarxes socials municipals, juntament amb la tasca 

d'agents cívics/ques dedicats/des a la conscienciació a 

eixos comercials, mercats, etc.

Desembre 2021

PAP210

Disponer de una instalación hotelera medicalizada con espacio a disposición de los afectados 

por la COVID-19 que no puedan hacer la cuarentena en casa por razones de espacio que hagan 

posible la posibilidad de contagio.

A estudiar Salut Executada

L'hotel social salut (Hotel Verdi) té aquesta missió i està 

en funcionament des de l'agost, contractat pel CATSalut i 

gestionat pel Taulí.

PAP211

 El Ayuntamiento debe seguir llevando a cabo todas aquellas actuaciones urgentes que afectan 

directamente a la salud de los ciudadanos, como los dispositivos de prevención de la legionela, 

con la continuidad de inspecciones en equipos de refrigeración y redes de agua.

Acceptada Salut Executada

El Servei de Salut continua fent el control i seguiment de 

les instal·lacions de risc per legionel.la que li corresponen 

a l'Ajuntament.

PAP212

Proponer la realización por parte de la totalidad de trabajadores municipales y comerciantes 

del curso online y gratuito ofrecido por la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre la 

“Prevención y control de infecciones causadas por el nuevo coronavirus”.

Acceptada
RH/ Comerç/ 

Salut
Executada

Es va fer un curs adreçat a hostaleria sobre mesures 

sanitàries que cal adoptar. 

PAP213 Obligatoriedad del uso mascarillas. Acceptada Salut Executada

Es va aprovar per Decret d'alcaldia del 12/06  la 

instrucció per l'accés de la ciutadania als edificis i 

equipaments municipals a causa de la COVID 19 i una de 

les mesures establertes va ser l'ús de mascareta 

obligatòria. 

PAP214

Que el teletrabajo siga siendo la forma prioritaria de la prestación laboral de aquellos 

trabajadores mayores de 60 años. Acceptada
Recursos 

Humans
Executada

Després d’estudiar tècnicament la proposta, s’ha conclòs 

el següent: Aquest col·lectiu ha estat objecte d'anàlisi cas 

a cas. En la gran majoria de casos, la mútua ha conclòs 

que poden fer activitat presencial.

Junts per 

Sabadell
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PAP215

Creación de una Comisión interna que estudie de manera ágil, los problemas y vehicule las 

experiencias, propuestas de mejora y propuesta de protocolo urgente para situaciones de la 

COVID-19.

A estudiar
Àrea de 

Presidència
Executada

L’Ajuntament disposa d’un equip de seguiment de les 

diferents situacions que ha comportat la pandèmia i que 

va articulant respostes en funció dels condicionants de 

cada moment

PAP216 Atención psicológica a los trabajadores que lo necesiten para la reincorporación. Acceptada
Recursos 

Humans / PRL
Desestimada

Aquesta proposta ha quedat superada, ja que no s'ha 

detectat cap cas que necessiti aquesta atenció especial.

PAP217

Creación de un listado de trabajadores que por su pertenencia a colectivos de riesgo no deban 

reincorporarse desde el teletrabajo. Acceptada
Recursos 

Humans
Executada

Aquests casos s'han tractat individualment amb els 

serveis de prevenció i la mútua.

PAP218

Establecer de forma generalizada los dispositivos de barrera en todos los puestos de trabajo del 

Ayuntamiento de atención al ciudadano. Acceptada Àrea Eco Adm Executada
Es van instal·lar totes les pantalles protectores 

necessàries.

PAP219

Creación de la figura del agente cívico. Consideramos que puede resultar positivo que el 

Ayuntamiento elabore una red de trabajadores propios o de sus organismos autónomos para 

que, con su presencia en nuestras calles en horas de mayor afluencia de viandantes, cumplan 

con la función de recordar a la ciudadanía las distintas medidas higiénicas y de distanciamiento 

importantes para evitar los contagios.

Dentro de sus funciones puede contemplarse también el asesoramiento a aquellos e incluso el 

apercibimiento a las personas o grupos que incurran en el incumplimiento de las medidas 

previstas.

Acceptada Àrea Eco Adm Executada

La vacunació massiva i la baixada paral·lela del risc de 

rebrot i del coeficient de transmissió no fan necessària la 

continuïtat d'aquest perfil un cop finalitzin els contractes.

PAP220

Reforzar el programa de las tarjetas-monedero a familias en especial situación de 

vulnerabilidad. Es preciso arbitrar las ayudas necesarias, para el periodo comprendido entre la 

fecha de levantamiento del estado de alarma y el inicio del curso 2020-2021, con el fin de dar 

cobertura al eventual gasto derivado de la guardería o el ocio educativo, para aquellas familias 

que justifiquen encontrarse en las condiciones establecidas en los RDL 11/2020 y 15/2020 o 

otras que, según valoración técnica del Ayuntamiento, puedan ajustarse mejor a la realidad 

social. Además, debemos reclamar y exigir a la diputación su ayuda.

Acceptada Acció Social Executada

PAP221

Acentuar los programas de asistencia a la tercera edad. Ante esta pandemia y tras el cierre de 

algunos equipamientos a los que acudían a realizar actividades, proponemos servicios de 

atención telefónica y telemática para que puedan expresar sus necesidades a los profesionales 

que les atiendan.

Acceptada Acció Social Executada Nou conveni iniciat al maig, amb noves condicions.

PAP222

Dentro del apartado “Dependencia”, pedimos la modificación de la propuesta “Ampliar la 

cobertura del servei de teleassistència promovent la seva universalitat en les persones majors 

de 80 anys que viuen soles”. Consideramos que la edad y el hecho de vivir solas no debe ser 

requisitos indispensables para recibir este servicio de cobertura, ya que en la ciudad también 

nos encontramos con parejas de ancianos que no llegan a los 80 años y que no tienen a ningún 

otro familiar en casa, y que deberían estar dentro de la cobertura de este servicio de 

teleassistència. A edades tan avanzada, aunque no vivan solas y no lleguen a los 80 años, es una 

medida prudente el que dispongan de un servicio telemático de ayuda para resolver dudas.

Acceptada Acció Social Executada Nou conveni iniciat al maig, amb noves condicions.
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PAP223

Pedimos la reorganización y aumento de los servicios municipales de atención, por todas las 

vías posibles, a las mujeres e hijos de víctimas de violencia de género. Debido a la situación 

excepcional de confinamiento, por desgracia, la convivencia permanente puede favorecer la 

violencia, con el agravante de no poder contar con la ayuda de familiares o profesionales. Por 

ello, es necesario tomar las medidas precisas para que estas personas damnificadas no queden 

desatendidas a pesar de la dificultad de movilidad y atención presencial.

Acceptada
Feminismes i 

Diversitat
Executada

S'ha ampliat la jornada laboral d'alguns professionals i 

s'ha iniciat el procés per incorporar més personal 

(psicòlegs, treballadors socials) (vegeu PAP87)

PAP224

Crear un fondo para dar cobertura a las familias que han sufrido una reducción de ingresos 

como consecuencia de la crisis sanitaria, en las matrículas de educación de 0 a 3 años, 

posibilitando al máximo la conciliación familiar y laboral, y asegurar el máximo acceso a este 

ciclo educativo.

Acceptada Acció Social Executada

PAP225

Solicitamos que el Ayuntamiento también tenga en cuenta aquellos núcleos familiares que, por 

el hecho de superar mínimamente los 18.000 euros, no cuentan con ninguna previsión de 

subsidio. Consideramos que está en manos del consistorio la posibilidad de subir las ratios de 

ayuda para incorporar a este nuevo colectivo. Por ese motivo proponemos, llegado el caso, la 

creación de un programa de ayuda directa ya que el drama económico y social de esta 

pandemia también les afecta y necesitarán, igualmente, del respaldo de la administración.

Acceptada Acció Social Executada

PAP226

Realizar campañas de medidas higiénicas a los alumnos/as que cuando vuelvan a los centros 

educativos deberán adaptarse a la "nueva normalidad".

Es necesario que estas campañas se ejecuten pensando en todas las franjas de edades del 

alumnado (así como para aquellos estudiantes que sufran cualquier tipo de discapacidad) para 

que sean más efectivas en su comprensión y puedan aplicarlas en su día a día.

A estudiar Educació Executada
Es valora com a suficient la tasca desenvolupada en 

aquest sentit pels centres educatius.

PAP227

Garantizar que el seguimiento de la vida académica de los alumnos es efectiva y que asumen 

correctamente los conocimientos, especialmente en los alumnos de menos edad y que precisan 

mayor atención, ante el hecho de adaptarse a marchas forzadas a la educación telemática.

Acceptada Educació En procés
Es mantenen converses amb les escoles per veure les 

dificultats que van apareixent en aquest context.
Juny 2021

PAP228

Poner a la disposición escuelas, bibliotecas y centros cívicos de la ciudad, para que los alumnos 

que lo deseen puedan hacer refuerzos de clases durante el verano. Acceptada
Participació 

Ciutadana
Executada 

Durant el mes d'agost s'han mantingut obert 9 centres 

cívics de la ciutat, 5 en horari de matí i tarda i 4 només en 

horari parcial. S'han prioritzat els centres que acullen els 

espais joves, com a espais municipals d'atenció a joves i 

adolescents. L'obertura dels centres s'ha restringit però a 

les activitats concertades prèviament i amb totes les 

mesures de protecció i distància vigents. 

PAP229

El Ayuntamiento debe destinar partidas extraordinarias para facilitar la creación de más “casals 

d’estiu” y poner a su disposición espacios y equipamientos municipales (colegios, auditorios, 

piscinas, bibliotecas, centros cívicos etc). Nos vamos a encontrar con un verano distinto, con 

familias que no van a poder permitirse irse de vacaciones y por lo tanto con más niños que 

nunca en la ciudad. Debemos destinar recursos para que cualquier familia, 

independientemente de su situación económica, pueda llevar a sus hijos a un “casal d’estiu” y 

facilitar la actividad como reservando franjas horarias por edad en las piscinas municipales.

Acceptada
Educació/Acció 

Social/Esports
Executada

Es va incrementar la subvenció adreçada a les entitats de 

lleure per organitzar casals d'estiu i es van cedir els espais 

de 35 centres educatius.

PAP230

Creemos que es necesario crear una red de soporte que dé respuesta y ayude a los cuidadores 

de personas mayores y dependientes. Acceptada
Acció Social / 

Cicles de Vida
Pendent Reunió prevista pel Juliol 2021 Juliol 2021

Ciutadans
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PAP231

Dentro del apartado de “Racismo y defensa de los derechos civiles”, pedimos la modificación de 

la propuesta de “Debat i anàlisi de les reaccions xenòfobes i del possible augment del racisme i 

el populisme d’extrema dreta davant la crisi de la COVID-19”. Desde nuestro grupo 

compartimos la visión de la Comisión Europea, que ya ha mostrado en varias ocasiones su 

preocupación y lucha contra todo tipo de populismos y nacionalismos.

Vemos, una vez más, que a este gobierno solo le inquieta el populismo de extrema derecha y a 

nosotros también nos preocupa el populismo de extrema izquierda y los nacionalismos.

REDACTAT NOU: “Debat i anàlisi de les reaccions xenòfobes i del possible augment del racisme 

a causa de la crisi de la COVID-19”.

Acceptada Drets Civils Executada

Es va consensuar un redactat nou. D'una altra banda, es 

va fer un acord de la comissió de la convivència davant la 

crisi de la COVID-19 sobre la necessitat de garantir els 

Drets humans i actuar davant l'augment del racisme, els 

prejudicis, els estereotips i les pràctiques 

discriminatòries. 

PAP232

Solicitamos la revisión de la redacción y las acusaciones infundadas de la página 62, ya que las 

consideramos completamente desafortunadas. Aún siendo evidente que debemos ir todos a 

una en la lucha contra las “fake news”, creemos que no podemos asociar estas noticias falsas 

con el conjunto de nuestra sociedad.

Además no nos consta que en nuestra ciudad haya habido una red de odio preocupante en 

internet durante la pandemia. Asimismo, en esta propia página se habla de un racismo de 

Estado y estructural devastador que tampoco compartimos, ya que a pesar de que las 

instituciones públicas de nuestro país (Ayuntamiento, Generalitat, Gobierno Central, etc) se 

han visto superadas y han cometidos errores durante la gestión de la pandemia, no hemos visto 

una coyuntura racista en su toma de decisiones. Por estos motivos pedimos la revisión de este 

redactado.

Proposta de nou text alternatiu: Racisme i defensa dels drets civils

Amb l’aparició dels primers contagis de la COVID-19 a Europa s’ha detectat un ressorgiment 

dels missatges racistes i de l’aparell de legitimació d’aquests discursos. Els atacs i la xenofòbia 

no s’han fet esperar i una societat acrítica ha escampat per les xarxes socials missatges racistes 

contra la població xinesa. També s’han començat a produir i han aflorat imaginaris racistes 

històrics com els de culpabilitzar les persones gitanes mostrant-les com poc integrades i 

irresponsables. Aquests atacs antigitanistes i la proliferació de rumors i notícies falses a les 

xarxes socials creen l’escenari perfecte perquè el racisme i l’estigmatització respecte a la 

comunitat gitana puguin estendre's un cop més.

També s’han observat a les xarxes socials actituds discriminatòries i racistes vers les persones 

estrangeres en general, a les quals consideren de segona i assenyalen que no haurien de tenir 

els mateixos drets davant la situació actual que les persones natives del país. Que aquestes 

haurien de tenir prioritat a l’hora de rebre ajuts, ocupar un lloc de feina, rebre assistència 

mèdica, etc. 

Tots aquests fets ens recorden que el racisme aflora, i de la pitjor manera, en moments de crisi 

social i global, i que en aquests contextos les persones racialitzades sempre s’emporten la pitjor 

part. Més encara quan el tancament de les fronteres europees durant la pandèmia ha limitat la 

llibertat de moviment i posa més en risc a milers de persones que escapen de contextos de 

violència i pobresa.

Acceptada General Executada Ja es va publicar amb un text nou

PAP233

La ampliación del parque de vivienda de VIMUSA a través de la adquisición temprana de 

viviendas teniendo en cuenta la coyuntura económica y el más que probable descenso de 

precios en determinadas propiedades que, más adelante, puedan servir para atender 

necesidades sociales e inmediatas por parte del Ayuntamiento.

Acceptada VIMUSA En procés

Aquesta acció continuarà en procés de manera 

permanent atesa la continuïtat de les accions de compra 

per part de VIMUSA.

sense data
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PAP234

Fomentar la visibilitat de les diferents diversitats funcionals de la ciutadania de Sabadell: Donar 

una major visibilitat, tant en la diagnosi com en les propostes, al col·lectius no tinguts en 

compte; addiccions i salut mental.

A estudiar
Acció Social / 

Salut
Executada

Convocada la Comissió del Pla de discapacitat dins el 

Consell d'Acció Social.

PAP235

Donar suport addicional de descans per a les famílies amb persones dependents i/o 

discapacitades: Traslladar part de la dotació pressupostària addicional prevista en el Programa 

Fem Vacances 2020 a reforçar serveis per a descans de les famílies de persones dependents i/o 

discapacitades (atenció en domicili).

Acceptada Acció Social Executada
Línia pròpia de subvencions a entitats i programa Fem 

vacances

PAP236 Reforçar l’activitat de les entitats: Increment en l’apartat de subvencions a les entitats. Acceptada General Executada

S’han incrementat les subvencions i el suport econòmic a 

les entitats amb les convocatòries de dues línies de 

subvencions extraordinàries (l'any 2020 i l’any 2021) per 

garantir la suficiència de les entitats, atenent les 

dificultats generades per la COVID-19.

PAP237

Casals estiu – Campus esportius. Incrementar el suport econòmic a les entitats:  Definir un nou 

model de casals d'estiu adaptat a les necessitats econòmiques i de conciliació de les famílies 

que han entrat en una situació de vulnerabilitat sobrevinguda , en motiu de la crisi sanitària de 

la COVID -19. Aquest model d'activitats d'estiu asseguraria  la consecució del dret dels infants al 

lleure educatiu, aquest estiu, més necessari que mai.

COM?  desenvolupant una oferta pública de casals d'estiu, liderada per l'ajuntament, via 

contractació d'emergència amb les entitats de lleure que estiguin en disposició de fer-ho ,  o bé 

aquelles entitats les quals el seu col·lectiu diana tradicional ,sigui aquest segment de famílies. 

Facilitar l'adaptació de la prestació de les activitats d'estiu 2020 ,  als nous requeriments de 

seguretat i salut pública , originats per la COVID-19 , recolzant les propostes de les entitats de 

lleure i socials de la ciutat  .

Aquestes noves mesures, indicades per a totes les tipologies d'infants i  famílies ,  només es 

poden assegurar  ampliant el nombre de monitors o bé fent grups més reduïts de nens i nenes, 

reduint la intensitat de les activitats: menys hores diàries, i/o assistència en dies alterns.

Acceptada Educació Executada

A l'estiu del 2020 les entitats de lleure van rebre un 

suport extraordinari per dur a terme els casals d'estiu, 

tant un suport econòmic com el lliurament d'EPIS i 

elements de protecció individual.

PAP238

Augment oportunitats educatives fora escola / horari lectiu. Augmentar nombre d’activitats 

extraescolars subvencionades: Proposar 1 activitat extraescolar gratuïta a cada escola dels 

barris amb més necessitat. Per exemple a la zona nord a les escoles Calvet Estrella, Sant Julià, 

Floresta, Can Deu i Roureda.

A estudiar Educació Executada

S'ha incrementat la convocatòria de subvencions 

d'extraescolars als entorns més vulnerables per poder fer 

front al cost de les activitats.

PAP239

Menjador de Casals SIS Juliol per 340 menors durant 25 dies: Oferir als 35 menors del SIS - 

CADIA de Can Deu menjar per emportar a casa cada dia per al conjunt de la família. Acceptada Acció Social Executada Es van lliurar targetes menjador amb aquesta finalitat

PAP240

Facilitar la compra de material d’autoprotecció a les entitats:  Complir amb tots els EPI 

necessàries (gels, mascaretes, termòmetres, productes higiènics) a cada instal·lació, 

professionals, voluntaris i famílies vulnerables.

Acceptada
Participació 

Ciutadana
Executada

La convocatòria de subvencions extraordinària 2020 s'ha 

dut a terme, de manera satisfactòria. Des del servei de 

democràcia deliberativa s'està treballant en la 

convocatòria extraordinària de l'any 2021

PAP241
Espais per a Joves a l'Agost als centres cívics: 2 educadores a l’Espai Jove Doctor Plans durant el 

mes d’agost (4 hores diàries).
Acceptada 

Feminismes i 

Diversitat
Executada

Valoració molt positiva. Es planteja obrir a l'agost a partir 

d'ara sempre (vegeu la PAP39).

Associació 

Esportiva 

Can Deu

SBD-Cercle 

d'Entitats
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Moviment 

Ecumènic 

de Sabadell

PAP242
Convocar una reunió de la Taula de Creences i Conviccions per reprendre actuacions que ja 

s’havien dut a terme i pensar en altres de noves.
Acceptada Drets Civils Executada

La Taula de Creences es convoca trimestralment. La 

darrera taula va tenir lloc al mes de juny. Arran de la 

demanda feta pel Moviment Ecumènic. Un dels projectes 

impulsats per tots els membres de la Taula és "Portes 

Obertes", per fer conèixer totes les religions  de la ciutat. 

Aquest projecte es va reconvertir en "Portes Endins" 

aportant vídeos de cada centre de culte a la xarxa, i fent-

ne difusió.

PAP243

Proporcionar EPIS als ferrallaires de Sabadell, tant als que pertanyen a Colors del Món com a la 

resta: Colors del Món s’encarregaria que tots els ferrallaires de Sabadell tinguin l’oportunitat de 

tenir EPIS mentre sigui obligatori: MASCARETES, GEL I GUANTS.

Acceptada Acció Social Executada

PAP244

Facilitar l’empadronament i la TSI al col·lectiu de ferrallaires: Continuen havent-hi moltes 

dificultats perquè persones s’empadronin a la ciutat de Sabadell, ja que moltes persones que 

relloguen habitacions es neguen a que s’empadronin on viuen. Sabem que aquesta mesura 

pretén ser flexible però no és suficient per aquest col·lectiu.

A estudiar

Acció Social / 

Informació de 

Base

Executada

El Padró Municipal d'Habitants atén les peticions 

d'aquesta i altres entitats, juntament amb Acció Social, 

per gestionar l’empadronament de totes les persones 

que ho necessiten, dins els límits que permet la 

normativa.

PAP245
Facilitar l’accés a serveis socials per aquest col·lectiu: Establir un sistema fàcil d’accés per 

aquest col·lectiu on puguin demanar ajudes d’alimentació i habitacionals.
A estudiar

Acció Social / 

Habitatge
Executada Protocol desenvolupat

PAP246

Potenciar un servei especialitzat d’atenció a aquest col·lectiu des de l’Ajuntament de Sabadell: 

És una col·lectiu invisible que té moltes dificultats per apropar-se a qualsevol organisme de 

l’Ajuntament. Des de Colors del Món tenim llista d’espera de nois que volen entrar i no podem 

assumir (i això que només atenem a nois que fa poc que han arribat). Caldria una certa 

especialització per part de les administracions en el col·lectiu per poder ser atesos.

A estudiar
Acollida / Acció 

Social
Executada

S'ha dut a terme el treball amb Colors del Món pel que fa 

a l'accés als programes d'acollida per garantir 

l'arrelament de les persones del col·lectiu

ATENDIS PAP247

Aplicar part de la dotació a “descans quotidià” perquè simplement el cuidador tingui algun dia a 

la setmana per descans, gestions, o fer possible obertura parcial de serveis diürns amb grups 

reduïts.

Acceptada Acció Social Executada
A partir de l'1 de juny, reincorporació gradual d'usuaris. 

Atenció normalitzada.

Êthos PAP248

Tenir en compte la reserva de part dels espais comentats en el Pla (Centres Cívics, biblioteques, 

esports, ...) a entitats de joves però també d’adults per les activitats extraordinàries i algunes 

habituals, ja que dependent de la normativa no totes podran fer servir els seus espais de la 

mateixa manera.

Acceptada 
Participació 

Ciutadana
Executada

S'han tingut en compte les necessitats generades per la 

pandèmia per tal que les entitats de la ciutat puguin 

programar les seves activitats de forma segura per a 

tothom, proveint els equipaments cívics dels materials 

necessaris per a la higiene dels espais i reforçant la neteja 

dels equipaments. S'ha hagut de combinar 

coordinadament amb les necessitats dels diferents 

serveis municipals i d'altres administracions (campanya 

de vacunació contra la grip).

PAP249

Donar suport a les activitats d’estiu: Definir un nou model de casals d'estiu adaptat a les 

necessitats econòmiques i de conciliació de les famílies, que han entrat en una situació de 

vulnerabilitat sobrevinguda, en motiu de la crisi sanitària de la COVID-19. Aquest model 

d'activitats d'estiu asseguraria la consecució del dret dels infants al lleure educatiu, aquest 

estiu, més necessari que mai. 

Com? Desenvolupant una oferta pública de casals d'estiu, liderada per l'ajuntament, via 

contractació d'emergència amb les entitats de lleure que estiguin en disposició de fer-ho,  o bé 

aquelles entitats les quals el seu col·lectiu diana tradicional, sigui aquest segment de famílies. 

La nostra entitat en principi no seria un exemple, però creiem que seria molt necessari per a la 

ciutat.

Acceptada Educació En procés
S'està treballant en la planificació dels casals d'estiu del 

2021.
Setembre 2021

Associació 

Colors del 

Món
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PAP250

Reforçar les entitats de Lleure i Socials de la ciutat:  Facilitar l'adaptació de la prestació de les 

activitats d'estiu 2020 i d’inici del curs vinent 2020-2021,  als nous requeriments de seguretat i 

salut pública, originats per la COVID-19, donant suport a les propostes de les entitats de lleure i 

socials de la ciutat.

Aquestes noves mesures, indicades per a totes les tipologies d'infants i  famílies, només es 

poden assegurar  ampliant el nombre de monitors o bé fent grups més reduïts de nens i nenes, 

reduint la intensitat de les activitats: menys hores diàries, assistència en dies alterns, etc.

Acceptada
Educació/Acció 

Social
Executada

Pels Casals d'estiu es va incrementar la dotació de la 

subvenció i es va dotar de material d'autoprotecció.

PAP251

Donar suport a les entitats de Lleure i Socials de la ciutat: Convocatòria d'una línia 

extraordinària de subvencions a les entitats municipals, per a ajudar a superar els greus  

perjudicis  que la COVID 19 ha suposat a totes les entitats, des de situacions en les quals es pot 

veure compromesa de les entitats, al rescabalament dels sobre costos generats. 

Acceptada
Participació 

Ciutadana
Executada

La convocatòria d'extraordinària de subvencions directes 

de la COVID19 ja atorgada contempla aquests supòsits 

PAP252

Fer treball de carrer coordinat amb les entitats socials i de lleure dels territoris més desfavorits: 

crear la figura d’Educador/a de carrer vinculat a les entitats que treballen històricament als 

diferents barris de la ciutat, en el sector social i del lleure, amb infància i joventut en risc 

d’exclusió social i vulnerabilitat (CADIA, Espais Joves, Casal Infantil...). Aquest educador/a hauria 

d’estar vinculat a l’entitat referent dels serveis a cada territori i amb un treball a llarg termini. 

Acceptada Acció Social Executada

Tal com s'ha detallat en la proposta PAP142: Creació de 

la secció específica d'Atenció a la infància i adolescència 

en risc. Nova organització interna que potencia aquest 

perfil dels educadors.

PAP253

Activar detecció de vulnerabilitats sobrevingudes als barris. Famílies que no estan detectades 

pels serveis socials per què no són usuaris tradicionals. Garantir la cobertura de necessitats 

bàsiques a totes les famílies.

Acceptada Acció Social Executada

PAP254
Creació d’espais d’acompanyament emocional, laboral i oferiment d’espais de descans que 

facilitin la conciliació laboral i familiar. 
A estudiar

Feminismes i 

Diversitat
Executada

Realitzat el contacte amb l'entitat per tal de buscar més 

complementarietat amb els programes propis de l'entitat 

i els del Servei de Joventut

PAP255
Oferir respostes d’urgència a les famílies que ja estaven en una situació feble i que es veu 

agreujada per la crisi de la COVID-19.
Acceptada Acció Social Executada

PAP256

Activar un programa d’actuació conjunta amb els IES i Escoles, en clau educació 360, amb una 

cooperació real entre centres escolars i entitats que prestem serveis de suport a l’estudi , per 

tal d’avançar-nos a les dificultats que es puguin donar el nou curs. 

A estudiar Educació En procés
En estudi. Ens hem adherit al projecte Edunauta de la 

Fundació Bofill.
Desembre 2021

PAP257 Dotar tots els infants i joves dels equips, connectivitat i suport necessaris. Acceptada Educació En procés

Pel que fa al curs 2020-2021, el Departament d'Educació 

de la Generalitat ha manifestat que les necessitats 

derivades de les classes telemàtiques d'enguany seran 

assumides a través del pla Digital. 

Juny 2021

PAP258

Desenvolupament d’una oferta pública de casals d'estiu, liderada per l'ajuntament, via 

contractació d'emergència amb les entitats de lleure que estiguin en disposició de fer-ho, o bé 

aquelles entitats les quals el seu col·lectiu diana tradicional, sigui aquest segment de famílies. 

Acceptada Educació Executada

Es va incrementar la subvenció adreçada a les entitats de 

lleure per organitzar casals d'estiu i es van cedir els espais 

de 35 centres educatius.

PAP259

Facilitar l'adaptació de la prestació de les activitats d'estiu 2020, als nous requeriments de 

seguretat i salut pública, originats per la COVID-19, donant suport a les propostes de les 

entitats de lleure i socials de la ciutat: Aquestes noves mesures, indicades per a totes les 

tipologies d'infants i  famílies, només es poden assegurar  ampliant el nombre de monitors o bé 

fent grups més reduïts de nens i nenes, reduint la intensitat de les activitats: menys hores 

diàries, assistència en dies alterns, etc.

Acceptada Educació Executada

Es va fer un seguiment de l'organització dels casals 

d'estiu, oferint els espais municipals, dotant de material 

d'autoprotecció i vetllant per la seguretat dels infants.

PAP260

Convocatòria d'una línia extraordinària de subvencions a les entitats municipals, que ajudin a 

superar des de situacions en què es poden veure compromeses les entitats, al rescabalament 

dels sobre costos generats. 

Acceptada
Participació 

Ciutadana
Executada

La convocatòria d'extraordinària de subvencions directes 

de la COVID19 ja atorgada contempla aquests supòsits 

PAP261
Creació d’un espai municipal de diagnòstic, definició, avaluació de les actuacions en matèria 

d’educació en general, i en l’àmbit del lleure educatiu més concretament. 
A estudiar Educació Pendent En estudi. Desembre 2021

Ludoteca 

Margarida 

B2

Fundació 

Idea
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PAP262

Establiment de programes de treball comunitari, recolzats en les entitats del territori i en els 

equipaments que ja hi són (SIS, CADIA, SOAF), ampliant la capacitat de treball amb les famílies 

(capacitació i suport emocional), i la comunitat (educació de carrer i comunitària). 

A estudiar Educació En procés

Des d'Intervenció Comunitària s'impulsa un projecte a la 

zona de Can Puiggener on es coordinarà el treball en 

xarxa amb les entitats i agents del territori.

Desembre 2021

Fundació 

Main
PAP263

Atenció terapèutica de famílies, infants i adolescents.

La situació actual ha provocat, tal com comenta el document, un augment enorme de persones 

i famílies que necessiten cobrir les seves necessitats bàsiques i per tant l’augment de les 

situacions de vulnerabilitat. 

Aquest fet al mateix temps està provocant situacions de desestabilitat emocional que no 

permet portar a terme algunes de les funcions que pertoca (funcions educatives, de protecció, 

de consol, d’aprenentatge emocional, etc.) situacions en què les famílies són coneixedores que 

han deixat de fer o no poden continuar fent en unes condicions òptimes. Això provoca a més 

situacions emocionalment desfavorides que poden canviar sistemes educatius, relacions 

intrafamiliars, risc, etc.

Aquestes atencions terapèutiques podran organitzar-se tant de forma telemàtica com 

presencial quan les mesures sanitàries ho permetin.

A estudiar Acció Social Executada

Tal com s'ha detallat en la proposta PAP142: Creació de 

la secció específica d'Atenció a la infància i adolescència 

en risc. Nova organització interna que potencia aquest 

perfil dels educadors.

PAP264

Diversificació dels espais comunitaris: Cessió d'espais pròxims a l'entitat per complir amb les 

mesures de distància recomanable i evitar riscos per aglomeracions (sales centre cívic Can Deu, 

sala polivalent del Nord, Biblioteca).

Acceptada
Participació 

Ciutadana
En procés

Tal com indica l'estat d'acompliment de la proposta 

PAP264: S'han tingut en compte les necessitats 

generades per la pandèmia per tal que les entitats de la 

ciutat puguin programar les seves activitats de forma 

segura per a tothom, proveint els equipaments cívics i 

biblioteques dels materials necessaris per a la higiene 

dels espais i reforçant la neteja dels equipaments. S'ha 

hagut de combinar coordinadament amb les necessitats 

dels diferents serveis municipals i d'altres 

administracions (campanya de vacunació contra la grip).

Finalització de 

les mesures quan 

s'aixequin les 

restriccions 

d'activitats i 

aforaments. 

PAP265
Protecció de la salut en l´entitat: Subvenció de material d´autoprotecció (mascaretes, gel , 

equips de protecció...).
Acceptada

Acció Social / 

Participació
Executada

S'han convocat subvencions de la COVID-19 i s’ha inclòs 

la possibilitat a totes les entitats que hi presentessin 

aquest material perquè sigui finançat.

PAP266
Protecció casos d'urgència social: Ajudes d'emergència social davant els casos que es puguin 

produir (subvenció beques de menjador i transport).
Acceptada Acció Social Executada

Aquests ajuts es concreten en el tràmit de prestacions 

d'urgència social.

PAP267
Millora de la qualitat de vida i sobrecarrega sobrevinguda: Ajudes econòmiques per sufragar 

estades de descans.
Acceptada Acció Social Executada

Tal com s'ha detallat en la proposta PAP57, es troba 

pendent de la finalització de justificació d'entitats.

PAP268
Personal: ajudes a compensar l'increment de plantilla per ajustar-se a les noves ràtios d'atenció 

que es puguin donar. 
Acceptada Acció Social Desestimada

Després d’estudiar tècnicament la proposta, no s'ajusta a 

les competències municipals

PAP269

Contractació Reservada: Afavorir el 6% de contractació pública en benefici d'aquelles entitats 

que ocupen a persones vulnerables, com els CET d'especials dificultats. En el cas de CIPO amb 

una dilatada experiència en jardineria i serveis industrials, principalment i oberts a noves 

activitats productives. 

Acceptada Acció Social Desestimada
Després d’estudiar tècnicament la proposta, es conclou 

que no s'ajusta a les competències municipals

PAP270

Aconseguir acords o mediació amb les companyies de llum, gas i aigua per evitar el tall del 

subministrament a les persones o famílies en situació de vulnerabilitat, o aquelles que hagin 

estat afectades per un ERTO, o bé hagin perdut el seu lloc de treball amb motiu de la COVID-19.

Acceptada Acció Social Desestimada
Després d’estudiar tècnicament la proposta, es conclou 

que no s'ajusta a les competències municipals

PAP271 Repartiment de Kids d’alimentació i de bolquers per a nadons. Acceptada Acció Social Executada

PAP272
Revisar i augmentar la col·laboració i els convenis amb entitats del tercer sector (Càritas, Creu 

Roja, Rebost Solidari, etc.)
Acceptada Acció Social Executada

CIPO
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PAP273
Modificar: Creació i repartiment de targetes moneder com a alternativa o complement al 

repartiment dels lots d’aliments... Afegir “utilitzables a comerços de la nostra ciutat”.
Acceptada Acció Social Executada

Repartiment de targetes Caprabo, suport a l'alimentació, 

a l'inici de la pandèmia.

PAP274
Crear una línia de subvencions a l’IBI per aquells propietaris que acreditin haver rebaixat els 

lloguers d’immobles destinats a habitatge.
A estudiar Habitatge Desestimada

Havent realitzat les consultes legals pertinents, s'ha 

conclòs que no és possible subvencionar un impost.

PAP275
Valorar la possibilitat de mantenir oberts els Centres Cívics i Casals de Gent Gran el mes 

d’Agost, si la situació ho permet.
Acceptada

Participació 

Ciutadana
Executada 

Durant el mes d'agost s'han mantingut obert 9 centres 

cívics de la ciutat, 5 en horari de matí i tarda i 4 només en 

horari parcial.  S'ha prioritzat aquells centres que acullen 

els Espais joves, com a espais municipals d'atenció a joves 

i adolescents. L'obertura dels centres s'ha restringit però 

a les activitats concertades prèviament i amb totes les 

mesures de protecció i distanciament vigents. 

PAP276
Facilitar l’empadronament a la Ciutat a aquelles persones en situació irregular, perquè puguin 

accedir a totes les ajudes.
Acceptada General Executada 

El Padró Municipal d'Habitants atén les peticions, 

juntament amb Acció Social, per gestionar 

l’empadronament de totes les persones que ho 

necessiten, dins els límits que permet la normativa.

PAP277 Suport a la sanitat: Coordinació entre Ajuntament i Ambulatoris. Acceptada Salut Executada 

Permanentment Ajuntament, la direcció de l'Atenció 

Primària el CatSalut, es coordinen i intercanvien 

informació per fer front a les situacions sobrevingudes.

PAP278 Oferir a la ciutadania els equipaments cívics a l’estiu. Acceptada
Participació 

Ciutadana
Executada 

Durant el mes d'agost s'han mantingut obert 9 centres 

cívics de la ciutat, 5 en horari de matí i tarda i 4 només en 

horari parcial. S'ha prioritzat aquells centres que acullen 

els Espais joves, com a espais municipals d'atenció a joves 

i adolescents. L'obertura dels centres s'ha restringit però 

a les activitats concertades prèviament i amb totes les 

mesures de protecció i distanciament vigents. 

PAP279
En l’àmbit del voluntariat, establir un marc per repensar-ne la funció i que serveixi per 

coordinar el desordre que s’ha vist en temes de voluntariat.
Acceptada

Participació 

Ciutadana
En procés

Des del mes de juliol les necessitats de la ciutadania es 

cobreixen amb persones voluntàries de les entitats de 

Sabadell, complint la Llei del Voluntariat, i amb les xarxes 

de suport veïnal de la FAVS i col·lectius no formals 

organitzats. Des del Punt de Voluntariat es deriven a les 

entitats les noves persones voluntàries que s'entrevisten.

Novembre 2021

PAP280 Abordar com es reprendran les activitats i tallers que fan les associacions de veïns (AV). Acceptada
Participació 

Ciutadana
Executada 

En la convocatòria de subvencions veïnals 2020 s'ha 

traslladat la reflexió a les entitats per tal que adeqüin les 

seves activitats enguany a la situació real. D'altra banda 

s'ha promogut i facilitat, d'acord amb les instruccions 

dels òrgans competents, la realització de les activitats  en 

els equipaments cívics. 

PAP281 Creació d’una residència per la gent gran pública. A estudiar General Executada

Creat un grup de treball amb la Generalitat de Catalunya, 

un cop constituït el nou Govern, per tornar a treballar en 

aquesta línia.

PAP282
Crear una oferta de lleure infantil i juvenil pública i gratuïta durant l’estiu i el curs acadèmic al 

barri.
A estudiar Educació En procés

S'està treballant en la planificació de les activitats d'estiu 

del 2021.
Setembre 2021

CCOO

AV 

Torreguitart
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PAP283
Crear nous espais i adequar els espais existents de l’escola i l’institut del barri a la nova 

normalitat.
A estudiar Educació Executada

A nivell d'escoles, l'Ajuntament ha col·laborat en allò que 

s'ha sol·licitat per part dels centres per adequar 

determinats espais com a aules o menjadors. També s'ha 

fet una reordenació dels entorns en relació a les entrades 

i sortides.

PAP284 Garantir els recursos tecnològics a les famílies per evitar la bretxa digital. Acceptada Educació En procés

Pel que fa al curs 2020-2021, i a nivell de centres 

educatius, el Departament d'Educació de la Generalitat 

ha manifestat que les necessitats derivades de les classes 

telemàtiques d'enguany seran assumides a través del pla 

Digital. 

Juny 2021

PAP285 Creació un parc d’habitatge social i donar ajudes a persones i famílies amb pocs recursos. Acceptada

Habitatge/ 

Vimusa/ Acció 

Social

Executada

La voluntat és que estigui sempre en procés perquè 

s'incorporen de manera continuada habitatges de diversa 

procedència (tanteig i retracte, SAREB, Agència 

d'Habitatge de Catalunya, AHC).

AV Creu 

Alta
PAP286

Sobre Treballar la Taula d’Entitats i la Comissió de Convivència: "Falta treball de camp, amb 

dades reals (grups, edats, situacions, necessitats autèntiques, situació burocràtica...)

Caldria informació constant i actualitzada en cada Districte (no són tots iguals) i controlada 

pels/per les corresponents Regidors/Regidores, dins de la feina que cada un/una hauria de fer 

treballant al seu Districte."

Acceptada Drets Civils Executada
S'ha fet la diagnosi que formarà part del Pla 

d'Interculturalitat que s'està treballant actualment

PAP287

Sobre Garantías necesarias básicas: Los planes deben ser flexibles para apartarlos a las 

cambiantes necesidades que irá provocándola crisis social y económica y sobre todo, es preciso 

la participación y colaboración directa con las entidades que abordan este tipo de funciones 

(Rebost,...) y empresas de para evitar cortes de suministros. 

Acceptada Acció Social Desestimada
Després d’estudiar tècnicament la proposta, s’ha conclòs 

que no són objectius concrets.

PAP288

Sobre Dependencia y discapacidad Todas las actuaciones que favorezca la lucha contra el 

aislamiento y ayuda a la gente mayor son positivas. La valoración del coste de cada una de ellas 

deberá ajustarse a las necesidades en cada momento.                                                                                

En relación con las residencias, urge un plan concreto para la construcción de la residencia 

pública y de gestión pública de Sabadell Sud y abordar de forma rigurosa (con participación 

social) la necesidad de plazas para dar respuestas, en la línea de un objetivo más amplio de 

creación de una red pública de residencias, así como las auditorias sobre las privadas y asumir 

como públicas las que no reúnan las condiciones necesarias. 

Acceptada Acció Social Desestimada

PAP289

Sobre Género y violencia machista:

Importante es que las medidas que se apunten en este apartado sean consensuadas con las 

entidades sociales y fundamental es evaluar semestralmente la implementación de tales 

medidas y sus resultados.

Acceptada
Feminismes i 

Diversitat
Executada

Cada programa de sensibilització és valorat pels 

membres de la taula de Gènere i les aportacions són 

recollides. S'està realitzant la valoració del Pla d'Igualtat 

de Gènere i LGTBI.

PAP290

Cooperació: Dar la posibilidad de poder reformular o incluso cambiar los proyectos que no se 

hayan podido realizar por la crisis del Coronavirus en los países de destino siempre que estén 

ligados a las necesidades que ha generado la COVID-19.

Acceptada Cooperació Executada

S'han concedit les tres pròrrogues sol·licitades per tres 

entitats, i la reformulació de l'activitat per assolir els 

objectius objecte de la subvenció

AV Gràcia

FAVS
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PAP291

Voluntariat.

En el mapa territorial de Sabadell coexisten 35 asociaciones de vecinos. La mayoría de estas 

están integradas en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sabadell y otras están 

vinculadas a la FAVIBC. La FAVS puso en marcha la iniciativa de crear una red de apoyo vecinal a 

partir de los referentes de las asociaciones de vecinos vinculadas a la federación. Paralelamente 

han surgido otras redes de apoyo en el territorio, no vinculadas a ninguna entidad vecinal, de 

manera auto organizada.

Mantener este tejido asociativo con subvenciones si es necesario montando alguna jornada 

específicamente para este tema, contando experiencias, formas de resolución etc.

Con la COVID-19 se han detectado muchos problemas ocultos de necesidades de personas que 

no se tendrían que permitir en un futuro.

Acceptada
Participació 

Ciutadana
Pendent

Tal com indica l'estat d'acompliment de la proposta 

PAP99: S'està pendent de concretar amb la Direcció 

General d'Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya la 

data i el contingut de la jornada, i fer-la conjuntament. Es 

proposarà incloure-la dins de les activitats de la Tardor 

del Voluntariat.

Novembre 2021

PAP292 Evitar exclusió residencial: Crear una línia d'ajuts per als pagaments d’habitacions rellogades. Acceptada Acció Social Executada

Com s'ha comentat a la PAP5: Finalització de les 

Prestacions d'urgència 2020 COVID-19 amb el tancament 

pressupostari. Mitjana de despesa mensual de 132,000€, 

de juliol a desembre.

PAP293

Avaluar el grau de compliment de cobertura necessitats bàsiques: Avaluar les possibles 

mancances en alimentació, grau de compliment de la mesura de cobertura necessitats 

bàsiques.

Acceptada Acció Social Executada

PAP294
Incloure totes les persones en els models atenció: Detecció i vinculació a xarxes assistencials de 

persones excloses pel sistema.
Acceptada Acció Social Executada

PAP295

Consolidació i Reforç del Servei d’Atenció a Domicili:  Reforçar el servei d’atenció a domicili amb 

15 hores/setmanals de Treballador/es Familiars durant el 2020 mitjançant ajudes incloses en el 

pla de l’Ajuntament.

Acceptada Acció Social Executada En marxa la campanya d'ajuts d'estiu

PAP296

Mantenir suport social i psicològic: de manera presencial imprescindible, a les sales al: Disposar 

de l’espai fins ara disponible al Centre Cívic de Cal Balsach i disposar d’un lot de 200 mascaretes 

ffp2 i 5 ampolles de gel hidroalcohòlic.

Acceptada
Participació 

Ciutadana
Executada

La convocatòria de subvencions extraordinària 2020 s'ha 

dut a terme, de manera satisfactòria. Des del servei de 

democràcia deliberativa s'està treballant en la 

convocatòria extraordinària de l'any 2021

PAP297

Reforçar suport social i psicològic a través dels canals online i telefònic:  Reforçar els recursos 

del servei de psicooncologia i treball social amb un ordinador portàtil amb càmera (no cal que 

sigui nou) per fer seguiment online de pacients com a millora de l’atenció telefònica que 

acollirà la dona en aquests moments.

A estudiar Salut Executada

A la convocatòria 2020 de subvencions directes per 

pal·liar els efectes de la COVID-19 a les entitats, Oncolliga 

va fer una sol·licitud i se li va concedir la subvenció per 

afrontar aquesta tipologia de despesa extraordinària.

PAP298

Reforçar el servei de voluntariat d'acompanyament virtual:  Realitzar una acció conjunta de 

comunicació en hospitals i centres sanitaris, a través dels professionals i mitjans de comunicació 

per poder apropar el servei d’acompanyament als pacients que ho necessitin.

Acceptada Salut En procés
Tot i treballar diferents projectes amb l'entitat, aquesta 

acció concreta no s'ha pogut dur a terme, de moment. 
Desembre 2021

Cambra de 

Comerç
PAP299

Sobre PMU La Roureda: Destinat a la construcció d'habitatge per la gent gran dins d'una 

operació de gran importància per l'habitatge protegit i d'equipaments.

Creiem que cal buscar la capacitat financera per poder dur a terme aquest desenvolupament, 

difícil per l’actual situació econòmica, però beneficiós per la ciutat. A més podria ajudar al 

sector de la construcció a refer-se en un moment difícil on les sol·licituds de llicències d’obra 

s’han reduït un 40%.

Acceptada Urbanisme Executada

Actua Vallès

Oncolliga 

Sabadell
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PAP300

Treballar activament perquè l’Hospital Taulí esdevingui un hospital de tercer nivell, tal com la 

Vall d’Hebron o Bellvitge, atès que la població de la seva àrea d’influència és similar. Reduir 

llistes d’espera, incrementar els llits hospitalaris i també sociosanitaris. Recuperar el servei 

d’oncologia pediàtrica. Incrementar la capacitat per diagnosticar mitjançant la imatge, 

augmentant els equipaments destinats a les radiografies simples, a la realització de TAC i 

ressonàncies, per aconseguir la reducció dràstica dels temps d´espera per fer aquestes proves. 

Aprofitar la nostra representació al Consell de Govern del Taulí per demanar una millor 

coordinació i cooperació amb l’Assistència Primària (fluxos d’informació sobre procediments, 

proves diagnòstiques i comunicació entre professionals). Proposar acords entre el Parc de 

Recerca del Taulí i les escoles tècniques de la UAB, per fomentar la investigació al màxim, 

mesura que pot ser un vehicle de promoció per a les joves promocions d’estudiants.

A estudiar General Executada

Aquesta és una tasca habitual de la representació 

municipal al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. Un 

exemple n'és el conveni entre l'Ajuntament de 

Sabadell, el Departament de Salut i el Parc Taulí per 

ampliar l'edifici Frontal Gran Via de l'hospital que, entre 

d’altres, permetrà fer més intervencions quirúrgiques 

més cada any, tot reduint les llistes d'espera; o la 

construcció del nou “edifici satèl·lit” (el sisè a tot 

Catalunya) amb la voluntat de descongestionar el Taulí i 

donar una cobertura més àmplia i de proximitat a tot el 

territori, amb un centre que comptarà amb gabinets 

d'alta resolució en l'atenció ambulatòria especialitzada i 

de proves diagnòstiques de proximitat, així com cirurgia 

ambulatòria.

PAP301

Dedicar una especial cura a la neteja i desinfecció, de forma sistematitzada, dels carrers de tota 

la ciutat, de les dependències municipals, dels espais propers als diferents equipaments 

sanitaris i a les residències de gent gran.

Acceptada Residus Executada
Proposta executada tal com s'indica en les propostes 

UEPM29, UEPM30, UEPM31.

PAP302
Posar en marxa campanyes preventives, de tallers educatius i de seguiment de la vacunació, per 

promoure la salut pública i els hàbits per combatre el virus, adreçades a tota la població.
Acceptada Salut Executada

S'incorpora com a tasca habitual mentre duri la situació 

pandèmica.

PAP303

Posar més recursos a l’atenció psicològica, especialment per als infants i joves d’entorns 

desafavorits, davant la previsió de l’augment de patologies que està provocant la pandèmia i les 

situacions de dol.

Acceptada
Acció Social / 

Cicles de Vida
Executada

L'actuació va finalitzar al desembre i amb una bona 

valoració. A més, el Servei d'Educació ha continuat 

prestant un suport psicològic de tornada a l'escola i 

diverses orientacions psicològiques per a infants i joves.

PAP304
Assegurar que l’Ajuntament exerceix les plenes competències en protecció de la salut i les 

activitats preventives que li corresponen.
Acceptada Salut Executada

L'ajuntament continua duent a terme les mateixes 

activitats de protecció i promoció segons les 

competències que li són pròpies. 

PAP305
Garantir el perfeccionament dels mecanismes de relació i coordinació entre els àmbits sanitaris 

(CAP) i els de serveis socials municipals.
Acceptada Acció Social En procés

Continuen les converses per establir un nou model de 

governança amb el Servei Català de la Salut (SCS) i 

l'Institut Català de la Salut (ICS)/Taulí que millori tots els 

àmbits de coordinació post COVID-19.

Gener 2022

PAP306
Incrementar els recursos del Servei d'Urgències i Emergències Socials (SUES): Crear punts 

d’informació als barris, per garantir que la població conegui i pugui exercir els seus drets.
Acceptada Acció Social Executada

PAP307
Facilitar que la població pugui accedir als serveis sense les limitacions que es puguin generar 

per raó de les barreres digitals.
Acceptada Acció Social Executada

PAP308
Ajudar a fer les tramitacions dels diferents recursos de suport que es posin a disposició de la 

població: renda garantida, mínim vital, Rebost Solidari, beques, etc.
Acceptada Acció Social Executada

PAP309 Fer el seguiment exhaustiu de totes les persones grans que viuen soles. Acceptada Cicles de Vida En procés

L'entitat ja està fent atencions a les persones que es van 

detectar a les trucades que es trobaven en situació 

d'aïllament.

Desembre 2021

PAP310

Millorar el servei del Rebost Solidari amb lots de contingut nutricional òptim i amb productes 

d’higiene domèstica i personal. Valorar els casos on és oportú l’entrega del servei d’aliments a 

domicili.

Acceptada Acció Social Executada
Convocada la Comissió de garantia alimentària en el si 

del Consell. Primera quinzena de juny.

Sabadell en 

Comú
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PAP311
Donar suport, quan sigui necessari, a les xarxes veïnals solidàries que puguin aparèixer als 

diferents barris de la ciutat i establir-hi acords de col·laboració.
Acceptada

Participació 

Ciutadana
Executada 

Com a Ajuntament, des de l'Oficina d'entitats i 

voluntariat, es va promoure durant l'estat d'alarma la 

signatura de la Carta de compromís que estableix la Llei 

del voluntariat de Catalunya, assumint per tant la 

responsabilitat, i es va subscriure la pòlissa 

d'assegurances per donar cobertura a les persones 

voluntàries. 

PAP312
Engegar mesures per abordar la qüestió de la urgència de l’habitatge, com la compra, i garantir 

l’alimentació i higiene personal de les persones sense llar.
Acceptada Acció Social Executada

Com s'ha comentat a la PAP5: Han finalitzat les 

prestacions d'urgència 2020 COVID-19 amb el tancament 

pressupostari. Amb una mitjana de despesa mensual de 

132.000€, de juliol a desembre.

PAP313

Aconseguir que ningú dormi al carrer amb la cerca de solucions estables (com ara en 

col·laboració amb Càritas que gestiona un edifici donat per aquests usos a la ciutat de Sabadell). 

Cal abordar mesures dirigides als habitatges buits, de tal forma que estimulin el lloguer o altres 

sortides, en definitiva, l’aprofitament social per a les persones.

Acceptada Acció Social Executada

Posada en marxa i tancament en data prevista del 

dispositiu especial del Molí de St. Oleguer, per motiu de 

la finalització del context d'excepció i sortides 

habitacionals alternatives.

PAP314
Avançar en el programa “Housing First” per tal de dotar d’habitatge als transeünts ja coneguts 

a la nostra ciutat.
A estudiar Acció Social Executada

Tal com s'ha detallat en la proposta PAP144: Increment 

de la dotació del Housing first: 1 habitatge.

PAP315
Coordinar les actuacions amb els jutjats i els serveis de mediació del Col·legi d’Advocats de 

Sabadell, per tal de coordinar respostes i, si és possible, evitar desnonaments.
A estudiar Habitatge Pendent

Pendent d'una reunió amb la degana del Col·legi 

d'Advocats.
Desembre 2021

PAP316
Donar continuïtat al protocol de maltractament a l’àmbit familiar, de la gent gran i avançar en 

el protocol de detecció de maltractament en serveis (residències, centres de dia, SALL).
Acceptada Acció Social Executada

PAP317
Fer un seguiment exhaustiu dels casos de violència masclista, contra les dones, protegint les 

víctimes i fent que en tot moment es compleixi el protocol.
Acceptada

Feminismes i 

Diversitat
En procés Ja es disposa de l'esborrany del document. Juny 2021

PAP318

Acordar formes de detecció de la violència domèstica, imaginatives, com ara han fet en algunes 

CCAA (Canàries) on ha donat força resultat la col·laboració amb les farmàcies, per detectar SOS 

de dones que estiguin patint aquesta situació.

Acceptada
Feminismes i 

Diversitat
Executada

Campanya "el comerç al teu costat" amb associacions de 

comerciants i presència als mercats municipals.

PAP319
Garantir el material necessari perquè tots els alumnes puguin seguir la seva docència en 

situació de confinament i que la bretxa digital no deixi a ningú enrere.
Acceptada Educació Executada

Durant el confinament l'Ajuntament va complementar la 

dotació de material informàtic amb la compra de 370 

tablets.

PAP320
Reforçar tots els programes que ja té l’Ajuntament de suport a l’estudi, d’educació en el lleure, 

i de formació artística a les escoles del Pla Educatiu d’Entorn (PEE).
Acceptada Educació En procés

Es va treballant per incorporar noves propostes al Pla de 

treball de les diferents zones del PEE i gestionar la 3a 

Addenda del PEE

Desembre 2021

PAP321
Tenir cura de la neteja i desinfecció dels equipaments educatius de titularitat municipal i 

material de protecció per als professionals que hi treballen.
Acceptada Educació Executada

S'ha incrementat en 2 hores la neteja habitual de tots els 

centres educatius per dur a terme una desinfecció 

addicional durant l'horari lectiu.

PAP322
Planificar una ampliació dels menjadors escolars dels centres que ho necessitin per facilitar les 

distàncies de seguretat.
A estudiar Educació Executada

Els centres educatius han adaptat diferents espais com a 

menjadors escolars per complir les mesures de la COVID-

19.

PAP323
Establir un espai de planificació i coordinació amb els Serveis Territorials d’Educació i amb la 

comunitat educativa per abordar la situació escolar a la ciutat arran de la COVID-19.
Acceptada Educació En procés

S'està duent a terme la coordinació amb Serveis 

Territorials i amb els centres educatius en funció de les 

necessitats detectades.

Desembre 2021

Col·legi de 

l'Advocacia 

de Sabadell 

PAP324

Reforçar des de l’ajuntament la difusió/informació sobre els serveis d’orientació jurídica (soj) i 

torn d’ofici (toad) que l’ICASBD presta de manera gratuïta a la ciutadania, al mateix nivell que 

ho faci amb l’oficina de drets civils del consistori: incorporar en els canals de difusió i 

comunicació de l’ajuntament la informació i dades de contacte d’aquests serveis essencials que 

presta l’ICASBD, perquè la ciutadania en tingui ple coneixement.

A estudiar General Pendent
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Entitats 

Musulmane

s de 

Sabadell

PAP325
Incorporar quan correspongui a projecte de noves inversions del cementiri la planificació d'un 

espai per enterraments segons totes les religions existents a la nostra ciutat. 
Acceptada

Drets Civils / 

Servei 

Cementiri

En procés

Es continua treballant amb les entitats musulmanes les 

diferents propostes que es poden dur a terme i s'han fet 

visites tècniques i consultes a d'altres cementiris que 

tenen una part dedicada a d'altres religions.

sense data

PAP326

Drets Energètics: en el pla de xoc no s’hi observa cap actuació específica. Tanmateix, aquesta 

serà una despesa que serà difícil d’assumir per a moltes famílies sobretot quan arribi la tardor i 

els dies s’escurcin i torni el fred. Per tant demanem una mediació per a pal·liar aquesta 

mancança i aprofitar la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 

l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Acceptada Acció Social Executada

Tal com s'ha detallat en les propostes PAP8 i PAP44: 

Normalitat en l'atenció a l'empara de les moratòries 

estatals per impagaments de subministraments.  Aquests 

ajuts es concreten en el tràmit de prestacions d'urgència 

social.

PAP327

Considerem que posar en marxa un espai temporal d’acollida per a persones sense llar, amb 

capacitat per a 30 persones durant el primer període del Pla és insuficient i que s’ha de dur a 

terme una actuació a llarg termini que permeti que aquestes persones tinguin una ocupació i 

un habitatge digne.

Acceptada Acció Social Executada 

Tal com s'ha detallat en la proposta PAP168: Continuïtat 

de la mesura PAP10; allotjament alternatiu i assistència 

al Centre de dia (CD) Creu Roja sense llar

PAP328

Valorem de manera positiva l’aportació en la compra de terminals per a garantir l’accés a tots 

els infants de Sabadell.

L’increment de les places per a Incrementar la dotació pressupostària destinada a prestacions 

per garantir assistència a infants de famílies vulnerables als Casals d’Estiu ens sembla 

insuficient.

Cal anar cap a un sistema educatiu enfocat vers la consecució de la conciliació laboral de 

manera que en realitat es cobreixin les necessitats de les famílies de disposar d’un espai a on 

deixar els seus fills i filles de manera que puguin complir amb els horaris del seu lloc de feina. 

Tampoc es tracta de crear un lloc a on aparcar els infants sinó de crear diferents centres 

d’acollida que obrin al matí quan els pares han de desplaçar-se a la feina i fins a la seva tornada 

que ompli de continguts educatius i de creixement pedagògic als nens i nenes que hi vagin.

Acceptada Educació En procés

Durant el curs escolars, les AMPA ofereixen el servei 

d'acollida de matí i de tarda a diferents escoles. En el cas 

de l'estiu, la funció educadora del temps de lleure es va 

gestionar a través de les entitats de lleure que van 

organitzar casals d'estiu.

Desembre 2021

PAP329 Ampliar la disponibilitat d’habitatges destinats a Habitatge d’Exclusió Social. Acceptada
Habitatge/VIM

USA
En procés

La voluntat és que estigui sempre en procés perquè 

s'incorporen de manera continuada habitatges de diversa 

procedència (tanteig i retracte, SAREB, Agència 

d'Habitatge de Catalunya --AHC).

Sense data

PAP330

Valorem de manera positiva els esforços destinats a formar i capacitar a la Gent Gran en les TiC 

donats els canvis en els usos i formes de les comunicacions. Pensem que caldria complementar 

aquestes accions amb la distribució de terminals a aquells qui ho necessitin per la seva situació 

de vulnerabilitat econòmica.

Acceptada Cicles de Vida En procés

S'ha hagut d' anul·lar el contracte perquè l'empresa no ha 

aportat les tauletes que s'havien contractat. S'ha 

demanat que es pugui tornar a fer un nou contracte. S'ha 

de rehabilitar la partida econòmica per poder-ho dur a 

terme. 

Octubre 2021

PAP331

Estem segures que a la nostra ciutat es poden promoure moltes activitats de cara a mantenir 

una activitat contínua com ara: passejades a llocs històrics o emblemàtics, trobades a cafeteries 

o teatres, activitats físiques, clubs de lectura, participació i preparació en les festes 

tradicionals... L’ajuntament hauria de ser el seu principal impulsor.

Acceptada Cultura Executada

Aquestes activitats es porten a terme com a programació 

habitual del servei de Cultura: clubs de lectura, visites 

patrimonials al territori, trobades als teatres, participació 

en les festes tradicionals. 

PAP332

D’altra banda ens agradaria que es donés un impuls a la Memòria Històrica de la nostra ciutat 

aprofitant els coneixements dels qui ara són l’anomenada 3a edat i fins i tot 4a edat perquè han 

viscut la guerra civil, la postguerra, la dictadura, la transició i ens poden aportar una informació 

incalculable amb el seu testimoni.

Acceptada Drets Civils En procés
S'està elaborant el Pla de memòria Històrica de Sabadell 

pels propers 4 anys amb la UAB.
Octubre 2021

Moviment 

Veïnal del 

Sud
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Reactivació Econòmica

Codi entitat
Número 

proposta
Proposta Resolució Servei Acompliment Detall del grau d'acompliment

Data prevista 

de finalització

RE1

Contractació laboral temporal de 95 persones amb contractes de 6 

mesos a jornada complerta , amb un enfoc integral, incorporant  

formació dintre del contracte en relació amb competències 

transversals i competències professionalitzadores d’ofici. Àmbits: 

Obres públiques, manteniment i rehabilitació d’edificis (paletes, 

pintors, instal·ladors, fusters). Serveis a la comunitat: neteja viària, 

neteja equipaments, jardineria. Serveis de proximitat i atenció a les 

persones: Auxiliars d’acompanyament a la gent gran, auxiliars de la 

llar, Agents cíviques, controladors accessos. Medi ambient, energies i 

sostenibilitat: agents d'eficiència energètica i mediambientals. Altres 

serveis que permetin l’adquisició d’experiència per a l’accés al 

mercat laboral.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés

S'han contractat 5 joves migrats amb 12 mesos de contracte i 30 

persones de diferents especialitats per 6 mesos: peons de 

construcció, peons de pintura, de fusteria, de neteja viària, 

instal·lador, jardineria i auxiliars de gent gran. A partir de 

l'octubre del 2021 es contractarà la resta de personal, unes 50 

persones, en funció de les necessitats seran d'altres especialitats 

o de les mateixes.

maig-22

RE2

Implementar actuacions d’acompanyament a la contractació i a la 

inserció laboral, contractant a 5 tècnics durant 6 mesos a jornada 

complerta, per a la realització del seguiment laboral dels 95 

treballadors, i la realització de 30 hores dintre del contracte laboral 

(15 h de  formació transversal per l’ocupació , 15 hores de 

competències digitals bàsiques) i 20 h de formació bàsiques d’ofici, 

aquestes realitzades per experts d’ofici de les diferents especialitats). 

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés

S'han contractat 3 tècnics que fan el seguiment en el lloc de 

treball i imparteixen formació en competències bàsiques i 

transversals. De moment, no s'ha fet formació d'ofici.

maig-22

RE3

Contractació laboral en pràctiques de 10 joves durant 6 mesos a 

jornada complerta, amb seguiment i tutorització del pla de treball 

establert.  Àmbits d’actuació: Medi ambient, energies i sostenibilitat 

/ Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació / Altres que 

permetin l’adquisició d’experiència per a l’accés al mercat laboral i 

que aportin valor afegit a la resta d’actuacions plantejades.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
Executada

Durant el mes de febrer, el 22, s'han contractat 8 joves amb 

contractació laboral en pràctica , durant 6 mesos: Tècnics 

auxiliars d'Ocupació, de Joventut, d'emprenedoria, de formació i 

formació TIC, d'intermediació, d'Ocupació, d'instal·lacions i 

d'atenció al ciutadà.

RE4

Contractació laboral temporal de 20 persones entre  tècnics  i 

auxiliars d’atenció al ciutadà: Tècnic negociat jurídic, Tècnic RRHH, 

Tècnic prevenció riscos i seguretat laboral, tècnic suport Omnia, 

tècnic Feinateca, Tècnic dinamització, auxiliars administratius, 

auxiliars controls accessos, tècnic suport obres, oficials oficis 

magatzem i altres si fos necessari.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
Executada

RE5
Assessorament per a la gestió de tràmits en relació a prestacions i 

altres vinculats a SOC i SEPE.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés

S'estan habilitant els punts d'actuació a les biblioteques del Nord 

i Sud perquè comencin el 28 de juny la formació dels 

tramitadors/es i el 5 de juliol l'atenció a persones. Es va 

desenvolupant la darrera fase de la selecció del personal i es va 

preparant la campanya de comunicació.

març-22

REACTIVACIÓ ECONÒMICA
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RE6

Assessorament i acompanyament al suport psicològic i la gestió 

emocional en situacions de pèrdua i emergències; tant a usuaris 

directament com a per a la supervisió tècnica de professionals

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés

S'han desenvolupat dos dels tres mòduls previstos, adreçats als 

usuaris, amb un altíssim nivell de satisfacció. La supervisió del 

personal tècnic també s'ha iniciat amb una valoració molt bona. 

Al juliol s'avaluaran les actuacions i es programarà la segona 

edició.

març 2022

RE7
Acompanyament a la inserció i entrenament per a la recerca de 

feina.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés

S'han incorporat dos professionals: un centrat en la difusió, 

orientació i acompanyament per a l'acreditació de les 

competències adquirides per l'experiència laboral; i l'altre per a 

fer orientació, entrenament en recerca de feina i 

acompanyament a la inserció de les persones que sol·liciten el 

servei i no participen de programes subvencionats pel Servei 

d'Ocupació de Catalunya (SOC) ni la Diputació de Barcelona 

(DIBA).

desembre 

2021

RE8 Mapeig punts orientació, inserció per millorar informació.
Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
Executada

Ja hi ha la informació al web i el 14 de juny es farà la roda de 

premsa per explicar la iniciativa.

RE9
Incrementar la prospecció d'empreses sobretot en relació als perfils 

de les persones de la Borsa de Treball.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés

De gener a maig 2021 s'han fet 256 visites de prospecció 

d'empreses, que suposa un increment del 23 % respecte l'any 

2019. De la prospecció feta, s'han generat 4 macro processos de 

selecció entre el maig i el juny,  per cobrir 154 llocs de treball en 

posicions amb potencialitat de ser ocupades per persones 

inscrites a la borsa de treball.

desembre 

2021

RE10 En relació a la Borsa de Treball, gestionar ofertes de treball.
Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés

De gener a maig 2021 s'han gestionat 391 ofertes de treball, un 

37 % menys que al 2019 i un 34 % més que al 2020. A més a 

més, es van incrementant les ofertes de treball.

desembre 

2021

RE11
En relació a la Borsa de Treball, recollir necessitats laborals i proposar 

formacions a mida.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés

Les formacions a mida que es van detectant es gestionen a 

través del programa 30 Plus (amb 119 contractes). Es van 

recollint necessitats laborals per a organitzar formacions a mida 

mitjançant recursos com el pla de xoc, tot i que encara es fa 

difícil aconseguir el compromís de contractació si no hi ha també 

ajudes a la contractació.

març-22

RE12
En relació a la Borsa de Treball, millorar la competitivitat del servei: 

més àgil i eficaç i accessible a tothom.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés La licitació de l'aplicació s'ha previst per al mes de juny

desembre 

2021

RE13
En relació a la Borsa de Treball, crear un xat entre gestor 

ofertes/candidat.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés La licitació de l'aplicació s'ha previst per al mes de juny

desembre 

2021

RE14

En relació a la Borsa de Treball, servei de videotrucada de forma que 

els gestors d'ofertes (tècnics i empreses) poguessin fer les entrevistes 

directament on line.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés La licitació de l'aplicació s'ha previst per al mes de juny

desembre 

2021

RE15
En relació a la Borsa de Treball, bústia de notificacions directament al 

mòbil i no a l'ordinador.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés La licitació de l'aplicació s'ha previst per al mes de juny

desembre 

2021

RE16 Impulsar una Fira Virtual d'Ocupació.
Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
Executada

Es va fer del 2 al 5 de novembre. Van haver-hi 1.116 

participacions, amb un 8.7 de nota de satisfacció. Van participar-

hi 16 empreses. S'han recollit 20 insercions.
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RE17

Fer un reconeixement institucional i promoció de l'empresa que 

després de la COVID-19 ha incrementat la contractació que tenia 

prèvia a la COVID-19.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés

Durant la segona edició de la Fira de l'Ocupació que es farà al 

novembre 2021 es reconeixeran les empreses que van participar 

a la Fira anterior i que demostren que durant la pandèmia han 

incrementat el personal.

desembre 

2021

RE18 Adaptar Sabadelltreball, creant un servei d'Orientació Online.
Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés La licitació de l'aplicació s'ha previst per al mes de juny

desembre 

2021

RE19
Revisat i actualitzat els continguts d'alfabetització digital i tutorials 

per a fer connexions a APP de recerca de feina.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés La licitació de l'aplicació s'ha previst per al mes de juny

desembre 

2021

RE20 Increment suport tècnic tallers de rehabilitació usuaris de Prelaboral. 
Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés Es continua fent desdoblament de grups fins a finals del 2021

desembre 

2021

RE21
Preparar  formació presencial i semi presencial per usuaris 

Teletallers.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés Es continua fent desdoblament de grups fins a finals del 2021

desembre 

2021

RE22 Fer Fires Virtuals d'Ocupació per sectors o per empresa. 
Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés

La segona Fira de l'Ocupació s'ha previst per al 10, 11 i 12 de 

novembre. Durant el mes de maig i juny es faran 4 monogràfics 

d'empreses amb necessitats de contractació per a 154 llocs de 

treball en total.

desembre 

2021

RE23 Formació on line  mitjançant plataformes digitals.
Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés S'han format 631 alumnes fins al maig març-22

RE24 Creació de continguts.
Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés

S'han transformat 42 accions a contingut en línia, amb 631 

alumnes
des-21

RE25 Disseny, creació de  gravació de càpsules formatives.
Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés

S'han gravat vídeos sobre temes generals (Cp'S, mentor, actic...). 

S'ha presentat la licitació de wi-fi i en funció de la instal·lació de 

wi-fi es triaran les càmeres adients.

set-21

RE26
Manteniment dels espais de formació presencial amb 2 metres de 

separació (ràtio de 6 persones màxim).

Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés

Hi han 36 alumnes en 6 cursos, per mantenir els espais de 

formació presencial amb la separació física requerida entre 

persones.

des-21

RE27

Formació  de nivell inicial  per fomentar l'autoaprenentatge i la 

formació on line /Noves plataformes formatives, nous mecanismes 

de comunicació on line.

Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés Hi han participat 60 persones fins al maig des-21

RE28
Mantenir els espais d'acreditació de competències digitals 

presencials  (ràtio de 6 pers. Màxim) 

Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés

Fins al maig hi ha hagut 245 usos (exàmens), amb 189 usuaris 

diferents
des-21

RE29
Motivar alumnes i no alumnes, per acreditar les seves competències 

digitals. Campanya de difusió a xarxes i creació de material ad hoc.

Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés

S'ha dissenyat el contingut dels vídeos de la campanya sobre 

CP's+Molins i de ACTIC. La difusió del programa Mentor 

s'emprendrà amb recursos propis.

des-21

RE30
Gran difusió del programa MENTOR (elearning ) web, xarxes i entre 

els nostres usuaris. 

Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés

S'ha dissenyat el contingut dels vídeos de la campanya sobre 

CP's+Molins i de ACTIC. La difusió del programa Mentor 

s'emprendrà amb recursos propis.

oct-21
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RE31 Orientar i informar els potencials alumnes sobre l'oferta formativa.
Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés S'han facilitat 285 informacions del programa Mentor des-21

RE32
Tutorització i acompanyament dels alumnes durant el procés 

d'aprenentatge i examen.

Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés S'ha facilitat la tutorització i l'acompanyament a 90 alumnes des-21

RE33
Formació dels nostres tècnics en web development en remot, a 

càrrec de la Direcció General de la societat del coneixement.

Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
Executada

Els tècnics han assistit a les formacions i ja es disposa dels 

continguts desenvolupats per impartir les accions formatives. 

S'han impartit 2 sessions de big dat, 1 sessió de APP i una sessió 

de motivació per les professions digitals 

RE34 Impartició on line de píndoles aspiracionals.
Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés

Hi ha hagut 30 participants en 3 sessions de Barcelona Digital 

Talent, activitat de reorientació i captació de talents per al sector 

TIC 

des-21

RE35

Impartició tallers per a usuaris  VAPOR on line  en 5 àrees de 

coneixement : Web   development/ App development/ Cloud 

computing/ Ciberseguretat/ Big data i  Business Intelligence.

Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés S'han executat 3 sessions de big data i apli, amb 38 participants des-21

RE36
Formació A: Introducció a la fabricació digital : Disseny, modelat i 

impressió 3D.

Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés S'han executat 2 tallers, amb 11 alumnes. des-21

RE37
Formació B: Modelat i impressió en 3D                                                                                                                        

Formació C: Disseny i impressió de vinils.

Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés

Els cursos s'han fusionat i s'imparteix 3D i viniladora en una sola 

acció formativa. S'han fet dos cursos per a 12 participants. Fins 

que la normativa de salut no canviï només poden haver-hi 6 

alumnes alhora en el mateix espai. Tant aviat com la normativa 

ho permeti es podran establir grups més nombrosos.

des-21

RE38

Re definició del model formatiu. Disseny, creació i implementació  de 

plataformes digitals que permetin  finalitzar  totes les accions 

formatives que estàvem realitzant a nivell presencial, així com la 

programació de noves accions formatives que millorin l’ocupabilitat 

de les persones que es quedin a l’ atur fruit de la situació post COVID-

19.

Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés

Fins al maig, s'han format 603 alumnes mitjançant la plataforma 

gsuite. Es va treballant en el format de la licitació de la nova 

plataforma.

març-22

RE39

Detecció de nous nínxols i necessitats emergents arran de la crisi. 

Programació de formacions a mida de les necessitats del mercat de 

treball post COVID-19.

Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés

S'ha dissenyat l'oferta formativa tant per a treballadors en 

situació d'atur com per treballadors en actiu. S'oferiran les 

places de formació durant el mes de juny.

març-22

RE40

Cerca activa de recursos econòmics per tal de poder donar resposta 

a aquestes noves activitats formatives i a les noves metodologies de 

formació.

Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés

Es troba en estudi i elaboració la memòria CONFORCAT, en la 

qual es podrà disposar de formació per a treballadors en actiu. A 

més, la convocatòria inclou formació per a un 70 % treballadors i 

un 30 % d'aturats. La convocatòria inclou moltes especialitats 

formatives, des de temes administratius, restauració, ofimàtica i 

informàtica, instal·lacions, etc.

jul-21

RE41
Creació, disseny i posada en marxa del Pla d’acreditació local per a 

persones sense formació però amb experiència laboral.

Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés S'han iniciat les sessions informatives i el període d'acreditació març-22
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RE42

Establir acords de col·laboració amb el SOC/DIBA/RMB o d’altres, per 

tal d’incrementar exponencialment les  places d'acreditació . 

PROGRAMA LOCAL D'ACREDITACIÓ. 

Proposta Equip 

de Govern

PES . 

FORMACIÓ
En procés

S'ha dissenyat un pla d’acompanyament perquè les persones 

puguin acreditar-se. Des del servei reben informació i orientació. 

Un cop s’inscriguin en el procés rebran suport econòmic per 

pagar-ne les taxes. Un cop s'acreditin rebran informació i suport 

per matricular-se a la resta de formació que els manqui per 

obtenir la titulació.

març-22

RE43

No cobrament de diferents taxes municipals directament vinculats 

amb l’activitat econòmica (residus, mercats, encants i ocupació via 

pública per terrasses de bars) als establiments afectats pel 

tancament, mentre duri l’estat d’alarma).

Proposta Equip 

de Govern

Gestió 

Tributària
Executada

Les mesures s'han prorrogat per a tot l'exercici 2021. La 

vacunació massiva i la baixada de la taxa de contagis i de 

transmissions dibuixa un escenari en què les restriccions actuals 

aniran desapareixent paulatinament durant el 2021, de manera 

que desapareixeran les causes que motivaren les mesures 

excepcionals sobre les taxes municipals.

març-22

RE44
Ampliació de terminis pagament de taxes de guals i vehicles i IBI i 

taxa de residus i flexibilització del pagament de tributs.

Proposta Equip 

de Govern

Gestió 

Tributària
Executada

Es van ampliar els terminis de pagament en voluntària dels 

esmentats tributs i s'ha flexibilitzat el pagament mitjançant 

ajornaments a qui els ha sol·licitat.

RE45

Adaptació del circuit d’atenció a les persones emprenedores i 

empreses: nous canals d’assessorament  on line  (habilitació de 

noves plataformes de comunicació i relació amb les persones 

usuàries).

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
Executada

S'està assessorant amb l'adaptació del circuit d’atenció a les 

persones emprenedores i empreses: nous canals 

d’assessorament on line (habilitació de noves plataformes de 

comunicació i relació amb les persones usuàries). 

RE46 Càpsules formatives interactives/webinars.
Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
Executada

També es van iniciar ja a l'abril les accions formatives i càpsules 

formatives interactives/webinars (7 ja executades) Es preveu 

executar mínim 4 accions formatives tallers/webinars més  ja 

planificades fins a finals d'any).  

RE47 Edició guia mesures econòmiques  actualització diària.
Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
Executada

Es manté l'edició i difusió de la guia mesures econòmiques amb 

actualització diària (fins a juliol actualització diària, a partir de 

juliol, actualització setmanalment cas de novetats).

RE48 Formació en digitalització (sectorial) i per nous canals on line.
Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
Executada

De les accions formatives executades, 2 ja han estat en 

digitalització  i es preveu una darrera en transformació digital a 

l'octubre. 

RE49

Seguiment i atenció a noves demandes  sorgides de la situació actual 

en coordinació amb els agents econòmics: enquestes periòdiques 

500 empreses i trucades i reunions presencials/virtuals a les 

empreses).

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
Executada

Finalitzada l'enquesta de la segona ronda i anàlisi feta de les 

demandes.

RE50  Programa d’acceleració: INNOROCKET ACCELERATION LAB.
Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés

Acceleració de 7 empreses de la fase 1 (7 bootcamp i 4 

acceleració). La fase 2 encara no s'ha iniciat. Es preveu que 

s'iniciï aquest 2021 i, pels tempos requerits per aquest 

programa, no finalitzarà fins a finals de 2022.

nov-22

RE51

Condonació de la quota de lloguer a les empreses de nova creació i 

en fase de consolidació ubicades als centres d’allotjament municipal 

durant estat d’alarma.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
Executada

L’exempció s’estenia tot l’estat d’alarma, que va durar des del 14 

de març al 21 de juny

RE52

Bonificació 50% de la quota de lloguer a les empreses de nova 

creació i en fase de consolidació ubicades als centres d’allotjament 

municipal (6 mesos posteriors a l’estat d’alarma).

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
Executada S'ha perllongat la bonificació del 50 % fins al març de 2021

Govern
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RE53 Pla de promoció per a l'atracció d'inversió industrial.
Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
Executada

S'han finalitzat durant el febrer la totalitat de materials i ja s'ha 

posat en marxa el pla d'atracció d'inversió (materials acabats 

que eren objecte de la mesura) i pla en marxa.

RE54
Difusió en canals digitals dels serveis de promoció i avantatges de la 

ubicació al municipi.   

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
Executada Web publicada i difusió feta a mitjans i xarxes

RE55
Treballar amb les diverses operadores de telecomunicacions, la 

cobertura de fibra òptica a tots els polígons.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés

S'ha iniciat la coordinació amb Infraestructures per trobar una 

solució a la manca de cobertura i s'ha contactat amb els 

operadors. S'avança en el desplegament d'infraestructura de 

cable a diferents punts del Ripoll.

des-21

RE56 Execució  senyalística vertical intel·ligent als polígons.
Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés Aviat finalitzarà la redacció dels plecs de licitació des-21

RE57
Identificació requeriments en implantacions industrials recurrents en 

el proper període.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
Executada

La identificació de requeriments s'ha executat. Treball continu 

en noves demandes. 

RE58

Desenvolupament del districte d’innovació de l’eix Taulí-UAB-Viver 

empresarial-Fira Sabadell-ESDI URL-ESDI TECNODISSENY HUB-

Aeroport. Identificació de projectes de coneixement.

Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
En procés

Es segueixen sumant nous projectes en aquest eix, a més de 

l'edifici de Tecnodisseny (que va avançant l'execució de l'obra): 

altres projectes del Taulí com el Gent Gran Lab o el conveni amb 

la UAB per a posar en marxa l'escola d'infermeria a l'Artèxtil.

2024

RE59

Oferta de formació on line específica per al sector comercial, des dels 

serveis de formació i empresa de l’Ajuntament, per ajudar a la 

digitalització de les empreses i la venda on line.  

Proposta Equip 

de Govern
Comerç Executada

S'han contractat i planificat totes les accions formatives de 

caràcter anual. La primera acció formativa anirà dirigida, 

majoritàriament, a la digitalització del sector.

RE60
Millora i difusió entre els comerciants de l’APP Sabadell t’ho porta a 

casa.

Proposta Equip 

de Govern
Comerç Executada

S'ha valorat internament l'ús que se'n fa de l'aplicació i s'han 

introduït millores en la utilitat, tant a nivell intern i explotació de 

dades, com a nivell de l'usuari. També s'ha reprès la difusió de 

l'app per tal d'incrementar el nombre de comerços adherits. Cal 

afegir que al febrer es va publicar la primera newsletter del 

servei de Comerç i Consum, on aquest tema també queda 

reflectit.

RE61
Assessorament per a millorar la presència en xarxes de les empreses, 

com a canal de comunicació permanent i fidelització de la clientela. 

Proposta Equip 

de Govern
Comerç Executada

S'han contractat i planificat totes les accions formatives de 

caràcter anual. La primera acció formativa anirà dirigida, 

majoritàriament, a la digitalització del sector.

RE62
Creació i posada en marxa d’una plataforma comuna de distribució a 

la ciutat.

Proposta Equip 

de Govern
Comerç En procés

En aquests moments ja està constituïda i registrada l'entitat 

"Sabadell en xarxa" que és l'entitat que gestiona la plataforma 

clicat, adreçada a tots els comerços de la ciutat. Aquesta 

plataforma es posarà en marxa el setembre del 2021. En canvi, 

pel que fa a la plataforma de mercats, es va posar en marxa a 

finals del mes de maig de 2021.

set-21

RE63

No cobrament de diferents taxes municipals directament vinculades 

amb l’activitat econòmica  als establiments afectats pel tancament, 

mentre duri l’estat d’alarma -comerç no alimentari, serveis i 

restauració-. Ampliació dels terminis de pagament de diferents 

tributs municipals i flexibilització del pagament de la resta.

Proposta Equip 

de Govern

Gestió 

Tributària
Executada

Les mesures s'han prorrogat per a tot l'exercici 2021. La 

vacunació massiva i la baixada de la taxa de contagis i de 

transmissions dibuixa un escenari en què les restriccions actuals 

aniran desapareixent paulatinament durant el 2021, de manera 

que desapareixeran les causes que motivaren les mesures 

excepcionals sobre les taxes municipals.
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RE64 Revisió i planificació dels usos dels locals urbans en planta baixa.
Proposta Equip 

de Govern
Planejament En procés Document en redacció.

RE65
Formalització de convenis de col·laboració amb les immobiliàries de 

la ciutat. 

Proposta Equip 

de Govern
Comerç Executada

S'han formalitzat sis convenis amb diferents immobiliàries de la 

ciutat.

RE66
Accentuació de línies d'emprenedoria en el sector comercial. Disseny 

d'eina per informar els emprenedors sobre locals buits.

Proposta Equip 

de Govern
Comerç En procés

Es continua treballant en diferents línies d'actuació per impulsar 

l'emprenedoria en l'àmbit comercial i de restauració (dossier de 

comerç, convenis amb immobiliàries, cens de locals buits 

comercials…)

RE67

Campanyes de conscienciació sobre el que implica consumir en els 

comerços i serveis de proximitat. Així mateix potenciar el comerç de 

productes ecològics i de quilòmetre zero.

Proposta Equip 

de Govern
Comerç En procés

Es preveu dur a terme una campanya de difusió de la plataforma 

de mercats a finals del mes de maig, així com una campanya de 

la iniciativa de vals de compra durant els mesos de juny/juliol. 

Per una altra part, de cara a finals d'any, es farà una altra 

campanya per potenciar el comerç de proximitat i aprofitant el 

tema, es farà ressò de la plataforma de comerç.

des-21

RE68 Difusió de l’ APP Sabadell t’ho porta a casa (destinada als comerços)
Proposta Equip 

de Govern
Comerç Executada

Tal com indica l'estat d'acompliment de la proposta RE60: S'ha 

valorat internament l'ús que se'n fa de l'aplicació i s'han 

introduït millores en quant a la utilitat, tant a nivell intern i 

explotació de dades, com a nivell de l'usuari. També s'ha reprès 

la difusió de l'app per tal d'incrementar el nombre de comerços 

adherits. Cal afegir que al febrer es va publicar la primera 

newsletter del servei de Comerç i Consum, on aquest tema 

també queda reflectit.

RE69
Edició i repartiment a tota la ciutat d’una guia comercial en paper en 

diferents formats.

Proposta Equip 

de Govern
Comerç Desestimada

La situació de la pandèmia no permet dur a terme aquesta 

activitat

RE70

Participació en la “Nit de compres”  que unirà la ciutat de Nord a Sud 

i de Sud a Nord on les activitats, ajustades a les noves mesures de 

distància social, tindran com a fil conductor COMPRA A CASA.

Proposta Equip 

de Govern
Comerç Suspesa Suspès per la COVID-19. 

RE71

“Fira del vi” o “fira de la cervesa”, amb la participació dels diferents 

restauradors de la ciutat per a que puguin fer conèixer la seva oferta 

gastronòmica.

Proposta Equip 

de Govern
Comerç Pendent

Qualsevol activitat de fira al carrer, està pendent de les 

instruccions que dicti el Procicat, així com de totes les mesures 

de seguretat que estableixi pel seu desenvolupament.

RE72 Reforçament de la campanya de Nadal.
Proposta Equip 

de Govern
Comerç En procés

S'està treballant per potenciar i reforçar la campanya de Nadal 

d'enguany, introduint elements decoratius innovadors i 

singulars, així com nous escenaris nadalencs que ens traslladin a 

la màgia i il·lusió d'aquestes dates.

des-21

RE73

Estudi exhaustiu per part dels serveis tècnics de comerç i de territori 

per ampliar els espais públics per a l'ampliació de la superfície dels 

encants.

Proposta Equip 

de Govern

Comerç/Via 

Pública
Executada

Estudi exhaustiu per part dels serveis tècnics de comerç i de 

territori per ampliar els espais públics per a l'ampliació de la 

superfície dels encants.

RE74

Increment del control d'aforaments i el respecte de les mesures de 

distanciament social amb personal específic i major presència de la 

policia municipal.

Proposta Equip 

de Govern
Comerç/Policia Executada

Es mantenen les mesures de seguretat i distanciament 

establertes en els mercadets, comentades en l'anterior 

seguiment.
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RE75
Estudi d’ocupació de via pública per ampliar els espais públics per a 

la instal·lació i ampliació de terrasses.

Proposta Equip 

de Govern

Ocupació de la 

Via Pública
En procés

S'han concretat les condicions i la tramitació per permetre la 

implantació de tarimes i terrasses a la calçada (es poden 

consultar al web municipal).

RE76

No cobrament de diferents taxes municipals directament vinculades 

amb l’activitat econòmica  als establiments afectats pel tancament, 

mentre duri l’estat d’alarma -comerç no alimentari, serveis i 

restauració-. Ampliació dels terminis de pagament de diferents 

tributs municipals i flexibilització del  pagament de la resta.

Proposta Equip 

de Govern

Gestió 

Tributària
Executada

Les mesures s'han prorrogat per a tot l'exercici 2021. La 

vacunació massiva i la baixada de la taxa de contagis i de 

transmissions dibuixa un escenari en què les restriccions actuals 

aniran desapareixent paulatinament durant el 2021, de manera 

que desapareixeran les causes que motivaren les mesures 

excepcionals sobre les taxes municipals.

RE77

Ajornament en la liquidació de la taxa de terrasses, així com la 

modificació de l’ordenança fiscal per incloure bonificacions a les 

terrasses.

Proposta Equip 

de Govern

Ocupació Via 

Pública
Executada

S'ha reduït en un 75 % la taxa d'ocupació de la via pública per a 

terrasses i s'ha flexibilitzat la tramitació.

RE78
Assessorament i suport inicial en la implementació de mesures que 

contribueixin a generar confiança al retorn de la clientela.

Proposta Equip 

de Govern
Comerç Suspesa

No ha estat necessari implementar aquesta mesura. No hi ha 

hagut una crisi de confiança per al retorn de la clientela.

RE79 Oferta de formació on line específica per al sector de la restauració.
Proposta Equip 

de Govern

Promoció 

Econòmica
Executada

A banda de les activitats ocupacionals en l’àmbit de la 

restauració, també es va impartir el curs “Mesures a prendre per 

prevenir la transmissió de la Covid-19 a establiments de 

restauració”, que va comptar amb l’assistència de 20 persones.

RE80
Millora i difusió entre els restauradors de l’APP Sabadell t’ho porta a 

casa.

Proposta Equip 

de Govern
Comerç Executada

Tal com indica l'estat d'acompliment de la proposta RE60 i RE68: 

S'ha valorat internament l'ús que se'n fa de l'aplicació i s'han 

introduït millores en la utilitat, tant a nivell intern i explotació de 

dades, com a nivell de l'usuari. També s'ha reprès la difusió de 

l'app per tal d'incrementar el nombre de comerços adherits. Cal 

afegir que al febrer es va publicar la primera newsletter del 

servei de Comerç i Consum, on aquest tema també queda 

reflectit.

RE81
Assessorament per a millorar la presència en xarxes de les empreses, 

com a canal de comunicació permanent i fidelització de la clientela. 

Proposta Equip 

de Govern
Comerç Executada

En el mateix sentit que en la proposta RE61, el Servei de Comerç 

(juntament amb el de Promoció econòmica) continua la 

proposta formativa anual adreçada al sector comercial i de 

restauració que, majoritàriament, està enfocada en la 

digitalització del sector.

RE82
Creació i posada en marxa d’una plataforma comuna de distribució a 

la ciutat.

Proposta Equip 

de Govern
Comerç En procés

Igual que s'ha comentat en la proposta RE62, en aquests 

moments, l'entitat "Sabadell en xarxa" està plenament 

constituïda, i s'està treballant per posar en marxa la plataforma 

Clicat a partir del mes de setembre de 2021. En la mateixa línia, 

els mercats municipals, El Central i Creu Alta, també s'han 

adherit a una plataforma market place amb distribució a domicili 

que es posarà en marxa a partir del mes de maig /principis de 

juny.

set-21
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RE83
Campanyes de conscienciació sobre el que implica consumir en els 

restaurants i bars de la ciutat.

Proposta Equip 

de Govern
Comerç En procés

Igual que s'ha assenyalat a la proposta RE67, es durà a terme 

una campanya de difusió de la plataforma de mercats i de la 

campanya de vals de compra durant els mesos de juny/juliol, i 

de cara a l'últim trimestre d'any es farà una altra campanya per 

potenciar el comerç de proximitat i aprofitant el tema, es farà 

ressò de la plataforma de comerç.

des-21

RE84
Difusió de l’ APP Sabadell t’ho porta a casa (destinat al sector de la 

restauració)

Proposta Equip 

de Govern
Comerç Executada

Tal com indica l'estat d'acompliment de la proposta RE60: S'ha 

valorat internament l'ús que se'n fa de l'aplicació i s'han 

introduït millores en quant a la utilitat, tant a nivell intern i 

explotació de dades, com a nivell de l'usuari. També s'ha reprès 

la difusió de l'app per tal d'incrementar el nombre de comerços 

adherits. Cal afegir que al febrer es va publicar la primera 

newsletter del servei de Comerç i Consum, on aquest tema 

també queda reflectit.

RE87
Reforçament de la campanya de Nadal (adreçada al sector de la 

restauració)

Proposta Equip 

de Govern
Comerç En procés

Tal com s'ha assenyalat en la proposta 74, s'està treballant per 

potenciar i reforçar la campanya de Nadal d'enguany, introduint 

elements decoratius innovadors i singulars, nous escenaris 

nadalencs que ens traslladin a la màgia i il·lusió d'aquestes dates. 

des-21

RE89
Crear uns plànols temàtics (turístics) per donar a conèixer els 

diferents potencials de la ciutat (gastronòmic, de natura, etc.).

Proposta Equip 

de Govern
Turisme En procés

Previsió de contractació de 36.000 € en material de difusió 

turística, marxandatge i guies temàtiques i de serveis turístics.
set-21

RE90
Crear rutes i visites guiades per la ciutat, complementant i ampliant 

les que actualment es realitzen  a través del Servei de Cultura.

Proposta Equip 

de Govern
Turisme En procés

Previsió de contractació de personal per fer de guia per elements 

patrimonials i rutes urbanes. Pressupost de 2.000 €.
set-21

RE91

Crear unes rutes pel Rodal del riu Ripoll i el Parc Agrari que combinin 

la natura i el patrimoni. Programar una ruta cada 15 dies en cap de 

setmana.

Proposta Equip 

de Govern
Turisme En procés

Previsió de contractació de la Unió Excursionista de Sabadell 

(UES) per a l'edició d'un llibre de 10 rutes per l'entorn natural del 

Rodal i ruta "Sabadell 360".

set-21

RE92 Millora de pàgina web i posicionament en xarxes.
Proposta Equip 

de Govern
Turisme En procés En marxa un pla de millora i gestió de les xarxes.

RE93
Coordinació dels diferents serveis municipals amb implicació en 

l’àmbit turístic.

Proposta Equip 

de Govern
Turisme Executada

RE94 Calendarització i difusió de tots els actes culturals de la ciutat.
Proposta Equip 

de Govern
Turisme En procés

En curs d'execució i sense cost econòmic, es fa difusió a través 

de les xarxes socials digitals de Turisme.

RE95 Difusió dels esdeveniments de ciutat més singulars i de qualitat.
Proposta Equip 

de Govern
Turisme En procés

En curs d'execució i sense cost econòmic, es fa difusió a través 

de les xarxes socials digitals de Turisme.

RE96
Crear una targeta turística amb descomptes i promocions, amb 

participació privada i pública (oferta cultural pròpia de l'Ajuntament).

Proposta Equip 

de Govern
Turisme Pendent

Es va treballant amb els membres de la Taula de Turisme la 

inclusió de propostes.

RE97
Impuls a la creació de sinergies entre el sector hoteler i les grans 

àrees comercials de proximitat de la ciutat.

Proposta Equip 

de Govern
Turisme En procés

Es va reunir la Taula de Turisme al febrer. Previsió d'una nova 

trobada.
set-21
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RE98
Obertura de línies d’ajuts i subvencions al comerç, destinades a 

compensar la taxa de terrasses i la taxa de residus comercial.
Acceptada Comerç Executada

Es va aprovar una modificació d'ordenança fiscal per tal d'aplicar 

la reducció de la taxa d'ocupació de terrasses, i també es va fer 

la convocatòria d'ajuts a comerços que es van veure obligats a 

tancar durant la declaració de l'estat d'alarma.

des-21

RE99
Contractació de les llicències de programari adequat per al 

teletreball de la majoria dels treballadors municipals.
Acceptada

Serveis 

Generals
Executada

S'han contractat llicències de zoom i google meet per fer 

reunions a distància.

RE100

 Atur: creació d’ajudes municipals per a noves contractacions 

prioritzant els col·lectius més vulnerables (joves, més grans de 45 

anys, dones, discapacitat, etc.), finançant, per exemple, quotes de 

cotització a la Seguretat Social i part dels costos salarials durant sis 

mesos.

A estudiar
Promoció 

Econòmica
Executada

Programa 30 Plus aprovat amb 120 contractacions. S'han cobert 

totes.

RE101

Borsa de reempresa tant per a traspassos i compravenda de negocis 

petits com per a la seva transformació i segones oportunitats, amb 

ajuts econòmics i suports a plans de viabilitat per a canvis de model 

de negoci, etc.

A estudiar
Promoció 

Econòmica
En procés

Es preveu continuar el programa reempresa més enllà del 

període de vigència del Pla Covid. Aquest programa es regeix per 

un conveni amb la Diputació de Barcelona, que es renovarà quan 

finalitzi (2020-2023). 

juny-22

RE102

Exempció del 100% de la taxa d’ocupació de la via pública de les 

terrasses per l’any 2020 i simplificació de la tramitació de noves 

llicències de terrasses.

A estudiar
Ocupació de la 

Via Pública
En procés

Es prorrogarà la bonificació del 75 % de les taxes d’ocupació de 

terrasses per a la temporada 2021-2022. S'han estructurat nous 

tràmits electrònics per facilitar l'accés a la informació i la mateixa 

tramitació.

RE103
Autorització a certes botigues, com les de material esportiu o roba, a 

ocupar part de la via pública amb els seus productes sense cost.
A estudiar

Ocupació Via 

Pública
Suspesa

No es considera adequada la utilització de la via pública de 

forma permanent per a aquesta activitat, perquè perjudica la 

mobilitat. De forma puntual i amb motiu d'activitats de 

promoció conjunta, ja s'autoritzen aquestes ocupacions sense 

cost.

RE104

Creació d’una taula de treball permanent per a la recuperació 

econòmica amb els principals agents del municipi i tots els grups 

municipals.

Acceptada
Àrea 

Econòmica
Executada

El treballs han avançat i es farà la sessió constitutiva de la Taula 

per al Desenvolupament Econòmic i la Competitivitat de 

Sabadell durant el mes de juny

RE105

Garantir la recuperació i la continuïtat del conjunt del sector 

comercial mitjançant un nou impuls que permeti preservar-ne els 

valors de qualitat, proximitat i cohesió social: segell «Sabadell, 

compromesa amb la recuperació». Creació i desenvolupament d’una 

campanya per estimular el consum de productes de proximitat.

Acceptada Comerç Executada

Equivalent a RE163. S'han dut a terme dues campanyes de 

sensibilització i d'informació sobre els comerços de proximitat 

(3.593,70 euros), així com l'adequació de la campanya 

"Reflotem"  i diferent senyalització a la ciutat. També  es va crear 

l'aplicació mòbil "Sabadell t'ho porta a casa ", de cerca dels 

comerços que ofereixen servei a domicili, així com es va 

actualitzar la base de dades App. S'han promogut accions 

formatives pel sector de caràcter gratuït. En aquests moments 

s'està estudiant com es podrà compaginar amb la plataforma 

digital market place que s'oferirà a tots els comerços de la ciutat.

RE106

Convertir els mercats municipals en eixos centrals comercials que 

impulsin l’economia circular i de proximitat i els productes 

quilòmetre zero com a elements de cohesió social. Reactivació 

immediata del Mercat de Campoamor.

A estudiar Comerç En procés

En aquests moments, en el Mercat de Campoamor hi ha 8 

parades/locals oberts i en ple funcionament. Per una altra 

banda, durant el primer trimestre de l'any, s'ha dut a terme una 

presentació i difusió de totes les parades del Mercat de 

Campoamor i Merinals en l'àmbit del Twitter de Comerç i 

Consum i, per últim, durant el mes de setembre/octubre, es 

preveu fer una campanya per impulsar el comerç de proximitat.

oct-21
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RE107

 Finestreta única: agilització de la gestió i dels tràmits (impuls 

determinat i finalització de la implantació de l’administració 

electrònica). Línia de microcrèdits i d’altres tipus de finançament 

com ara capital risc, seek-capital, business Angel, etc.

Acceptada

Transformació 

Administrativa i 

Tecnologia

En procés

En el marc de l'administració electrònica s'ha implantat una nova 

seu on es poden fer pràcticament tots els tràmits electrònics i 

s'està en procés de revisió de procediments administratius. 

des-21

RE108

Garantir orientació laboral als joves que treballin en condicions 

precaritzades; especialment, en els casos de nous models d’ocupació 

com Glovo o Deliveroo.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada

Des del servei d'orientació laboral s'atén totes les persones de la 

ciutat que estiguin a l'atur o en millora d'ocupació i que sol·licitin 

el servei. 

RE109
Fomentar models de tinença alternatius de locals com la cessió d’ús, 

i habilitar nous espais municipals on fer coworking.
A estudiar

Promoció 

Econòmica
En procés

Encara hi ha disponibilitat per a coworking als espais municipals. 

En el disseny de nous equipaments vinculats amb la formació i 

empresa també es tenen en compte espais de coworking per 

acollir emprenedors en diferents sectors. Tot i ser una activitat 

continuada, es donarà per acabada al desembre 2021, atès que 

finalitzarà el Pla Covid.

Desembre 

2021

RE110

Creació d’ajudes municipals per a projectes d’autoocupació juvenil 

cooperatius o vinculats a l’I+D+I amb el suport de tècnics i experts en 

economia social i solidària.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

S'ha previst que s'activi el fons d'aval amb SEIRA, COOP57 i 

l'Ajuntament aviat. Queda pendent l'acord amb les entitats.

Desembre 

2021

RE111

Reforç a l’emprenedoria i innovació en serveis i en tecnologies amb 

una línia específica (econòmica i de suport tecnològic) dirigida a 

emprenedors que desenvolupin noves mesures de seguretat, canvis 

en la producció i oferta de serveis, etc., per al funcionament dels 

negocis i les transformacions dels models d’activitat.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

Hi ha en marxa una actuació de suport a l’empresa i foment a la 

innovació (acostament a infraestructures tecnològiques i 

descoberta de noves tecnologies). Segurament, per 

impossibilitat de visites físiques, s'articularà durant el segon 

semestre amb sessions virtuals amb el sincrotró i el hub de 

fabricació additiva.

Desembre 

2021

RE112
 Reforçar l’acompanyament a joves que vulguin auto ocupar-se en 

qualsevol àmbit.
Acceptada

Promoció 

Econòmica
Executada

Equivalent a RE45. S'està assessorant amb l'adaptació del circuit 

d’atenció a les persones emprenedores i empreses: nous canals 

d’assessorament on line (habilitació de noves plataformes de 

comunicació i relació amb les persones usuàries).

RE113

Promoció del cooperativisme i de les societats laborals com a forma 

d’organització empresarial per a aquelles societats que tanquin des 

d’un projecte codirigit per Promoció Econòmica i la Xarxa d’Entitats 

d’Economia Social i Solidària. Prèvia sol·licitud dels treballadors que 

fins llavors hagin estat assalariats amb l’objectiu de mantenir el seu 

lloc de treball. Estudi de viabilitat i posterior acompanyament, 

formació i suport econòmic amb línies de crèdit favorables.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada

És una actuació permanent, però a efectes del Pla Covid es 

considera finalitzada.

RE114

 Impuls de noves fórmules de col·laboració entre l’administració 

pública i les empreses de l’economia social per a la gestió de serveis 

de responsabilitat pública, incentivant la cooperació i la 

corresponsabilitat pública i privada.

A estudiar
Promoció 

Econòmica
En procés

S'ha facilitat l'accés d'empreses del tercer sector per repartir a 

domicili, vinculat a les plataformes de distribució que s'han 

desenvolupat (mercats municipals i Sabadell en xarxa)

Desembre 

2021

RE115

Augment de la contractació de serveis per part de l’Ajuntament 

d’empreses socials de la ciutat (tercer sector: cooperatives, centres 

especials de treball, etc).

Acceptada Contractació Executada
El contracte per penjar cartells s'ha adjudicat a un centre 

especial de treball i es troba en execució
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RE116

Seguiment proactiu al sector productiu de la restauració des del 

servei d’empresa de Promoció Econòmica per a acompanyament en 

la readaptació de les línies de negoci de les empreses. 

Assessorament i suport en el redisseny de la venda a domicili per 

minimitzar la destrucció d’ocupació.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

És una actuació permanent, però a efectes del Pla Covid es 

considera finalitzada

Desembre 

2021

RE117

Reducció, moratòria, progressivitat i/o subvenció dels impostos 

municipals com a suport i com a incentiu a petits comerços i al sector 

de la restauració.

A estudiar
Gestió 

Tributària
Executada

S'han deixat de cobrar les taxes de mercats, encants i ocupació 

de via pública per terrasses als bars durant el temps que van 

romandre tancats obligatòriament. S'ha rebaixat al 25 % per la 

resta del temps des que va acabar el decret d'alarma. S'ha iniciat 

el procediment per crear una línia de subvencions per ajudar a la 

recuperació en els casos i durant el temps en què van estar 

tancats obligatòriament determinats establiments, per ajudar a 

cobrir la part proporcional de la taxa de residus durant 

l'esmentat període.

RE118

Campanya informativa codirigida des de les regidories de Salut i 

Promoció Econòmica (en col·laboració amb les associacions de 

comerciants) adreçada a empreses del sector comerç sobre les 

mesures de seguretat i prevenció d’acord amb les directrius 

marcades des de les autoritats sanitàries.

Acceptada

Salut / 

Promoció 

Econòmica

Executada

Al començament de la pandèmia es va fer difusió de les mesures 

que van acordar les autoritats sanitàries. Amb el pas del temps, 

s'han interioritzat molt entre la població, però tot i això, com a 

campanya informativa s’activarà cada vegada que sigui 

necessari. 

RE119

Creació d’un catàleg de cursos de formació en comerç electrònic i 

d’una línia d’ajuts per als costos de la implementació per tal 

d’incentivar l’actualització tecnològica de les petites empreses, bars, 

restaurants i comerços. Teixit econòmic dinàmic i innovador.

A estudiar

Promoció 

Econòmica/Co

merç

En procés
És una actuació permanent, però a efectes del Pla Covid es 

donarà per finalitzada a finals de 2021

Desembre 

2021

RE120
Mesures a favor del comerç de proximitat: promoció i suport per a 

nous projectes que fomentin l’ocupabilitat i el servei a domicili.
Acceptada Comerç En procés

Igual que s'ha comentat en la proposta RE62, en aquests 

moments, l'entitat "Sabadell en xarxa" està plenament 

constituïda, i s'està treballant per posar en marxa la plataforma 

Clicat a partir del mes de setembre de 2021. En la mateixa línia, 

els mercats municipals, El Central i Creu Alta, també s'han 

adherit a una plataforma market place amb distribució a domicili 

que es posarà en marxa a partir del mes de maig /principis de 

juny.

set-21

RE121

Foment de la diversificació de serveis del comerç de proximitat. 

Coordinació de servei a domicili, instauració de la compra en línia a 

través d’una sola app per a comerços associats, creació de contingut 

específic dels comerços, campanyes de fidelització a través de 

compres via plataforma.

Acceptada Comerç En procés

Igual que s'ha comentat en la proposta RE62, en aquests 

moments, l'entitat "Sabadell en xarxa" està plenament 

constituïda, i s'està treballant per posar en marxa la plataforma 

Clicat a partir del mes de setembre de 2021. En la mateixa línia, 

els mercats municipals, El Central i Creu Alta, també s'han 

adherit a una plataforma market place amb distribució a domicili 

que es posarà en marxa a partir del mes de maig /principis de 

juny.

set-21

ERC
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RE122

Renovació dels mercats setmanals de venda ambulant. 

Redimensionar i condicionar el mercat dels diumenges a la Zona 

Hermètica: marcar-hi menys paradetes, marcar-hi entrades i sortides 

amb possibilitat de zones de desinfecció, Ús alternatiu de la meitat 

de paradistes cada 15 dies. Proposar un altre espai a Can Gambús o 

al districte 3 com a mercadal alternatiu que doni sortida als 

paradistes de la Zona Hermètica i dinamitzar-lo amb paradetes de 

fira i música en directe a l’espai de La Capella, etc.

A estudiar Comerç Executada

Redimensionament dels encants, ampliant espais. Els espais 

destinats als encants s'han adaptat en funció de les necessitats 

per incrementar la superfície dels mateixos, intentant mantenir 

les seves ubicacions originals, sense haver d'imposar noves 

restriccions més enllà de les establertes per les normatives, 

referides a aforaments, manteniment de distància de seguretat, 

ús de gel, i mascaretes, etc.

RE123
 Formació per als autònoms amb el desenvolupament d’un protocol 

específic d’atenció al client en espais oberts.
Acceptada

Comerç/Promo

ció Econòmica
En procés

Aquest any 2021 s'han programat 12 accions formatives i, entre 

d’altres, s'hi poden trobar cursos com el de "Atenció al client en 

temps de pandèmia", que encaixen més amb les necessitats que 

van manifestar les diferents associacions de comerciants

des-21

RE124

 Creació d’una plataforma pública amb participació publico privada 

per a la distribució dels productes del petit comerç de la ciutat, 

emmarcada en l’economia social i solidària (projecte d’autoocupació 

de persones a l’atur).

A estudiar Comerç En procés

Igual que s'ha comentat en la proposta RE62, en aquests 

moments, l'entitat "Sabadell en xarxa" està plenament 

constituïda, i s'està treballant per posar en marxa la plataforma 

Clicat a partir del mes de setembre de 2021. En la mateixa línia, 

els mercats municipals, El Central i Creu Alta, també s'han 

adherit a una plataforma market place amb distribució a domicili 

que es posarà en marxa a partir del mes de maig /principis de 

juny.

set-21

RE125

Creació de plans d’ocupació destinats a persones derivades per 

Serveis Socials. Contractació de 40 h setmanals amb seguiment 

tècnic i amb un 10% de la jornada dedicat a la millora de les 

competències transversals dels treballadors mitjançant experiències 

vivencials d’aprenentatge servei amb l’objectiu d’enfortir el seu 

paper social i apoderament per a la millora de la seva ocupabilitat.

A estudiar
Promoció 

Econòmica
En procés

S'han contractat 5 joves migrats amb 12 mesos de contracte i 30 

persones de diferents especialitats per 6 mesos: peons de 

construcció, peons de pintura, de fusteria, de neteja viària, 

instal·lador, jardineria i auxiliars de gent gran. A partir de 

l'octubre del 2021 es contractarà la resta de personal, unes 50 

persones, en funció de les necessitats seran d'altres especialitats 

o de les mateixes.

maig-22

RE126

Creació de programes específics per a l’ocupació de les dones amb 

mesures específiques de conciliació familiar. Facilitar la formació de 

les dones i garantir la inserció de les dones en les empreses.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

S'han contractat 5 joves migrats amb 12 mesos de contracte i 30 

persones de diferents especialitats per 6 mesos: peons de 

construcció, peons de pintura, de fusteria, de neteja viària, 

instal·lador, jardineria i auxiliars de gent gran. A partir de 

l'octubre del 2021 es contractarà la resta de personal, unes 50 

persones, en funció de les necessitats seran d'altres especialitats 

o de les mateixes.

maig-22

RE127
Programes específics per a dones víctimes de violència masclista, 

amb contractes de més d’un any.
Acceptada

Promoció 

Econòmica
En procés

S'han contractat 5 joves migrats amb 12 mesos de contracte i 30 

persones de diferents especialitats per 6 mesos: peons de 

construcció, peons de pintura, de fusteria, de neteja viària, 

instal·lador, jardineria i auxiliars de gent gran. A partir de 

l'octubre del 2021 es contractarà la resta de personal, unes 50 

persones, en funció de les necessitats seran d'altres especialitats 

o de les mateixes.

maig-22
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RE128

Ampliar l’oferta de plans d’ocupació per a barris, tot garantint-hi la 

participació de tota la població de Sabadell i vinculant-los amb 

usuaris del Serveis Socials bàsics.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

S'han contractat 5 joves migrats amb 12 mesos de contracte i 30 

persones de diferents especialitats per 6 mesos: peons de 

construcció, peons de pintura, de fusteria, de neteja viària, 

instal·lador, jardineria i auxiliars de gent gran. A partir de 

l'octubre del 2021 es contractarà la resta de personal, unes 50 

persones, en funció de les necessitats seran d'altres especialitats 

o de les mateixes.

maig-22

RE129

Pla d’ocupació dirigit a joves vulnerables que provinguin de 

derivacions dels Serveis Socials, i que combini l’experiència 

professional amb l’aprenentatge per competències. D’aquestes 

places, se n’haurien de reservar per a joves amb diversitat funcional 

a través de la coordinació amb el SIL (Servei d’inserció Laboral).

A estudiar
Promoció 

Econòmica
En procés Al mes d'abril es van contractar 5 joves migrats per 12 mesos. abr-22

RE130

Impulsar polítiques de formació/inserció per a joves (promoció de 

projectes d’FP dual i més oferta de programes de formació i inserció, 

tot reforçant el Vapor Llonch i donant suport a les entitats formatives 

professionalitzadores de la ciutat).

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

S'ha dissenyat l'oferta formativa tant per a treballadors en 

situació d'atur com per treballadors en actiu. S'oferiran les 

places de formació durant el mes de juny.

març-22

RE131

Seguiment, promoció i suport logístic a les entitats del tercer sector 

que promouen la inserció laboral de persones amb discapacitat i a 

les que disposen de tallers ocupacionals.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

Aquestes actuacions es desenvolupen de forma habitual amb 

periodicitat anual i, per tant, no tenen una data concreta de 

finalització. A efectes del Pla Covid es dona per finalitzada al 

desembre de 2021

Desembre 

2021

RE132
Aprofitar la transició digital i energètica per reorientar la formació 

professional i continuada dels treballadors.
Acceptada

Promoció 

Econòmica
En procés

S'ha dissenyat l'oferta formativa tant per a treballadors en 

situació d'atur com per treballadors en actiu. S'oferiran les 

places de formació durant el mes de juny.

març-22

RE133
Reorientar la formació professional i continuada dels treballadors tot 

aprofitant la transició digital i energètica.
Acceptada

Promoció 

Econòmica
En procés

S'ha dissenyat l'oferta formativa tant per a treballadors en 

situació d'atur com per treballadors en actiu. S'oferiran les 

places de formació durant el mes de juny.

març-22

RE134

Aprofitar la necessària revisió econòmica i social que cal realitzar per 

consolidar un model de fiscalitat progressiva que reculli els principis 

de redistribució de la renda, contribució ciutadana sostenible i 

igualtat.

Acceptada
Gestió 

Tributària
Executada Ja es tenen en compte aquests principis.
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RE135

Impuls del programa de mercats verds sostenibles per potenciar la 

venda de productes de proximitat i de quilòmetre zero. Els mercats 

municipals han de garantir, amb la seva capil·laritat, la venda del 

producte de la pagesia i dels ramaders del nostre país al conjunt de 

la població. Potenciar que els mercats siguin la punta de llança de les 

polítiques de promoció del consum responsable i contra el 

malbaratament alimentari.

Acceptada Comerç Executada

Des del mercat Central fan accions pel malbaratament d’aliment 

, així com també es posa en valor el mercat de pagesos 

promocionant el sector amb difusió dels productes, ja sigui a 

través de la pròpia Administració o per campanyes promogudes 

per la Diputació de Barcelona. 

RE136

Facilitació dels tràmits i creació d’un protocol específic per a 

empreses 4.0 que, alhora, es comprometi amb la millora del 

benestar socioeconòmic i ambiental de la ciutat.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada

No hi ha protocol específic 4,0. S'atenen igual totes les empreses 

i amb la mateixa agilitat.

RE137  Impulsar la taxa de l’última milla per incentivar el consum local. A estudiar
Gestió 

Tributària
Pendent

S'ha hagut d'ajornar l'anàlisi d'aquesta proposta perquè altres 

aspectes rellevants ho han impossibilitat (com la posada en 

marxa d'una oficina centralitzada d'expedients sancionadors o 

l'estudi de la delegació de la recaptació a l'Oficina de Recaptació 

i Gestió de Tributs).

2022

RE139
Talls de trànsit als eixos comercials per garantir el distanciament 

social.
Acceptada Mobilitat En procés

S'està produint la consolidació del tall d'un tram molt significatiu 

de l'eix central de nord a sud en festius i caps de setmana amb 

l'objectiu d'establir-lo permanentment.

RE140 Garantir que els marxants poden reprendre l’activitat. Acceptada Comerç Executada Des del dia 9 de juny s'ha reprès l'activitat dels mercadets.

RE141

Cal comptar amb el re impuls de les parades de totes les parades de 

mercats: el Mercat central, el mercat de la Creu Alta, el Mercat de 

Merinals, el Mercat de Torre-romeu i el Mercat de Campoamor. 

L’acceptació de nous paradistes no pot estar tancada en cap mercat 

municipal.

Acceptada Comerç Executada

Tota persona interessada en una parada del mercat municipal 

pot accedir-hi mitjançant una llicència d'ús temporal mentre que 

no es convoca concurs de les corresponents concessions.

RE142 Fer propostes de fires centrades en el producte local. Acceptada Comerç Pendent

Qualsevol activitat de fira al carrer, està pendent de les 

instruccions que dicti el Procicat, així com de totes les mesures 

de seguretat que estableixi pel seu desenvolupament.

RE143

Cal facilitar que el consum d’aliments de proximitat sigui una realitat, 

per això cal potenciar i acompanyar la creació d’iniciatives per a la 

producció i el consum d’aliments locals de temporada i ecològics.

Acceptada Comerç En procés

Igual que s'ha assenyalat a la proposta RE67, es durà a terme 

una campanya de difusió de la plataforma de mercats i de la 

campanya de vals de compra durant els mesos de juny/juliol, i 

de cara a l'últim trimestre d'any es farà una altra campanya per 

potenciar el comerç de proximitat i aprofitant el tema, es farà 

ressò de la plataforma de comerç.

des-21

RE144

Serà indispensable una campanya de foment del consum de 

proximitat, social i solidari, per ajudar a aquells productors 

estratègics de la comarca, com pagesos i ramaders, indústries 

culturals, indústries enfocades a la sostenibilitat.

Acceptada Comerç En procés

Igual que s'ha assenyalat a la proposta RE67, es durà a terme 

una campanya de difusió de la plataforma de mercats i de la 

campanya de vals de compra durant els mesos de juny/juliol, i 

de cara a l'últim trimestre d'any es farà una altra campanya per 

potenciar el comerç de proximitat i aprofitant el tema, es farà 

ressò de la plataforma de comerç.

des-21
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RE145 Revisió de les taxes amb criteris de redistribució social. A estudiar
Gestió 

Tributària
Pendent

S'ha hagut d'ajornar l'anàlisi d'aquesta proposta perquè altres 

aspectes rellevants ho han impossibilitat (com la posada en 

marxa d'una oficina centralitzada d'expedients sancionadors o 

l'estudi de la delegació de la recaptació a l'Oficina de Recaptació 

i Gestió de Tributs).

2022

RE146
Reforç empresa i comerç prioritzant el municipi i el seu entorn: 

economia social, local i solidària.
Acceptada

Promoció 

Econòmica
En procés

L'actuació prevista a l'últim trimestre de 2021 dels vals de 

compra en les activitats comercials i en els serveis més 

perjudicats per la pandèmia va en la línia expressada en aquesta 

actuació. S'hi destinaran més de 1,6 milions.

des-21

RE147

L’eix central de les polítiques d’ocupació ha de restar vinculat a la 

potenciació de l’economia verda, amb un fort component local, 

mitjançant subvencions i crèdits.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Desestimada

Els recursos compromesos per al Pla Covid han superat l'import 

previst inicialment i pressupostàriament no es pot encabir 

aquesta mesura, pel que fa a les subvencions i crèdits.

RE148
Adreçar els plans d’ocupació cap a serveis a la comunitat, 

especialment en el camp sociosanitari i d'intervenció comunitària.
A estudiar

Promoció 

Econòmica
En procés

Dins de la línia de l'actuació RE1, es planteja l'especialitat 

d'atenció a la gent gran, mentre que la resta d'oficis treballen a 

l'entorn comunitari amb oficis de manteniment de via pública 

principalment i amb els agents civics.

maig-22

RE149
Ampliar el nombre de persones que s’inclouran en els plans 

d’ocupació.
Acceptada

Promoció 

Econòmica
En procés

S'han contractat 5 joves migrats amb 12 mesos de contracte i 30 

persones de diferents especialitats per 6 mesos: peons de 

construcció, peons de pintura, de fusteria, de neteja viària, 

instal·lador, jardineria i auxiliars de gent gran. A partir de 

l'octubre del 2021 es contractarà la resta de personal, unes 50 

persones, en funció de les necessitats seran d'altres especialitats 

o de les mateixes.

maig-22

RE150

Reforçar els programes de formació i capacitació digital per a la 

ciutadania.

Oferir formació tecnològica (inicial i avançada) a col·lectius amb risc 

d’exclusió social per motius socioeconòmics en coordinació amb els 

serveis socials municipals.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

La formació va començar a finals del mes de març. Han participat 

60 persones en els nivells inicials. En total, 631 persones.
març 2022

RE151

Realitzar una compra pública de dispositius i fomentar la reparació, 

manteniment i reutilització per tal d’universalitzar-ne la 

disponibilitat.

Acceptada
Tecnologia i 

Sistemes
En procés

De moment no s'han pogut cedir els equips perquè s'han 

necessitat internament -aules de formació, préstec a 

treballadors que treballen a casa, etc. Es preveu que alguns 

equips es puguin cedir a finals del 2021 o principis de 2022.

març-22

RE152

Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i 

recursos de manera gratuïta, així com dotar de recursos els existents 

(biblioteques, centres cívics o telecentres).

Acceptada
Tecnologia i 

Sistemes
En procés

A causa de la pandèmia s'han prorrogat els terminis per executar 

les actuacions a Sant Oleguer i la Bassa. A banda, als centres 

cívics, a la Fira i al Vapor Llonch es van posant antenes. També 

s'ha previst posar noves antenes i reemplaçar-ne d'altres.

març-22

RE153
Oferir programes pedagògics que permetin abordar com treballar la 

tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania.
Acceptada Educació En procés

S'ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona per 

disposar de recursos.

RE154 Creació de la taula de seguiment de les accions post-COVID-19. Acceptada
Àrea de 

Presidència
En procés

La 3a reunió de la Comissió de Seguiment COVID-19 tindrà per 

objecte presentar el 3r Informe.
des-21

Crida per 

Sabadell
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RE155 Crear l’observatori de dades per fer el seguiment de les accions. Acceptada
Àrea de 

Presidència
Desestimada

L'Ajuntament ja disposa d'observatoris de dades que s'han 

mostrat efcients a l'hora d'avaluar l'impacte de la COVID-19. 

L'observatori de l'economia local i els reculls d'Acció Social 

generen una imatge suficient com per no requerir cap 

instrument nou. Tanmateix, vegeu la resposta a la mesura 

PAP82 que explica l'àmbit de salut.

RE156

Elaboració amb les entitats econòmiques, gremis, sindicats, d’una 

cartera amb les necessitats de les empreses i autònoms de la ciutat 

per determinar ajuts directes per afavorir la contractació indefinida i 

la formació en el lloc de treball de les persones treballadores.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

Es mirarà d’articular el llistat de necessitats a partir de la taula de 

desenvolupament econòmic.
des-21

RE157

Impulsar la Finestreta Única Empresarial (FUE): Nova finestreta 

activa que coordinadament amb totes les organitzacions 

empresarials i administracions públiques donarà resposta i cercarà 

solucions efectives a totes les consultes i problemàtiques que 

l’entorn empresarial vagi plantejant.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada Posada en marxa e-administració. 

RE158
Fomentar micro-vivers d’empresa als polígons que així ho 

requereixin en necessitar estar a prop de les empreses del polígon.
Acceptada

Promoció 

Econòmica
Executada

Hi ha dos centres de promoció empresarial amb ocupacions molt 

altes (90%).

RE159

Promoure la circularitat o simbiosi industrial en els PAE. La indústria 

és una màquina de consum d’energia i generació de residus. Els nous 

PAE han de funcionar com un ecosistema on els rebutjos d’una 

empresa s’utilitzin com a recursos per una altra i així successivament. 

Vinculada als concursos de venda de sòls municipal: Mobilització del 

sòl de titularitat municipal per fomentar la implantació de noves 

activitats productives.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada

El programa de simbiosi industrial continua executant-se, 

fomentant actuacions a les empreses dels polígons. A més, s'està 

realitzant un estudi de viabilitat d'instal·lació de plaques 

fotovoltaiques al CEI Can Roqueta. Malgrat ser una actuació de 

llarg recorregut, a efectes del Pla Covid, es dóna per finalitzada.

RE160

Desenvolupament virtual del Fòrum d’emprenedoria i del Fòrum 

d’innovació: Lloc actiu de trobada on tots els centres d’emprenedoria 

i de coneixement de la ciutat aportin idees per impulsar tots aquells 

projectes amb capacitat de creixement i innovació.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada

FINALITZADA Cafè aventura / pendent Fòrum innovació. Fòrum 

virtual d'emprenedoria ja s'ha celebrat el 30 de setembre. Fòrum 

d'innovació previst.

RE161

Pla d’acompanyament a les empreses en la seva ubicació al municipi 

(millora de circuits interns i agilització administrativa). Pla especial 

per fer atractiu l’aterratge de noves empreses a la ciutat. Millorant 

tota la tramitació administrativa i orientant els actius de la ciutat a 

l’arribada de nous projectes.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada

Disseny d'un protocol d'acollida i seguiment (after care) de les 

noves empreses a la ciutat. Finalitzat. 

RE162

Pack benvinguda: Elaborar el pack on hi hauria tota la informació 

necessària per a qui creï una nova empresa: passos a fer de manera 

ordenada i amb quines entitats (AEAT, SS, Ajuntament, etc). 

Addicionalment, s’indicarien les facilitats per crear l’empresa i 

bonificacions de benvinguda.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada

El pack de benvinguda que  ja es feia, s'ha complementat amb  

nous materials d'atracció i un lliurable inicial de promoció de 

ciutat per desenvolupar projectes empresarials.
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RE163

Plataforma Compra a Sabadell /APP Sabadell t’ho porta a casa. 

Endegar prova pilot de botiga online directe per qui no en tingui, o 

link per a qui sí. Vincular el projecte amb formació digital del sector. 

Link a plataforma comuna de distribució (3.3.1).

Acceptada Comerç Executada

 Es va crear l'aplicació mòbil "Sabadell t'ho porta a casa " , de 

cerca dels comerços que ofereixen servei a domicili , així com es 

va actualitzar la base de dades App . S'han promogut accions 

formatives pel sector de caràcter gratuït. En aquests moments 

s'està estudiant com es podrà compaginar amb la plataforma 

digital market place que s'oferirà a tots els comerços de la ciutat.

RE164

Difusió de l’APP Sabadell t’ho porta a casa: plataforma on apareixen 

tots els comerços de la ciutat que donen servei a domicili. Esmena 

d’addició: Plataforma de compra. La compra online es lligaria a la 

plataforma logística. Col·laboració publico privada. L’Ajuntament 

promou però no gestiona.

Acceptada Comerç Executada

Tal com indica l'estat d'acompliment de la proposta RE60: S'ha 

valorat internament l'ús que se'n fa de l'aplicació i s'han 

introduït millores en la utilitat, tant a nivell intern i explotació de 

dades, com a nivell de l'usuari. També s'ha reprès la difusió de 

l'app per tal d'incrementar el nombre de comerços adherits. Cal 

afegir que al febrer es va publicar la primera newsletter del 

servei de Comerç i Consum, on aquest tema també queda 

reflectit

RE165

Mercats oberts: fomentar un catàleg d’activitats lúdiques/ 

gastronòmiques de petit format a l’interior dels mercats (classes de 

cuina, productes km0, actes...) per promocionar els mercats 

municipals.

Acceptada Comerç Suspesa Suspès per la  COVID-19. 

RE166

Espais mancomunats, gestionar si així ho volen els bars amb 

terrasses afectades per la limitació de taules, per a què mancomunin 

el servei en un espai provisional proper al seu negoci.

A estudiar
Ocupació de la 

Via Pública
Pendent

Aquesta necessitat es continua sense detectar per part 

d'establiments o Gremi. Sí que s'han concretat condicions i 

tramitació per permetre la implantació de tarimes i terrasses a la 

calçada.

RE167

Fira temàtica SAKURA FEST. Aprofitant les sinergies entre els 

productes alimentaris, de cuina, restaurants, cultura, art, oci i esport. 

On podran participar des de l’escola JOSO a centres de judo, ioga, jiu-

jitsu, passant per llibreries o restaurants a l’entorn de la cultura 

japonesa.

Acceptada Turisme En procés

Actualment en tràmit de contractació a través de Promoció 

Econòmica de Sabadell: director/a de l'esdeveniment, 

responsable de comercialització d'stands i responsable de la 

programació.

RE168

Implementar les actuacions que s’estableixin en el Pla de Màrqueting 

Turístic que està fent la Diputació de Barcelona, per tal de posicionar 

Sabadell com a ciutat receptora de visitants en l’àmbit esportiu 

(congressos, negocis i reunions).

Acceptada Turisme En procés

S'ha sol·licitat un recurs al catàleg de serveis de la Diputació de 

Barcelona 2021 per elaborar un pla de turisme esportiu 

sostenible. Altres accions en execució d'acord amb les 

recomanacions del Pla són: Fira temàtica SAKURA, Accions Pla 

COVID-19 RE89, RE90, RE91.

RE169

Desenvolupar una tarja turística amb descomptes, promocions, 

involucrant els sectors de la restauració, comerç, serveis i cultura i 

implementar-la digitalment.

Acceptada Turisme Pendent Cal madurar millor les ofertes que caldria incloure.

RE170

Fet a Sabadell: Creació i segell de marca de tots aquells productes i 

serveis creats i produïts a Sabadell. Amb l’objectiu de promoure la 

col·laboració d’empreses i centres de coneixement.

Acceptada Comerç En procés

S'està treballant per consolidar productes típics de Sabadell 

(mongeta del ganxet, vi d’Arraona) com a producte local i se'n 

potenciï la comercialització.

des-21

RE171

Elaboració d’un Pla amb les entitats de comerç de la ciutat per 

gestionar els estocs que ha generat el comerç en aquests mesos de 

tancament.

Acceptada Comerç Suspesa

Per dur a terme aquest objectiu es volien fer diferents activitats 

de dinamització comercial i campanyes de comunicació i no es 

poden realitzar per la COVID-19.

Junts per 

Sabadell
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RE172

“Cap local tancat”, treballar en l’elaboració d’un índex de referència 

del lloguer/Pacte de ciutat de locals comercials en els diferents eixos 

comercials de la ciutat. Establint bonificacions impositives per als 

propietaris que s’hi acullin per evitar la desertització comercial.

A estudiar Comerç En procés
Per part de l'Ajuntament es faran accions per tal que la 

Generalitat de Catalunya prengui mesures en aquest sentit
des-21

RE173

Programa multipliquem-nos de suport al comerç de proximitat. 

Fomentar la dinamització de l’espai públic dels eixos comercials i 

mercats amb actes de petit format promoguts per les entitats 

culturals, esportives i locals.

Acceptada Comerç Suspesa Suspès per la COVID-19. 

RE174

Campanya de conscienciació sobre el que implica el consum del 

comerç i restauració de proximitat: dona vida als barris des de la 

proximitat i és ecològic. Difusió dels beneficis del consum de 

proximitat per la seguretat sanitària i l’economia local, i que permeti 

fixar les bases futures de models sostenibles i innovadors.

Acceptada Comerç Executada Campanya Impulsem Sabadell i Mapa de consum responsable.

RE175

Posar en marxa les accions que es suggereixen al Pla Estratègic que 

marca com a àmbits a potenciar el turisme esportiu i el turisme de 

congressos, negocis i reunions (MICE).

Acceptada Turisme En procés

S'ha sol·licitat un recurs al catàleg de serveis de la Diputació de 

Barcelona 2021 per elaborar un pla de turisme esportiu 

sostenible. Altres accions en execució d'acord amb les 

recomanacions del Pla són: Fira temàtica SAKURA, Accions Pla 

COVID-19 RE89, RE90, RE91, RE97, RE176, millora de la 

senyalització turística, creació/consolidació d'espais de memòria 

i interpretació de l'esport .

RE176

Endegar els treballs de dotació de continguts i de desenvolupament 

de la futura Oficina de Turisme, tal i com preveu el Pla Estratègic de 

Turisme de Sabadell.

Acceptada Turisme En procés

En elaboració projecte d'obra de la oficina de Projecció de la 

ciutat i turisme, i previsió contractació de tecnologies per a 

l'oficina (40.000 €).

nov-21

RE177

Accelerar la implantació de l’administració electrònica i el teletreball. 

Les restriccions a la mobilitat i l’atenció presencial obliguen a la 

interacció telemàtica entre ciutadania i administració. Caldrà revisar 

els terminis actuals per implantar-los sense demora.

Acceptada

Transformació 

Administrativa i 

Tecnologia

Executada

En la nova seu electrònica, que permet fer pràcticament tots els 

tràmits telemàtics, està implementada. Cal introduir més 

formularis webs específics. El registre electrònic ja esta 

implementat. Caldrà incorporar més formularis webs i s'està 

revisant novament els tràmits de la seu. Pel que fa al teletreball 

s'està realitzant.

RE178

Incorporar una partida presupostária para la compra y reserva de 

mascarillas de todos los tipos de gel hidroalcohólico, EPIs, guantes, 

cámaras termográficas, gafas y batas. Por desgrácia, ha quedado 

demostrado que el suministro de material sanitario ha sido uno de 

los puntos débiles en la gestión de la crisis del Coronavrius en 

nuestro país. Desde Ciudadanos, consideramos que es un requisito 

indispensable e inmediato para estar preparados ante la posibilidad 

de un rebrote futuro, que el Ayuntamiento tome las medidas 

necesarias para la adquisición y  almacenamiento de material 

sanitario. 

Acceptada
Serveis 

Generals
Executada

Es continuen realitzant compres i distribuint material de 

protecció COVID-19 per atendre les necessitats dels diferents 

col·lectius de treballadors municipals.
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RE179

Elaborar un plan para la adecuación, limpieza y desinfección de 

espacios e instalaciones municipales (centros de mayores, 

guarderías, mercados, etc), que nos permita la transición hacia esa 

nueva normalidad que nos vamos a encontrar y para que el conjunto 

de los servicios municipales vayan adecuándose progresivamente a 

este proceso de desescalada, garantizando la seguridad de los 

profesionales y de los ciudadanos en la relación de éstos con la 

administración.

Acceptada
Serveis 

Generals
Executada

S'ha modificat el contracte de neteja d'equipaments municipals 

per dotar-lo de recursos suficients per atendre les noves 

necessitats de neteja i desinfecció derivades de la pandèmia.

RE180
Invertir en la compra de mamparas para asegurar con garantías esa 

adecuación en los puntos de atención directa al público.
Acceptada

Serveis 

Generals
Executada

S'han comprat i distribuït mampares de diferents mides per 

atendre les necessitats dels serveis amb atenció al públic.

RE181

Impulso de la Administración Electrónica con el objetivo de reducir la 

presencia física de ciudadanos en los organismos públicos de la 

Administración para llevar a cabo trámites que podrían realizarse de 

forma telemática. Esta medida también contribuiría con objetivo el 

papel 0, respetuoso con el medio ambiente y de necesaria 

implementación para reducir el ingente gasto de papel en toda la 

burocracia administrativa.

Acceptada

Transformació 

Administrativa i 

Tecnologia

Executada

En la nova seu electrònica, que permet fer pràcticament tots els 

tràmits telemàtics, està implementada. Cal introduir més 

formularis webs específics. El registre electrònic ja esta 

implementat. Caldrà incorporar més formularis webs i s'està 

revisant novament els tràmits de la seu. Pel que fa al teletreball 

s'està realitzant, tot i que cal que Recursos Humans faci 

instruccions als respecte.

RE182

Elaboración de un protocolo para la vuelta al trabajo de todos los 

empleados municipales. Dentro de este deberían incluirse las 

siguientes propuestas:

Acceptada
Recursos 

Humans
Executada

RE183

Elaboración de un protocolo para la vuelta al trabajo de todos los 

empleados municipales:

Adaptación de los lugares de trabajo antes de la vuelta.

Acceptada
Recursos 

Humans
Executada

RE184
Adaptación de las cartas de servicio a las situaciones COVID-19.

A estudiar General Desestimada

Després d’estudiar tècnicament la proposta, s’ha conclòs que 

donat que les Cartes de Servei tenen un caràcter reglamentari i, 

com a  tal, qualsevol modificació implica una llarga tramitació i 

posterior aprovació en el Ple Municipal, adaptar el contingut de 

les 19 cartes de serveis --que en aquests moments té aprovades 

l’Ajuntament-- a una situació transitòria no resultaria ni pràctic 

ni eficaç. Perquè, un cop passada la pandèmia, caldria de nou 

adaptar el contingut a la situació de normalitat amb el 

conseqüent procés llarg de tramitació.

RE185

Modificación del clausulado en los pliegos de condiciones y contratos 

para tener en cuenta, en los criterios técnicos, cuestiones como la 

seguridad de suministro, la proximidad o las funciones alternativas 

de los trabajadores de las mismas en caso de emergencia sanitaria 

para no ser afectados por una suspensión de contrato fuera del 

estado de alarma.

Acceptada Contractació Pendent
Per motius organitzatius, el servei de contractació administrativa 

no ha tingut la possibilitat d'encetar aquest estudi.
2022

RE186
Creación de programas de asistencia y mediación en los ámbitos de 

deudas por impago de alquileres o créditos hipotecarios.
A estudiar Habitatge Executada

Unitat constituïda: Habitadeute. Conveni amb Ofideute de 

l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC).

Ciutadans
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RE187

Moratoria de impuestos y aplazamiento de pago que no se ciña 

estrictamente al año 2020, sino que pueda ampliarse a años 

sucesivos para que las empresas tengan tiempo y margen para 

recuperar su liquidez.

Acceptada
Gestió 

Tributària
Executada

Les mesures s'han prorrogat per a tot l'exercici 2021. La 

vacunació massiva i la baixada de la taxa de contagis i de 

transmissions dibuixa un escenari en què les restriccions actuals 

aniran desapareixent progressivament durant el 2021, de 

manera que desapareixeran les causes que motivaren les 

mesures excepcionals sobre les taxes municipals. L'opció de 

pagar els tributs ajornats no es cenyia només a l'exercici del 

2021, sinó que es podia sol·licitar per a un període de fins a 4 

anys.

Fundació 

Main
RE188

Donar un nou format a les actuacions de referents d’Ocupació 

Juvenil: Acompanyament individualitzat dels joves en els seus 

processos ocupacionals i de futur, tant a nivell formatiu com laboral:

Creació d’equip d’acompanyament de proximitat (orientadora i 

educadora, amb suport de prospecció laboral).

Accions de suport personal per afrontar situacions de dificultat i 

permanència en la recerca i seguiment del full de ruta de futur.

Accions formatives de caràcter breu en matèria de autoocupació, 

cooperativisme, entorns laborals, etc)

Accions de suport emocional.

Equip format per 2 persones que es desplacen als territoris de la 

ciutat que siguin propers a les persones joves amb major dificultat 

d’inserció laboral i formativa.

Durada: 12 mesos.

Dedicació per persona: 20 hores setmanals durant 40 setmanes.

La Fundació MAIN posarà al servei de l’equip la prospecció laboral en 

el territori.

A estudiar
Promoció 

Econòmica
Executada

El programa Referent d'Ocupació Juvenil es va desenvolupant 

segons les directrius del Servei d'Ocupació de Catalunya, que el 

promou. La funció de les dues professionals es complementa 

amb el suport de l'equip de prospectores d'empresa, 

d'intermediació laboral i del programa d'acompanyament a la 

gestió emocional.

RE189

Opinem que els recursos posats a disposició de la ciutat, i per la 

ciutat, haurien d’emprar-se buscant el màxim efecte multiplicador en 

la pròpia activitat econòmica de la ciutat, tot generant més activitat 

entre els autònoms i les empreses de la ciutat que ja operaven abans 

de la crisis i llur problema ha estat la pèrdua d’ activitat.

A estudiar
Promoció 

Econòmica
En procés

L'actuació prevista a l'últim trimestre de 2021 dels vals de 

compra a les activitats comercials i de serveis més perjudicats 

per la pandèmia va en la línia expressada en aquesta actuació. 

S'hi destinaran més d'1,6 milions.

des-21

RE190

També es detecta la manca de mesures participatives de les entitats i 

institucions de la ciutat.

No es preveuen espais de participació i cooperació publica-privada 

en aquest moments en què cal obtenir la màxima eficàcia dels 

recursos públics destinats a la reactivació. El rol de les entitats no ha 

de ser relegat nomes a la opinió i coordinació, també se les ha de 

tenir en compte a l’hora de l’execució. D’altra manera no s’aprofiten 

tots els recursos que existeixen a la ciutat, i en canvi se’n creen de 

nous partint molts cops de zero.

A estudiar
Participació 

Ciutadana
En procés

S'ha dut a terme la part participada amb les entitats i la 

ciutadania de la redacció del Reglament de participació. En 

aquest moment hi ha un document inicial de reglament, 

pendent de validar per totes les parts implicades. 

nov-21
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RE191

Sobre l'Oferta de formació en línia específica per al sector comercial: 

Incloure l’oferta formativa específica de les entitats econòmiques ja 

existents, i que tenen programes enfocats a la formació del sector, o 

més generalistes, però també poden ser utilitzats pel sector.

Acceptada Comerç En procés

Des de l'àmbit de promoció econòmica, com pel Servei de 

Comerç, s'han contractat i planificat totes les accions formatives 

de caràcter anual. La primera acció formativa de Comerç tindrà 

lloc el dia 17 i 18 de maig de 2021. Aniran dirigides, 

majoritàriament, a la digitalització del sector

maig-21

RE192

Sobre l'Assessorament per a millorar la presència en xarxes de les 

empreses: És un objectiu de la diagnosi d’enguany del programa 

“Comercio Minorista” de la Cambra de Sabadell a través de la 

Cámara de España, FEDER i Secretaria d´Estat de Comerç. Es podria 

integrar en el programa i reservar una quota, sempre que en facin 

difusió dins del programa de l’Ajuntament i consti com a 

col·laboració conjunta.

Acceptada Comerç Pendent

Des del Servei de Comerç es treballa en diferents línies 

formatives adreçades al sector comercial i de restauració amb la 

finalitat de posar al seu abast les diferents eines tecnològiques 

amb les quals puguin millorar la competitivitat en el mercat, tant 

des del punt de vista de coneixement com de posada en pràctica 

en els negocis respectius. Així i tot, es contactarà amb la Cambra 

per analitzar si s'hi poden integrar les accions.

nov-21

RE193

Sobre la Formalització de convenis de col·laboració amb les 

immobiliàries de la ciutat: Dins del marc de la intermediació amb 

agents immobiliaris: incloure el servei d’arbitratge de lloguers 

proposta per la Cambra de la propietat i la de Comerç.

Acceptada Habitatge Executada
El Servei d'Habitatge manté una interlocució i estableix acords 

amb els grans tenidors de fons d'habitatges de la ciutat (SAREB).

RE194

Sobre les Campanyes de sensibilització i d’informació sobre els 

comerços de proximitat adreçades a la ciutadania: Donar suport o 

subvencionar els segells que emetrà la Cambra de Sabadell per 

conveni amb la Cámara de España i la Secretaria d´Estat de Comerç. 

Segell de confiança conforme s´atenen les mesures dictades pel 

ministeri de salut en la lluita de la COVID-19.

Acceptada Comerç Executada
Aquest segell ja és vigent i des dels canals municipals se n'ha fet 

difusió

RE195

Sobre l'Assessorament i recolzament inicial en la implementació de 

mesures que contribueixin a generar confiança al retorn de la 

clientela:  Adaptació del segell del comerç a Hosteleria?

Afegir certificats lliure COVID-19 com a campanya i que s’apuntin els 

comerços

Veure el Segell de confiança de Ministeri, que es tramitarà des de les 

Cambres de Comerç de tot Espanya.

A estudiar Comerç Executada

Es va dur a terme un curs adreçat a l'hostaleria sobre mesures 

sanitàries a adoptar. Aquest mes es preveu també realitzar un 

curs adreçat al sector comercial i de restauració de com atendre 

al client en temps de pandèmia.

RE196

Sobre l'Oferta de formació en línia específica per al sector de la 

restauració: Incloure l’oferta formativa específica de les entitats 

econòmiques ja existents. Es podria fer amb la mateixa metodologia 

que el Plan Comercio Minorista que ja s’ha fet. Ho pot subvencionar 

l’Ajuntament.

Acceptada Comerç En procés

Des de l'àmbit de promoció econòmica, com pel Servei de 

Comerç, s'han contractat i planificat totes les accions formatives 

de caràcter anual. La primera acció formativa de Comerç tindrà 

lloc el dia 17 i 18 de maig de 2021. Aniran dirigides, 

majoritàriament, a la digitalització del sector

maig-21

RE197

Sobre l'Elaboració d’un plànol temàtic: Aquest plànol es podria fer en 

base a les dades del Cens Cambra, enriquit amb informació del propi 

establiment i coordinat amb les entitats ja existents com el Gremi de 

Hosteleria. Enriquint amb dades de webs (Google, TripAdvisor, 

Restaurant).

A estudiar
Turisme/Comer

ç 
En procés

Previsió de contractació de 36.000€ en material de difusió 

turística, marxandatge i guies temàtiques i de serveis turístics.
set-21

Cambra de 

Comerç
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RE198

Sobre Confeccionar i editar mapes turístics de la ciutat: Aquesta 

actuació correspon a una demanda que es va fer a la Comissió de 

Comerç de la Cambra. En el cas d’equipaments turístics, estaria bé 

que utilitzessin el Cens nostre. Fer un Conveni-Marc amb les entitats 

empresarials, de manera que també les novetats / webs s’incloguin a 

les seves webs (especialment, si pensem que molts usuaris dels 

hotels de la ciutat ho són per activitats empresarials).

A estudiar Turisme Executada

RE199

Sobre Crear uns plànols temàtics per donar a conèixer els diferents 

potencials de la ciutat (gastronòmic, de natura...): Especialment en la 

qüestió gastronòmica.

Utilitzar el cens de comerç amb els epígraf de restauració i hoteleria i 

la informació a partir de la que hi ha a Internet (Google, TripAdvisor, 

Restaurant, etc.)

A estudiar Turisme En procés
Previsió de contractació de 36.000€ en material de difusió 

turística, marxandatge i guies temàtiques i de serveis turístics.
set-21

RE201

Implantar les tramitacions “on line” en totes les tramitacions i 

gestions municipals relacionades amb les activitats, i 

videoconferències en cas de serveis d’assistència i/o assessorament. 

Habilitar un espai específic en el web municipal, informant de totes 

les bonificacions i ajuts existents i facilitant “on line” la seva 

tramitació.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada E-administració ja en marxa

RE202

Marketplace: desenvolupament d’una plataforma per posar en 

contacte l’oferta i demanda generada per les empreses, “Sabadell al 

món”.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada

El que es va fer és un marketplace de productes i serveis gratuïts 

de les empreses.

RE203
Campanya de suport al consum del comerç i hostaleria local, dels 

productes i serveis de proximitat.
Acceptada Comerç Executada Campanya Impulsem Sabadell.

RE204

Línia de subvenció de projectes de competitivitat i innovació 

empresarial per a pimes i microempreses per a plans d’adaptació 

dels llocs de treball als nous requeriments sanitaris i tecnològics 

derivats de les mesures de la COVID-19.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Desestimada

Els recursos compromesos per al Pla Covid han superat l'import 

previst inicialment i pressupostàriament no es pot encabir 

aquesta mesura 

RE205

Potenciar els plans de millora d’infraestructures vials i de mobilitat, 

de telecomunicacions, de videoseguretat, de senyalització, com a 

política de retenció i captació de noves empreses pels PAE de la 

ciutat.

Acceptada Mobilitat En procés

El PAE del Polígon de Can Roqueta s'ha finalitzat, incorporant, 

entre d'altres, càmeres de videovigilància, nova senyalització, 

punts de càrrega de vehicle elèctric. etc. A nivell global, el PAM 

2021-2023, juntament amb els instruments de planificació com 

el pla de Mobilitat Urbana de Sabadell (PMUS), s'incorporen i es 

contemplaran actuacions i línies de treball per al foment 

d'infraestructures, càmeres de control de trànsit, etc.

RE206

Creació de l’Oficina d’Afectats per la COVID-19 amb dotació suficient 

adaptada a l’evolució de la situació per oferir informació a les 

persones i empreses.

A estudiar
Àrea 

Econòmica
Desestimada

No s'estima oportú crear una nova estructura quan ja es presta 

el servei amb els mitjans propis.
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RE207

Constitució d’una taula de concertació publicoprivada entre 

Ajuntament i entitats econòmiques del sector privat focalitzada en 

uns punts molt concrets i amb calendari i indicadors de seguiment 

ben definits. Aquestes prioritats es centraran en 3 àmbits 

bàsicament: 1. Agilitat i simplificació administrativa en els tràmits 

que afecten les activitats econòmiques industrials i comercials; 2. 

Plataforma per a rellançar el comerç de proximitat, i 3. Polígons 

d’activitats econòmiques. L’objectiu és el de resoldre els principals 

problemes que limiten la reactivació i dinamització d’aquets 3 

àmbits, i aplicar mesures per a resoldre’ls. 

-En la mateixa línia de proposta i per extensió,  des del CIESC 

demanem que això es faci des de l’inici amb un treball col·laboratiu 

públicprivat, i que aquesta taula de concertació sigui l’embrió per a 

constituir un organisme autònom, amb el nom i la forma que 

s’acordi, però que l’esperit seria el  de poder disposar en el futur 

d’una Agència de Promoció Econòmica local. 

Es tracta d’un organisme independent mixta: 50% Promoció 

Econòmica de Sabadell SL i 50% entitats econòmiques privades, 

dedicat a la promoció de les empreses i actius econòmics de la ciutat 

i a la captació d’inversions productives i impulsores de l’economia i a 

la gestió d’actius d’alt impacte com Fira Sabadell. Caldria que 

aquesta Agència comptés amb un Consell assessor amb 

empresaris/empreses motor, tractores i generadores d’activitats 

(Parc Taulí, Banc Sabadell, Fluida, Moventia...). És important que 

sigui un organisme molt dinàmic i àgil, orientat a resultats, al marge 

del funcionament dels organismes i circuits  administratius ja 

existents (el  Vapor Llonch ha de seguir fent tot el que ara ja està 

desenvolupant i que ningú més  pot fer i que és molt important). 

A estudiar
Promoció 

Econòmica
Executada

S'han fet reunions amb les principals entitats econòmiques de la 

ciutat i ja s'ha consensuat una proposta per crear una Taula de 

caràcter permanent per al desenvolupament econòmic i la 

competitivitat de Sabadell. Es preveu que es pugui iniciar la taula 

durant el mes de març/abril

RE208

La creació d’una unitat de captació d’empreses creadores 

d’ocupació, facilitant-los-hi el procés d’implantació a la ciutat de 

Sabadell.  Aquesta unitat ha de comptar amb els recursos necessaris i 

ha de disposar de:  Equip captador d’inversors empresarials al món.

• Equip de tutors que actuïn com a finestreta única. Han 

d’acompanyar a l’empresa des del primer moment i garantint-los-hi 

la facilitat del procés d’implantació.                                                                                                                                                      

• Aquest procés necessita la coordinació dels treballs interns de 

l’Ajuntament per aconseguir-ho.

• Trobar-los el sòl que s’adeqüi a les seves necessitats.

• Aprovar el canvi d’usos de forma àgil si és necessari.

• Atorgar-los els permisos i llicències de forma ràpida i en el menor 

termini de temps.

• Assegurar-los-hi avantatges fiscals per la seva implantació.

A estudiar
Promoció 

Econòmica
Executada Posada en marxa pla d'atracció d'inversió

CIESC
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RE209

Crear una taula públic-entitats, -efectiva-, per fer del Vapor Llonch 

una eina d’impuls de desenvolupament econòmic per potenciar la 

creació d’empreses i d’ocupació i en conseqüència el 

desenvolupament social.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada S'ha previst que la taula comenci al març.

RE210

Prioritzar i potenciar l’adequació dels polígons industrials de la ciutat 

dotant-los de la tecnologia digital i de comunicacions necessària per 

la seva activitat. Així com altres serveis que puguin ser-hi necessaris 

(contenidors de residus...), i ajudar-los a reforçar la seguretat.

Acceptada

Promoció 

Econòmica/Ter

ritori

Executada

Finalitzades obres Can Roqueta febrer 2021. Estudi requeriments 

sud oest fet. Pendent que Espai Públic faci el projecte d'obres de 

millora.

RE211

Transformar l’àrea Ripoll en una àrea actual que combini la natura, 

l’esport i l’activitat econòmica en la que s’hi ubiqui la indústria del 

coneixement, creant un relat a partir de la seva història i aprofitant 

els recursos dels que ja disposa, i recolzant-se en la resiliència que ha 

demostrat al llarg dels anys.

Acceptada
Àrea de 

Presidència
En procés

Hi ha dues línies de treball complementàries. Per una banda 

s'està treballant en la definició d'una estratègia general pel Ripoll 

que contempli, també, els requeriments per a fomentar-hi 

l'activitat econòmica.

En segon lloc, s’estan realitzant els treballs de revisió i 

replantejament del planejament urbanístic per tal de permetre 

el desenvolupament de nous models productius compatibles 

amb la nova estratègia.

Desembre 

2021

RE212

Transformar el polígon Sud-Oest i acabar Sant Pau de Riu Sec a 

través de decisions urbanístiques que potenciïn la implantació 

d’empreses.

Acceptada

Territori i 

Promoció 

econòmica

En procés
Estudi requeriments sud oest fet. Pendent que Espai Públic faci 

el projecte d'obres de millora

RE213

Fer una campanya de comunicació oferint Sabadell com a ciutat amb 

facilitats de creació d’empreses i de benestar social:  Proximitat a 

Barcelona, Facilitat d’implantació, Facilitats d’accessos (transport 

públic i vies de comunicació),  Àrees naturals (Ripoll...).

Acceptada
Àrea 

Econòmica
Executada

S'ha posat en funcionament la pàgina web "Invest in Sabadell" i 

s'ha fet difusió de la iniciativa en els mitjans i xarxes.

RE214
Pla econòmic integral, tots els sectors totes les activitats: Mobilitzar 

el superàvit municipal del 2019 sense limitació.
A estudiar

Àrea 

Econòmica
En procés

El Pla Covid-19 segueix la seva evolució i la major part de les 

actuacions es preveu que finalitzin durant el 2021
març-22

RE215
Emergència social: Eximir el pagament de les taxes vinculades a 

activitats econòmiques dels lloguers i locals municipals.
Acceptada

Promoció 

Econòmica
Executada

S'ha reduït al 50 % el preu dels lloguers que ocupen les empreses 

als vivers municipals.

RE216 Creació de campanyes de promoció del consum local i Km 0. Acceptada Comerç En procés

Mateixa explicació que el seguiment anterior. Afegir que s'ha 

concretat amb Comunicació una campanya per impulsar el 

comerç de Sabadell, al setembre, que englobarà aquests temes.

set-21

RE217

Formació i seguiment de les persones aturades per garantir la 

ocupabilitat (sobretot col·lectius cronificats: dones, majors de 45 i 

joves).

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

S'ha dissenyat l'oferta formativa tant per a treballadors en 

situació d'atur com per treballadors en actiu. S'oferiran les 

places de formació durant el mes de juny.

març-22

Gremi de 

Fabricants

AV 

Torreguitart

AV Gràcia

67



Reactivació Econòmica

RE218

Incentivar la contractació d’aquestes persones en la millora de la 

ciutat (equipaments, mobiliari urbà, neteja, jardineria i entorn 

natural, asfaltat, ...).

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

Al maig s'han contractat 30 persones de diferents especialitats: 

peons de construcció, peons de pintura, de fusteria, de neteja 

viària, instal·lador, jardineria i auxiliars de gent gran. A partir de 

l'octubre del 2021 es contractarà la resta de personal, unes 50 

persones, que en funció de les necessitats seran d'altres 

especialitats o de similars.

maig-22

RE219
Creació de campanyes de sensibilització per incentivar l'economia 

circular i fomentar els mercats d'intercanvi
Acceptada

Promoció 

Econòmica
Executada

És una actuació permanent, però a efectes del Pla Covid es dona 

per finalitzada al maig del 2021.

Cambra de 

Comerç
RE221

Sobre desenvolupament i potenciació de la implantació d’activitat 

econòmica diversificada: La cambra i altres entitats podrien aportar 

un recull de propostes de mesures fiscals per afavorir la 

implementació d’empreses I+D, perquè els teixits industrials més 

imbricats amb els residencials esdevinguin veritables districtes 

tecnològics (teixits industrials de Gràcia i Can Feu).

Acceptada
Àrea 

Econòmica
En procés

Es trasllada a la Taula per al Desenvolupament Econòmic i la 

Competitivitat de Sabadell, que ja ha començat a treballar a 

nivell tècnic i que es constituirà durant el mes de juny

RE223

Crear plans d’ocupació vinculats a la millora de l’espai públic, parcs, 

zones verds i al rodal, que donin feina a persones en atur, però 

també que serveixin per obtenir una millor capacitació per facilitar el 

retorn al món laboral.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

S'han contractat 5 joves migrats amb 12 mesos de contracte i 30 

persones de diferents especialitats per 6 mesos: peons de 

construcció, peons de pintura, de fusteria, de neteja viària, 

instal·lador, jardineria i auxiliars de gent gran. A partir de 

l'octubre del 2021 es contractarà la resta de personal, unes 50 

persones, en funció de les necessitats seran d'altres especialitats 

o de les mateixes.

maig-22

RE224

Donar formació en l’àmbit digital a persones joves que puguin 

contribuir a ajudar a la població en les diferents tramitacions per 

accedir a drets i ajuts bàsics procedents de diferents administracions.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

S'estan habilitant els punts d'actuació a les biblioteques del Nord 

i Sud perquè comencin el 28 de juny la formació dels 

tramitadors/es i el 5 de juliol l'atenció a persones. Es va 

desenvolupant la darrera fase de la selecció del personal i es va 

preparant la campanya de comunicació.

març 2022

RE225

Crear plans d’ocupació, vinculats a l’atenció i cures, destinats 

fonamentalment a dones que desenvolupaven aquestes activitats i 

que es troben en situació d’atur arran de les conseqüències de la 

pandèmia.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

S'han contractat 5 joves migrats amb 12 mesos de contracte i 30 

persones de diferents especialitats per 6 mesos: peons de 

construcció, peons de pintura, de fusteria, de neteja viària, 

instal·lador, jardineria i auxiliars de gent gran. A partir de 

l'octubre del 2021 es contractarà la resta de personal, unes 50 

persones, en funció de les necessitats seran d'altres especialitats 

o de les mateixes.

maig-22

RE226
Fer un pla de suport al petit comerç amb reduccions fiscals i 

promoció pública per fomentar-lo.
Acceptada Comerç Executada

S'han aplicat per part de l'Ajuntament diferents ajuts als 

establiments comercials i de restauració en l'àmbit fiscal , així 

com en la suspensió i reducció d'algunes taxes.

RE227

Donar acompanyament i suport als emprenedors que aprofitin 

aquesta situació per intentar generar activitats econòmiques que 

generin ocupació.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada

RE228

Establir un espai de diàleg amb els agents econòmics i sindicals per 

abordar la situació econòmica de la ciutat i abordar reptes 

estratègics com la millora dels polígons industrials, la FP o la relació 

amb la UAB.

Acceptada
Àrea 

Econòmica
Executada

El treballs han avançat i es farà la sessió constitutiva de la Taula 

per al Desenvolupament Econòmic i la Competitivitat de 

Sabadell durant el mes de juny

Sabadell en 

Comú
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Col·legi de 

l'Advocacia 

de Sabadell

RE230

Trobada entre la indústria i comerç de Sabadell amb l'advocacia de 

Sabadell:  trobades i xerrades formatives i de consultes jurídiques en 

matèries de la nova reforma laboral i noves contractacions, ajudes 

fiscals-tributàries, la nova llei concursos de creditors, la 

responsabilitat personal dels administradors de les empreses, noves 

formes de resolució de conflictes (mediació, negociació col·laborat 

iva) alternatives als tribunals, la gestió compliància de l’empresa.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

S'ha mantingut una reunió amb el col·legi advocats i s'espera el 

retorn de propostes.

desembre 

2021

RE231

Posar en marxa l’obra pública de petit format, en via pública i 

edificis. Potenciant el treball comunitari i els plans d’ocupació pública 

per al tercer sector. (Recursos del Govern Central i de la Generalitat).

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada

RE232

Facilitar l’ajornament del pagament d’impostos locals, -sense 

interessos-, a les pimes amb menys de 10 treballadors, si en el 

període d’un any no disminueixen la seva plantilla o la incrementen.

Acceptada
Gestió 

Tributària
Executada S'ha facilitat l'ajornament a qui ho ha sol·licitat.

RE233
Potenciar la formació continua als treballadors i pimes per facilitar la 

seva adequació a les noves necessitats del mercat.
Acceptada

Promoció 

Econòmica
En procés

S'ha dissenyat l'oferta formativa tant per a treballadors en 

situació d'atur com per treballadors en actiu. S'oferiran les 

places de formació durant el mes de juny.

març-22

RE234
Fomentar l’ocupació laboral lligada amb la formació professional 

amb compromís de contractació.
Acceptada

Promoció 

Econòmica
En procés

S'ha dissenyat l'oferta formativa tant per a treballadors en 

situació d'atur com per treballadors en actiu. S'oferiran les 

places de formació durant el mes de juny.

març-22

RE235

Potenciar l’ocupació laboral en els camps ambientals emergents 

(economia circular, energia solar, recuperació ambiental...), 

disminuint de manera clara els impostos municipals i demanant al 

Govern central i autonòmic que també ho apliqui.

A estudiar
Promoció 

Econòmica
En procés

Es treballa en l’oferta formativa en els àmbits emergents 

esmentats per satisfer les ofertes de treball que es puguin 

generar a curt termini. Pel que fa a la part corresponent als 

impostos municipals, només es poden aplicar les bonificacions o 

exempcions previstes a les normes amb rang legal.

juny-22

RE236

Potenciar la borsa de reempresa tant pel que fa a traspassos i 

compra-venda de negocis petits com per a la seva transformació 

amb ajuts econòmics i suports a plans de viabilitat per a canvis de 

models de negoci, etc.

A estudiar
Promoció 

Econòmica
Executada S'aplica a qualsevol negoci, sigui petit, mitjà o gran. 

RE237
Obrir línies de microcrèdits i d’altres tipus de finançament tipus 

capital risc, seek-capital, business angel, etc.
A estudiar

Promoció 

Econòmica
Executada

Ja hi han línies de microcrèdits i altres vies de finançament públic 

i privat, les quals s'acompanyen. 

RE238
Obrir línies especifiques econòmiques i de suport tecnològic dirigides 

a emprenedors que desenvolupin noves mesures de seguretat.
A estudiar

Promoció 

Econòmica
Desestimada

Aquesta proposta és massa específica i adreçada a un moment 

molt puntual. No té sentit executar-la quan ja hi ha programes 

d'ajuda a l'acceleració municipal que dona suport a empreses de 

base tecnològica.

RE239

Fer una administració àgil que doni solucions , amb respostes en curt 

termini i amb solucions efectives pels ciutadans i empreses, amb un 

esperit business-friendly (permisos d’activitat, permisos d’obres i 

respostes al ciutadà).

Acceptada
Àrea 

Econòmica
Executada

La nova seu electrònica, que permet fer pràcticament tots els 

tràmits telemàtics, està implementada. Cal introduir més 

formularis webs específics. El registre electrònic ja està 

implementat. Caldrà incorporar més formularis webs i s'estan 

revisant novament els tràmits de la seu. Pel que fa al teletreball 

s'està realitzant, tot i que cal que Recursos Humans en faci 

instruccions.
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RE240

Establir un sistema de tutor empresarials per totes aquelles 

empreses que es vulguin establir a Sabadell, que els acompanyin i els 

facilitin el procés d’implantació.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada

Programes de monitoratge en marxa. Per implantar-se, el 

guiatge es fa des de l'Oficina d'Atenció a l'empresa.

RE241
Crear una oficina de captació d’inversions empresarials que actuï de 

manera proactiva.
Acceptada

Promoció 

Econòmica
Executada

No amb format d'oficina, però sí de programa d'atracció 

d'inversió

RE242

Actualitzar els polígons industrials per tal que puguin ser totalment 

competitius i adaptats als requeriments actuals (accessos, serveis, i 

telecomunicacions, ...).

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada

Finalitzades obres Can Roqueta febrer 2021. Estudi requeriments 

sud oest fet. Pendent que Espai Públic faci el projecte d'obres de 

millora.

RE243 Donar suport a la indústria com a creadora d’ocupació estable. Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada

Ja es treballa amb la indústria tant per acompanyar en la 

modernització i millora de processos productius com en la 

identificació de llocs de treball a cobrir.

RE244
Introduir incentius fiscals i plans d’ajuda que facilitin la renovació 

d’espais industrials en decadència.
Acceptada

Promoció 

Econòmica
Executada Ja hi ha bonificacions ICIO.

RE245
Promoure la creació de APEUS (BIDs) tant en zones comercials com 

en polígons industrials.
Acceptada

Àrea 

Econòmica
Executada

La Diputació ha concedit a l'Ajuntament una subvenció per fer 

els treballs previs a la constitució d'un APEU a la zona comercial 

de Ca n'Oriac (pilot)

RE246
Destinar el 6% dels contractes de l’Ajuntament a empreses que 

donen feina a persones amb risc d’exclusió social.
Acceptada Contractació Desestimada

Després d’estudiar tècnicament la proposta, es conclou que no 

s'ajusta a les competències municipals.

RE247
Vetllar i promoure l’activitat econòmica respectuosa amb el medi 

ambient.
Acceptada

Promoció 

Econòmica
Executada

És un eix transversal que sempre es té compte davant de 

qualsevol actuació.

RE248 Fomentar l’economia energèticament sostenible. Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada

És un eix transversal que sempre es té en compte davant 

qualsevol actuació. A destacar el treball conjunt amb el Gremi 

d'Instal·ladors amb el qual existeix un conveni de col·laboració 

amb aquest objectiu.

RE249

Promoure polítiques que afavoreixin la implantació d’empreses i la 

creació d’ocupació, amb la visió de que formem part d’un territori 

més ampli. Sabadell ha de tenir un rol important dins la nostra regió, 

aprofitant la proximitat amb Barcelona.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada Programa en marxa

RE250
Impulsar la construcció d’infraestructures que donin les condicions 

necessàries per desenvolupar activitat econòmica i industrial.
Acceptada Mobilitat En procés

El PAE del Polígon de Can Roqueta s'ha finalitzat, incorporant, 

entre d'altres, càmeres de videovigilància, nova senyalització, 

punts de càrrega de vehicle elèctric. etc. A nivell global, el PAM 

2021-2023, juntament amb els instruments de planificació com 

el PMUS, s'incorporen i es contemplaran actuacions i línies de 

treball per al foment d'infraestructures, càmeres de control de 

trànsit, etc.

RE251 Potenciar la indústria del coneixement. Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

En marxa programes que promouen la transferència tecnològica 

i la relació amb universitats i centres de recerca (Fòrum 

innovació, visites d'empreses a infraestructures de coneixement, 

espais de testeig de noves tecnologies)

des-21

RE252

Accions formatives de re-especialització en les noves oportunitats i 

necessitats socioeconòmiques que s’estan generant a partir de la 

pandèmia per coronavirus.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

S'està dissenyant l'oferta formativa tant per a treballadors en 

situació d'atur com per treballadors en actiu, es farà la licitació a 

l'abril  i s'ofertaran les places de formació a partir de juny 

aproximadament.

jul-21

Sabadell 

Cercle 

d'entitats 

(Taula 

Econòmica i 

Ocupació)
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RE253

Definir un pla concret pel projecte del Riu Ripoll  i polígon Sud-Oest 

com a eix de creixement de la nova economia tecnològica, tot 

respectant l’espai natural.

Acceptada
Àrea de 

Presidència
En procés

Hi ha dues línies de treball complementàries. Per una banda 

s'està treballant en la definició d'una estratègia general pel Ripoll 

que contempli, també, els requeriments per a fomentar-hi 

l'activitat econòmica.

En segon lloc, s’estan realitzant els treballs de revisió i 

replantejament del planejament urbanístic per tal de permetre 

el desenvolupament de nous models productius compatibles 

amb la nova estratègia.

Desembre 

2021

RE254

Impulsar la relació de la universitat amb el sector empresarial de la 

ciutat i afavorint la transferència tecnològica i la promoció del talent 

jove.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

Es troba en desenvolupament el PECT i les actuacions al voltant 

de l'ecosistema de la indústria del coneixement.
juny-22

RE255

Plataforma al servei a domicili: consideren que si bé és important 

tenir un “servei a domicili” centralitzat a tota la ciutat de Sabadell   

,abans de destinar aquests diners a aquesta plataforma, pensen que  

seria més urgent crear un market place (on line) de tots els 

productes de cada establiment comercial. En aquest sentit, ens van 

manifestar que aprofitant que tenim ja creada la APP , aquesta 

plataforma podria anar vinculada a la APP per tal de facilitar al 

consumidor en un clic l’accés al producte concret i als comerços de la 

ciutat.  

El gerent d’aquestes dues associacions ens va apuntar que per tal de 

poder gestionar aquesta plataforma on line de tots els productes 

dels establiments comercials , es podria crear una associació que 

tingues com a objecte social, la promoció i digitalització dels 

comerços , els socis dels qual podrien ser les pròpies  associacions. A 

tal efecte, creuen que s’hauria de crear una línia de subvenció , la 

qual es podria destinar a designar a una persona com  a 

dinamitzador tecnològic . 

Aquesta plataforma  podria també servir per fer difusió de les 

activitats de promoció i dinamització ,així com per a fidelitzar clients  

. 

Van proposar, com a exemple d’empresa que podria dur a terme 

aquest tipus de plataforma on line de productes, a Magento .

Per tant, un cop que aquesta plataforma on line o market place ja 

estigui configurada i consolidada, consideren que ja es podria parlar 

de crear una plataforma per crear un servei a domicili a la ciutat.

A estudiar Comerç En procés

Igual que s'ha comentat en la proposta RE62, en aquests 

moments, l'entitat "Sabadell en xarxa" està plenament 

constituïda, i s'està treballant per posar en marxa la plataforma 

Clicat a partir del mes de setembre de 2021. En la mateixa línia, 

els mercats municipals, El Central i Creu Alta, també s'han 

adherit a una plataforma market place amb distribució a domicili 

que es posarà en marxa a partir del mes de maig /principis de 

juny.

set-21

RE256

Comunicació : Consideren clau en aquests moments  que per part de 

l’ajuntament es faci difusió i elaborar campanyes de sensibilització 

per posar en valor el comerç de proximitat.

Acceptada Comerç En procés

Igual que s'ha assenyalat a la proposta RE67, es durà a terme 

una campanya de difusió de la plataforma de mercats i de la 

campanya de vals de compra durant els mesos de juny/juliol, i 

de cara a l'últim trimestre d'any es farà una altra campanya per 

potenciar el comerç de proximitat i aprofitant el tema, es farà 

ressò de la plataforma de comerç.

des-21

Associació 

Comerç 

Centre i 

Associació 

Comerç Ca 

N’Oriach
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RE257

Pel que fa a l’actuació de fomentar l’emprenedoria per solucionar la 

problemàtica de locals buits comercials a la ciutat, creuen que 

aquesta actuació s’hauria de dur a terme en tot cas, en una segona 

fase, ja que en aquests moments, el que s’ha d’intentar es recuperar 

i enfortir els comerços que estan oberts en aquests moment  i 

potenciar-los per a que no tanquin.

A estudiar Comerç En procés Es continua treballant en aquesta línia

RE258

Potenciar la campanya de Nadal, consideren que per tal de poder 

recuperar totes les pèrdues del sector, és indispensable poder 

reforçar tota la campanya de nadal 

Acceptada Comerç En procés

S'està treballant per potenciar i reforçar la campanya de Nadal 

d'enguany, introduint elements decoratius innovadors i 

singulars, així com nous escenaris nadalencs que ens traslladin a 

la màgia i il·lusió d'aquestes dates.

des-21

RE259

En relació a l’actuació de dur a terme  una dinamització comercial 

que lligués el nord / sud de la ciutat, no ho veuen atès que 

consideren que cada zona/barri té la seva pròpia realitat i no creuen 

que això contribuiria a millorar el sector comercial de cada barri.

Acceptada Comerç Suspesa
Es decideix que no es durà a terme per donar compliment a la 

petició formulada per les associacions.

RE261

Que totes les persones usuàries passin a formar part d’un pla 

específic del Departament de Promoció Econòmica de cerca de feina 

amb un seguiment individual.  Conèixer el seu currículum permetrà 

avaluar si es necessari un reciclatge en formació del qual 

l’ajuntament hauria de ser el major impulsor.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
Executada

És una actuació permanent, però a efectes del Pla Covid es dona 

per finalitzada

RE262

Tal com s’ha explicat en el primer punt d’aquest redactat és 

fonamental que les persones en situació de vulnerabilitat així como 

tots els desocupats fruit de la COVID-19 tinguin un nou accés al món 

laboral i una bona formació per aconseguir un Pla efectiu d’inserció 

laboral.

Acceptada
Promoció 

Econòmica
En procés

S'han contractat 5 joves migrats amb 12 mesos de contracte i 30 

persones de diferents especialitats per 6 mesos: peons de 

construcció, peons de pintura, de fusteria, de neteja viària, 

instal·lador, jardineria i auxiliars de gent gran. A partir de 

l'octubre del 2021 es contractarà la resta de personal, unes 50 

persones, en funció de les necessitats seran d'altres especialitats 

o de les mateixes.

maig-22

RE263

Valorem positivament recolzar aquest sector. Tanmateix demanem 

certa lògica a l’hora d’ampliar els espais de les terrasses ja que en 

algunes ocasions volent ajudar a un negoci de caràcter privat s’està 

provocant una afectació severa en l’ús de l’espai de pas dels 

vianants.

Acceptada
Ocupació de la 

Via Pública
En procés

Les ampliacions de terrassa i les noves condicions per permetre 

la implantació de tarimes i terrasses en calçada es gestionen 

segons criteris d'accessibilitat i equilibri en els usos de l'espai 

públic.

RE264

Ens agrada que es pensi en Sabadell com un punt d’atracció i de flux 

de visitants però entenem que això era abans i serà després del pas 

de la COVID-19 per el que demanem que s’estableixi un pla 

estratègic a llarg termini per a impulsar el Turisme de manera 

permanent.

Acceptada Turisme Executada

En el darrer mandat es va elaborar un Pla Estratègic de Turisme i 

en aquest un Pla de Màrqueting Turístic de Sabadell, amb el 

suport de la Diputació de Barcelona.

Moviment 

Veïnal del 

Sud
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Codi entitat
Número 

proposta
Proposta Resolució Servei Acompliment Detall del grau d'acompliment

Data prevista de 

finalització

UEPM1 Revisió de l’actual regulació dels usos urbanístics.
Proposta Equip 

de Govern
Planejament En procés Document urbanístic en redacció Desembre 2021

UEPM2 Millora de la qualitat de les infraestructures i de la urbanització.
Proposta Equip 

de Govern

Obres 

Públiques
En procés En redacció del document Febrer 2022

UEPM3 Actuació al Polígon Sud Oest.
Proposta Equip 

de Govern

Obres 

Públiques
En procés

En redacció del document urbanístic de reordenació i 

millora del Polígon Sud Oest
Desembre 2021

UEPM4 Implementació de criteris de flexibilitat i de barreja d’usos i activitats.
Proposta Equip 

de Govern
Planejament En procés En redacció del document Desembre 2021

UEPM5 Revisió de la regulació de les condicions tècniques d’implantació.
Proposta Equip 

de Govern
Planejament En procés En redacció del document Febrer 2022

UEPM6 Optimització de les capacitats i condicions d’implantació.
Proposta Equip 

de Govern

Planejament / 

Llicències
En procés En redacció del document Febrer 2022

UEPM7 Desenvolupament i potenciació de la implantació d’activitat econòmica diversificada.
Proposta Equip 

de Govern

Coordinació 

d'Àrea
En procés En redacció del document Febrer 2022

UEPM8 Transformació i desenvolupament del sector industrial del Ripoll.
Proposta Equip 

de Govern

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Transició 

energètica

En procés

Hi ha dues línies de treball complementàries. Per una 

banda s'està treballant en la definició d'una estratègia 

general pel Ripoll que contempli, també, els requeriments 

per a fomentar-hi l'activitat econòmica.

En segon lloc, s’estan realitzant els treballs de revisió i 

replantejament del planejament urbanístic per tal de 

permetre el desenvolupament de nous models productius 

compatibles amb la nova estratègia.

Desembre 2021

UEPM9 MPG i Text Refós del PGMOS. 
Proposta Equip 

de Govern
Planejament Executada Document elaborat i accessible a la web municipal

UEPM10 MPG Balcó del Ripoll. 
Proposta Equip 

de Govern
Planejament Executada Aprovat el text refós

UEPM11 MPG de regulació dels usos de les plantes baixes. 
Proposta Equip 

de Govern
Planejament En procés En redacció del document Febrer 2022

UEPM12 MPG de regulació dels usos recreatius.
Proposta Equip 

de Govern
Planejament Executada

Document aprovat inicialment. Actualment en fase de 

tramitació.

UEPM13 El Planejament d’iniciativa privada.
Proposta Equip 

de Govern
Planejament Executada Planejament aprovat.
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UEPM14 PMU La Roureda. 
Proposta Equip 

de Govern
Planejament Executada Document redactat. Inici del procés de tramitació.

UEPM15
Altres figures de planejament que han de permetre desenvolupar les noves línies de 

transformació futura i d’impuls de la ciutat.

Proposta Equip 

de Govern
Planejament En procés En redacció del document Febrer 2022

UEPM16 Reajustament de supòsits de llicències d’obres menors cap a comunicacions. 
Proposta Equip 

de Govern
Llicències Executada Assolit un cop implantada la tramitació electrònica

UEPM17 Reajustament d’alguns supòsits d’obra major cap a obres menors.
Proposta Equip 

de Govern
Llicències Executada Assolit un cop implantada la tramitació electrònica

UEPM18
Agrupació dels tràmits de resolució dels comunicats d’activitats i els d’obres, així com de les 

autoritzacions d’ocupació de la via pública.

Proposta Equip 

de Govern

Coordinació 

d'Àrea
En procés Desenvolupant els nous mecanismes de tramitació Octubre 2021

UEPM19
Millor assessorament en les consultes externes dels tècnics sobre avantprojectes o resolució de 

deficiències, amb els tècnics municipals.

Proposta Equip 

de Govern
Llicències Executada S'ha consolidat el mecanisme de millora de les consultes.

UEPM20 Reducció de terminis de tramitació.
Proposta Equip 

de Govern
Llicències Executada

Consolidat el termini d'informe de llicències per sota del 

màxim legal.

UEPM21

Mobilització del sòl de titularitat municipal per fomentar la implantació de noves activitats 

productives: Concurs per a l’adjudicació de les parcel·les de l’Ajuntament al polígon de Sant Pau 

de Riu Sec.

Proposta Equip 

de Govern

Gestió 

Urbanística
Pendent

En funció de la concreció del projecte del hub 

aeroportuari
Febrer 2022

UEPM22
Mobilització del sòl de titularitat municipal per fomentar la implantació de noves activitats 

productives: Obertura puntual d’eixos de vianants.

Proposta Equip 

de Govern
Mobilitat Executada

Tancament previst dels eixos de vianants des del maig i 

actualment vigent, amb ajustos operatius segons 

demandes i evolució del context.

UEPM23 Senyalització per afavorir les mesures de distanciament social.
Proposta Equip 

de Govern
Mobilitat Executada Actuació executada.

UEPM24 Eixamplament tàctic de voreres.
Proposta Equip 

de Govern
Mobilitat Executada

Executats eixamplaments tàctics al centre i sud de la 

ciutat. Desistiment de l'ampliació al nord per manca de 

consens veïnal. 

UEPM25 Vertebració de l’eix ciclable de nord a sud de la ciutat.
Proposta Equip 

de Govern

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Mobilitat

Executada
L'eix ciclable nord sud previst al Pla ha estat executat i es 

troba en funcionament.

UEPM26 Taula d’Acció Climàtica.
Proposta Equip 

de Govern

Transició 

Energètica
Executada

Redactat el Pla d'Acció per a l'energia sostenible i el clima 

de Sabadell.

UEPM27 Pla de Mobilitat Urbana (PMU).
Proposta Equip 

de Govern
Mobilitat En procés

L'anàlisi i el buidat de dades ha finalitzat. En gestions per 

agendar sessions de treball i convocatòria de la Taula 

Mobilitat.

Octubre 2021

UEPM28 Pla Director de l’espai urbà.
Proposta Equip 

de Govern
Planejament En procés En redacció. Desembre 2021

UEPM29 Dispositius de neteja i desinfecció a espais públics.
Proposta Equip 

de Govern
Residus Executada Les actuacions previstes al Pla han estat realitzades.

Govern
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UEPM30
Dispositiu de recollida i tractament a residències de gent gran o altres establiments 

susceptibles.

Proposta Equip 

de Govern
Residus Executada Les actuacions previstes al Pla han estat realitzades.

UEPM31 Servei reforç brossa exterior.
Proposta Equip 

de Govern
Residus Executada Les actuacions previstes al Pla han estat realitzades.

UEPM32
Impuls i consolidació de centres de recerca, potenciació del Parc Agrari i desenvolupament de 

projectes d’investigació i recerca sobre alimentació.
Acceptada

Transició 

Energètica
En procés

S’ha aprovat el projecte del Centre d’Interpretació de Can 

Gambús i durant el 2021 es licitaran les obres.

Durant el 2020 es va iniciar el projecte europeu FoodE 

(Food Systems in European Cities), que pretén impulsar 

sistemes alimentaris arreu del territori i estendre 

l’agricultura local, tradicional, orgànica i sostenible. 

Durant el 1r trimestre 2021 s’han iniciat els correus 

experimentals a Can Gambús i Can Bages.

Desembre 2022

UEPM33

Continuació de la implementació del Pla de l’Espai Central aprovat i en aplicació (carrers Sant 

Pere, Llobet i Les Paus) tot entomant els projectes dels carrers Tres Creus i Sant Cristòfol i 

culminant el projecte del Passeig de la Plaça Major.

A estudiar

Mobilitat / 

Obres 

públiques

En procés

L'actuació centrada en els carrers d'Arimon i Vapor s'ha 

tancat tècnicament i traslladat en reunions amb el grup de 

veïns i entitats de referència. El projecte executiu es troba 

en plena elaboració per procedir a informar el veïnat 

directament afectat.

Desembre 2021

UEPM34
Desenvolupament d’espais centrals a tots els barris de la ciutat (pacificats, reduint-hi asfalt i 

ampliant-hi places i espais verds).
A estudiar

Mobilitat / 

Obres 

públiques

En procés

Nous eixos i espais per a vianants accessibles com el Camí 

escolar de l'escola la Serra o la plaça de Lisboa han 

finalitzat. Altres com carrer Indústria i el camí escolar del 

Pau Casals es preveuen adjudicar per la Junta de Govern 

Local (JGL) al llarg del mes de juny. La plaça de la 

Fuensanta ha iniciat el procés de licitació, juntament a 

nous espais com la Llosa de Can Llong, el carrer de Caucas 

o el carrer de Goya es troben en tràmit d'aprovació de 

projecte per la JGL. 

L'actuació centrada en els carrers d'Arimon i Vapor de 

Creueta, s'ha tancat tècnicament i traslladat en reunions 

amb el grup de veïns i entitats de referència. El projecte 

executiu es troba en plena elaboració per procedir a 

informar el veïnat directament afectat.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta.

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022
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UEPM35

Transformació de la Gran Via amb la connexió de la Ronda Oest amb la carretera de Castellar. 

Fent viable, així, la vertebració real de la ciutat amb menys cotxes, contaminació i soroll, i 

guanyant un nou eix cívic que connecti i no fracturi. Estudiar implementar-hi el tramvia en el 

futur.

A estudiar Mobilitat En procés

S'estan tramitant estudis previs i projectes executius 

concrets vinculats a l'eix Gran Via-Ripoll, alhora que es 

treballa en el Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell.

Desembre 2022

UEPM36
Convertir la Gran Via en un pol d’atracció i espai central del coneixement entre el Parc Taulí i les 

universitats a partir dels equipaments municipals existents i d’altres de futurs (caserna).
Acceptada

Transformació 

Urbana de 

l'àmbit GRAN 

VIA – RIPOLL/ 

Planificació i 

Projectes de 

Ciutat

En procés

Actualment s'està treballant en una estratègia a l’entorn 

del riu Ripoll i de la Gran Via de Sabadell per tal que tot 

aquest àmbit es converteixi en motor i tractor econòmic 

des d’un punt de vista tant empresarial i industrial com de 

creativitat, innovació, recerca i formació, a l’hora que 

posant en valor els aspectes mediambientals, culturals i de 

lleure de l’àmbit del Riu.

Desembre 2022

UEPM37
Pla Balcons del Ripoll com a pol d’atracció per a activitats formatives, lúdiques i econòmiques, 

amb un conjunt d’accions que blindin i reservin aquest autèntic tresor natural.
Acceptada

Transformació 

Urbana de 

l'àmbit GRAN 

VIA – RIPOLL/ 

Planificació i 

Projectes de 

Ciutat

En procés

Actualment s'està treballant en una estratègia a l’entorn 

del riu Ripoll i de la Gran Via de Sabadell per tal que tot 

aquest àmbit es converteixi en motor i tractor econòmic 

des d’un punt de vista tant empresarial i industrial com de 

creativitat, innovació, recerca i formació, a l’hora que 

posant en valor els aspectes mediambientals, culturals i de 

lleure de l’àmbit del Riu.

Desembre 2022

UEPM38

Impuls del Projecte Porta Sabadell: transformació dels polígons d’activitat econòmica com ara el 

de Gràcia. Es tracta d’una zona industrial obsoleta que volem dignificar en l’espai públic: 

carrers, verd i fibra òptica per fer-ne un districte tecnològic modern que atregui activitat 

econòmica neta, de valor afegit i de referència al país. Amb usos mixtos: econòmics, públics i 

residencials.

Acceptada

Planejament / 

Obres 

Públiques

En procés
En redacció el document urbanístic de reordenació i 

millora del Polígon Sud Oest.
Desembre 2022
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UEPM39 Ampliació de les zones de vianants a tot el municipi, amb nous eixos i places cívics. Acceptada

Obres 

públiques / 

Mobilitat

En procés

Nous eixos i espais per a vianants accessibles com el Camí 

escolar de l'escola la Serra o la plaça de Lisboa han 

finalitzat. Altres com carrer Indústria i el camí escolar del 

Pau Casals es preveuen adjudicar per la Junta de Govern 

Local (JGL) al llarg del mes de juny. La plaça de la 

Fuensanta ha iniciat el procés de licitació, juntament a 

nous espais com la Llosa de Can Llong, el carrer de Caucas 

o el carrer de Goya es troben en tràmit d'aprovació de 

projecte per la JGL. 

L'actuació centrada en els carrers d'Arimon i Vapor de 

Creueta, s'ha tancat tècnicament i traslladat en reunions 

amb el grup de veïns i entitats de referència. El projecte 

executiu es troba en plena elaboració per procedir a 

informar el veïnat directament afectat.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta.

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

UEPM40
Extensió del pla de pacificació d’entorns escolars ja iniciat. Zones de senyalització especial i de 

Petó i Adéu, i impuls de la implantació dels camins escolars.
A estudiar Mobilitat En procés

El Camí escolar del Pau Casals es troba en procés de 

licitació. L'entorn pacificat de l'escola la Serra s'ha 

executat. El projecte Camins Escolars dins l'estratègia 

DUSI que inclou actuacions a 3 escoles i l'estudi de la resta 

d'entorns es troba en plena redacció. A més de l'anterior, 

es continua amb la quarantena de talls i espais de calçada 

i places cedides a la comunitat educativa per gestionar 

activitats, entrades i sortides de centres en el marc de la 

COVID-19.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

ERC
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UEPM41 Implantació del sistema públic de bicicleta elèctrica (Bicing elèctric). A estudiar Mobilitat En procés

S'ha avançat en la prospecció de possibles models de 

gestió i experiències pilot, actualment en procés de treball 

tècnic.

Desembre 2022

UEPM42
Desenvolupament i inversió en la xarxa de carrils bici urbans, connexió amb bicicleta de 

Sabadell amb els polígons industrials (especialment, Can Roqueta) i les poblacions de l’entorn.
Acceptada

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Mobilitat

En procés

Els carrils bici a Sant Quirze del Vallès i Terrassa es troben 

en tràmit d'adjudicació.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2021

UEPM43 Reconfiguració de la xarxa i les línies d’autobusos per fer-les més eficients. A estudiar Mobilitat En procés

En el marc dels acords de Ple del passat desembre de 

2020 on es manifesta la voluntat de prorrogar durant 10 

anys la concessió del servei de transport urbà pel període 

2022-2032, s'està treballant l'actualització de les bases de 

la concessió. Recentment també s'han dut a terme proves 

amb diferents vehicles elèctrics amb la voluntat d'explorar 

nous paràmetres de gestió.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es renovaria 

una part important de la flota de transport urbà, que 

comportaria la compra de 35 autobusos per vehicles 

híbrids i elèctrics,

de manera que es guanyaria en eficiència energètica i es 

reduiria l’impacte mediambiental.

Així mateix, s’adaptarien les cotxeres i s’instal·larien 

panells solars:

158 a marquesines i 93 en pals de parada.

Desembre 2022

UEPM44

Elaboració d’una nova ordenança de mobilitat que reguli l’ús de l’espai públic per part dels nous 

vehicles de mobilitat unipersonal com ara monocicles, patinets i cadires de persones amb 

mobilitat reduïda.

A estudiar Mobilitat En procés Es prosegueix amb els treballs de redacció. Desembre 2021

UEPM45
Impuls de la distribució de mercaderies amb vehicles petits i elèctrics per tal de reduir la 

presència a la via pública de furgonetes i camions que usen gasoil.
A estudiar Mobilitat En procés

S'està treballant en la concreció del projecte i la 

contractació d'un nou sistema de gestió i monitorització 

de les zones de càrrega i descàrrega a la ciutat dins de 

l'Estratègia DUSI.

Desembre 2022
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UEPM46

Creació del corredor de connectivitat verda dels parcs de la ciutat, amb circuits preferents per 

als vianants i per a la bicicleta entre els principals parcs de la ciutat (Parc del Nord, Parc de les 

Aigües, Parc Fluvial del Ripoll, Parc Catalunya, Parc Central del Vallès i Parc Agrari).

Acceptada Mobilitat En procés

Els carrils bici a Sant Quirze del Vallès i Terrassa es troben 

en tràmit d'adjudicació.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

UEPM47 Potenciació del Parc Agrari com a element clau en l’economia circular. Acceptada
Transició 

Energètica
En procés

S'estan preparant noves concessions per la gestió de 

peces del parc agrari amb criter.is d'agricultura de Km0
Desembre 2021

UEPM131
ERC Sabadell proposa que es talli el trànsit a tot l’eix central alguns dies i hores, i que es creïn a 

tots els barris àrees estables sense cotxes que en ‘blindin’ els camins escolars.
A estudiar Mobilitat En procés

S'està produint la consolidació del tall d'un tram molt 

significatiu (no la totalitat) de l'eix central de nord a sud 

en festius i caps de setmana amb l'objectiu d'establir-lo 

permanentment

Desembre 2022

UEPM132
Esquerra Republicana proposa un pla municipal de reactivació de la restauració que faciliti 

ampliar terrasses i vianantitzar carrers.
Acceptada

Ocupació de 

Via Pública
Executada

S'ha prorrogat la bonificació del 75 % de les taxes 

d’ocupació de terrasses per a la temporada 2021-2022 i 

s'han concretat condicions i tramitació per permetre la 

implantació de tarimes i terrasses a la calçada.

UEPM48

Completar i desenvolupar diversos instruments urbanístics com el Pla Director d’usos i activitats 

econòmiques i el Text refós del POUM, per revalidar l'orientació respecte l’encaix de les 

activitats econòmiques dins la ciutat. No compartim la proposta que fa el govern en l'àmbit 

urbanístic en relació a les activitats econòmiques, ja que no és res més que un "barra lliure" per 

a les activitats econòmiques on només s’apunta la necessitat de

flexibilitzar, agilitzar, adaptar, optimitzar, facilitar, però sense cap proposta estratègica al 

darrera. Cal mantenir les activitats.

Acceptada Planejament En procés Document urbanístic en redacció Desembre 2021

UEPM49

Pacificació Eix Central durant caps de setmana i festius amb extensió de nord a sud i 

consolidada permanentment, prenent mesures per reduir els pas per les vies perpendiculars 

dins els barris.

A estudiar Mobilitat Executada
S'ha consolidat el tall d'un tram molt significatiu de l'eix 

central de nord a sud els festius i caps de setmana
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UEPM50

Eixamplament de voreres que no compleixen l’amplada mínima que estableix la normativa amb 

urbanisme tàctic. A barris on predominen els carrers amb voreres de menys de 2 m, cal 

especialitzar alguns carrers com a eixos per a vianants.

A estudiar

Mobilitat / 

Obres 

públiques

En procés

Els treballs tècnics per actualitzar el Pla d'Accessibilitat de 

la ciutat com a instrument de planificació i gestió s'han 

iniciat en la data prevista (març 2021) i evolucionen 

segons calendari.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2021

UEPM51 Establir zona 20 a tots els carrers interns de barri i 30 a la resta de la ciutat. A estudiar Mobilitat En procés

La ciutat adapta la senyalització al nou Reial decret des del 

passat 11 de maig (límit 20 en carrers de plataforma única 

i 30 per vies d'un únic carril per sentit de circulació), data 

en vigor de la nova normativa que ja és vigent a la ciutat.

Desembre 2022

UEPM52
Establir una Zona de Baixes Emissions avançant-ne la definició i implantació per tal d’evitar el 

repunt als nivells de contaminació ambiental previs al confinament.
Acceptada Mobilitat En procés

A banda del Pla d'Acció Municipal 2021-2023 i el Pla de 

Mobilitat Urbana de Sabadell, les propostes que s'estan 

elaborant en el marc dels fons europeus Next Generation 

impliquen treball en l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta.

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Càmeres de control d’accés de vehicles a

determinades zones.

- Tecnologia vinculada a una zona de baixes

emissions (ZBE). Projecte coordinat amb el Consell 

Comarcal del Vallès Occidental.

Desembre 2022

UEPM53

Situar les noves terrasses de bars i restaurants preferentment en calçada ocupant espais 

d’aparcament i sempre garantint espais amplis per a vianants, tal com estableixen les diverses 

normatives d’accessibilitat i seguretat sanitària.

A estudiar
Ocupació de 

Via Pública
Executada

S'han concretat condicions i tramitació per permetre la 

implantació de tarimes i terrasses en calçada.
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UEPM54

Pacificació eixos cívics de barri:

- Actuacions urgents d’adequació com a eixos de prioritat invertida: EIx

Bonaigua - Vinhamala - ja prevista ampliació temporal vorera només

Bonaigua; Eix carrer Benavarri – plaça Ca n’Oriach – carrer Salenques

– plaça. Farell – carrer Llanera (Ca n’Oriach); Eix plaça Tallarets - carrer

Major – plaça de La Creu Alta (La Creu Alta); Eix carrer Saboneria (la

Creu de Barberà); Eix Verdaguer – Permanyer (Gràcia); Carrer

Sallarès i Pla (escolar); Eix Carrer Salvany i Sant Sebastià (proposta

temporal Ajuntament); Eix Carrer Església Romànica (ampliació

proposta temporal ); EIx Horta Novella - Pintor Pradilla;

Desenvolupament Projecte Mobilitat Creueta.

A estudiar

Obres 

públiques / 

Mobilitat

En procés

Nous eixos i espais per a vianants accessibles com el Camí 

escolar de l'escola la Serra o la plaça de Lisboa s'han 

finalitzat. Altres com carrer Indústria i el camí escolar del 

Pau Casals es preveuen adjudicar per JGL al llarg del mes 

de juny. La plaça de la Fuensanta ha iniciat el procés de 

licitació, juntament a nous espais com la Llosa de Can 

Llong, el carrer de Caucas o el carrer de Goya es troben en 

tràmit d'aprovació de projecte per JGL. 

L'actuació centrada en els carrers d'Arimon i Vapor de 

Creueta, s'ha tancat tècnicament i traslladat en reunions 

amb el grup de veïns i entitats de referència. El projecte 

executiu es troba en plena elaboració per procedir a 

informar al veïnat directament afectat.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

UEPM55

Nous Carrils bici de ràpida implantació:

- Eix central; Avinguda Barberà i Avinguda Matadepera Carril bici en

sentit ascendent i carrer 30; Carrer major vianants + bici; Avinguda 11 de setembre i Carretera 

de Prats carril bici inscrit trepitjable.

- Eix Macià; Carretera Terrassa - Barcelona (unidireccional als dos

sentits als laterals); Vilarrubias - Ronda Zamenhoff; Carrer Pare

Rodamilans (Can Feu). Passeig Sant Bernat;

- Construcció dels carrils bici interurbans cap a Sant Quirze i cap a

Terrassa.

A estudiar

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Mobilitat

En procés

Els carrils bici a Sant Quirze del Vallès i Terrassa es troben 

en tràmit d'adjudicació.

Els fons europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils

bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres

educatius.

Desembre 2022
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UEPM56

Definir i implantar una xarxa de camins escolars a tots els centres educatius de la ciutat (escoles 

bressol, educació primària i educació secundària, centres públics i privats, centres reglats i no 

reglats). Aquesta xarxa de garantir la seguretat i el confort dels desplaçaments a peu i en 

bicicleta, mantenint les distàncies de seguretat.

A estudiar

Obres 

públiques / 

Mobilitat

En procés

El Camí escolar del Pau Casals es troba en procés de 

licitació. L'entorn pacificat de l'escola la Serra s'ha 

executat. El projecte Camins Escolars de l'estratègia DUSI 

que inclou actuacions a 3 escoles i l'estudi de la resta 

d'entorns es troba en plena redacció. A més de l'anterior, 

es continua amb la quarantena de talls i espais de calçada 

i places cedides a la comunitat educativa per gestionar 

activitats, entrades i sortides de centres en el marc de la 

COVID-19.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

UEPM57 Fer coincidir la xarxa de camins escolars verds amb eixos cívics, parcs urbans i equipaments. A estudiar

Obres 

públiques / 

Mobilitat

En procés

El Camí escolar del Pau Casals es troba en procés de 

licitació. L'entorn pacificat de l'escola la Serra s'ha 

executat. El projecte Camins Escolars  El projecte Camins 

Escolars de l'estratègia DUSI que inclou actuacions a 3 

escoles i l'estudi de la resta d'entorns es troba en plena 

redacció. A més de l'anterior, es continua amb la 

quarantena de talls i espais de calçada i places cedides a la 

comunitat educativa per gestionar activitats, entrades i 

sortides de centres en el marc de la COVID-19.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

Crida per 

Sabadell
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UEPM58 Acabar els treballs de d’elaboració participada del PMUS. Acceptada Mobilitat Executada

La fase participativa del Pla de Mobilitat Urbana de 

Sabadell ha finalitzat segons el calendari previst. S'està 

duent a terme l'anàlisi i buidatge de propostes per 

continuar amb la concreció en el marc de la Taula de 

Mobilitat. A punt d'iniciar la fase de proposta definitiva

UEPM59

Ampliació de les actuacions de ràpida execució en l’espai públic. Més espais per a vianants i 

bicicletes

- Eixos cívics de barri, actuacions 2021; Eix carrer Balaguer – carrer

Arousa (Ca n’Oriac); Eix carretera de Caldes - carrer Salut – plaça de

l’Àngel (Centre); Eix Sol i Padrís (Sol i Padrís); Eix carrer Sant Ferran

(Gràcia); Eix Pi i Margall – Borràs - plaça Granados – carrer de Gràcia

(la Creu Alta i Centre); Eix Pg. Can Feu – avinguda de Rafael de

Casanovas (Can Feu, Arrahona-Merinals, Serra d’En Camaró i

Hostafrancs); Eix Carrer de la Palma (Merinals); Eix Sant Isidor -

Gustavo Adolfo Bécquer - Juan Valera (Can Rull).

A estudiar

Obres 

públiques / 

Mobilitat

En procés

Nous eixos i espais per a vianants accessibles com el Camí 

escolar de l'escola la Serra o la plaça de Lisboa s'han 

finalitzat. Altres com carrer Indústria i el camí escolar del 

Pau Casals es preveuen adjudicar per JGL al llarg del mes 

de juny. La plaça de la Fuensanta ha iniciat el procés de 

licitació, juntament a nous espais com la Llosa de Can 

Llong, el carrer de Caucas o el carrer de Goya es troben en 

tràmit d'aprovació de projecte per JGL. 

L'actuació centrada en els carrers d'Arimon i Vapor de 

Creueta, s'ha tancat tècnicament i traslladat en reunions 

amb el grup de veïns i entitats de referència. El projecte 

executiu es troba en plena elaboració per procedir a 

informar al veïnat directament afectat.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

UEPM60 Completar les actuacions previstes en el Pla Director de la Bicicleta. A estudiar

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Mobilitat

En procés

Els carrils bici a Sant Quirze del Vallès i Terrassa es troben 

en tràmit d'adjudicació.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

Desembre 2022
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UEPM61 Redactar i executar projectes d’urbanització dels eixos cívics de barri. A estudiar

Obres 

públiques / 

Mobilitat

En procés

Nous eixos i espais per a vianants com el Camí escolar de 

l'escola la Serra o la plaça de Lisboa s'han finalitzat. Altres 

com carrer Indústria i el camí escolar del Pau Casals es 

preveuen adjudicar per JGL al llarg del mes de juny. La 

plaça de la Fuensanta ha iniciat el procés de licitació, 

juntament a nous espais com la Llosa de Can Llong, el 

carrer de Caucas o el carrer de Goya es troben en tràmit 

d'aprovació de projecte per JGL. 

L'actuació centrada en els carrers d'Arimon i Vapor de 

Creueta, s'ha tancat tècnicament i traslladat en reunions 

amb el grup de veïns i entitats de referència. El projecte 

executiu es troba en plena elaboració per procedir a 

informar al veïnat directament afectat.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

UEPM62
Revisió de la xarxa del servei d’autobús urbà remodelant el servei per a més eficiència i 

alliberant la dependència del tram central contemplant serveis complementaris.
A estudiar Mobilitat En procés

En el marc dels acords de Ple del passat desembre de 

2020 on es manifesta la voluntat de prorrogar durant 10 

anys la concessió del servei de transport urbà pel període 

2022-2032 s'està treballant l'actualització de les bases de 

la concessió. Recentment també s'han dut a terme proves 

amb diferents vehicles elèctrics amb la voluntat d'explorar 

nous paràmetres de gestió.

Els fons europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es renovaria 

una part important de la flota de transport urbà, que 

comportaria la compra de 35 autobusos per vehicles 

híbrids i elèctrics,

de manera que es guanyaria en eficiència energètica i es 

reduiria l’impacte mediambiental.

Així mateix, s’adaptarien les cotxeres i  s’instal·larien 

panells solars:

158 a marquesines i 93 en pals de parada.

Desembre 2022
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UEPM63

Auditoria del procés de llicències d’obres. Per actuar cal conèixer, l’auditoria permetrà 

identificar els punts forts i febles del procés de concessió d’una llicència i com optimitzar-lo 

(recursos existents i/o necessaris, canvis a processos interns...) als efectes de vetllar per la 

reputació de la institució. Valorar la possibilitat d’establir d’una entitat tècnica col·laboradora 

(ECA).

Acceptada Llicències En procés
Constituïda la Taula de Llicències, amb presència dels 

col·legis professionals i el Gremi de Contractistes
Octubre 2021

UEPM64

Urbanisme tàctic al servei de la restauració. Peatonalització de carrers amb presència de bars 

i/o restaurants on l’impacte per a la mobilitat és “nul·la”. Exemple: tram final c/ Sant Pau des 

d’Angel Guimerà (CAP Centre) fins a Sant Pere (peatonal).

A estudiar

Obres 

públiques / 

Mobilitat

Executada
S'han concretat les condicions i la tramitació per permetre 

la implantació de tarimes i terrasses a la calçada.

UEPM65

Creació de circuits de barri segurs alternatius als actuals eixos

vertebradors. Execució d’actuacions d’urbanisme tàctic (relligar places i voreres, ampliació 

voreres, mobiliari...) a eixos secundaris de barri per crear i reforçar recorreguts de passejada i 

espais d’estada alternatius.

Acceptada

Obres 

públiques / 

Mobilitat

En procés

Nous eixos i espais accessibles per a vianants com el Camí 

escolar de l'escola la Serra o la plaça de Lisboa s'han 

finalitzat. Altres com carrer Indústria i el camí escolar del 

Pau Casals es preveuen adjudicar per JGL al llarg del mes 

de juny. La plaça de la Fuensanta ha iniciat el procés de 

licitació, juntament a nous espais com la Llosa de Can 

Llong, el carrer de Caucas o el carrer de Goya es troben en 

tràmit d'aprovació de projecte per JGL. 

L'actuació centrada en els carrers d'Arimon i Vapor de 

Creueta, s'ha tancat tècnicament i traslladat en reunions 

amb el grup de veïns i entitats de referència. El projecte 

executiu es troba en plena elaboració per procedir a 

informar al veïnat directament afectat.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

UEPM66

“Aparca fàcil” incentivar l’aplicació del model del Pàrquing SABA del mercat central amb els 

agents de comerç per aconseguir descomptes en aparcaments per haver comprat a les botigues 

de la ciutat.

A estudiar Mobilitat Pendent Desembre 2022
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UEPM67

Carrer bici: complement al carril bici en aquells carrers secundaris, de menys 15m amplada, 

amb poc trànsit vehicles, propers als principals eixos cívics/comercials per a que esdevinguin en 

carrer bici. On la prioritat s’inverteix en favor del vianant, bici/VMP i excepcionalment el vehicle 

(velocitat 15km/h). Nova xarxa ciclable que ressegueixi la ciutat de nord a sud i d’est a oest.

A estudiar

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Mobilitat

En procés

La ciutat adapta la senyalització al nou Reial Decret des 

del passat 11 de maig (límit 20 en carrers de plataforma 

única i 30 per vies d'un únic carril per sentit de circulació), 

data en vigor de la nova normativa que ja és vigent a la 

ciutat.

Els carrils bici a Sant Quirze del Vallès i Terrassa es troben 

en tràmit d'adjudicació.

Els fons europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

Desembre 2021

UEPM68
Fomentar circuits urbans de carrers segurs i saludables, incorporar vies peatonals en franges 

horàries concretes.
Acceptada

Obres 

públiques / 

Mobilitat

En procés

S'ha consolidat el tall d'un tram molt significatiu de l'eix 

central de nord a sud en festius i caps de setmana.

Nous eixos i espais accessibles per a vianants com el Camí 

escolar de l'escola la Serra o la plaça de Lisboa s'han 

finalitzat. Altres com carrer Indústria i el camí escolar del 

Pau Casals es preveuen adjudicar per JGL al llarg del mes 

de juny. La plaça de la Fuensanta ha iniciat el procés de 

licitació, juntament a nous espais com la Llosa de Can 

Llong, el carrer de Caucas o el carrer de Goya es troben en 

tràmit d'aprovació de projecte per JGL. 

L'actuació centrada en els carrers d'Arimon i Vapor de 

Creueta, s'ha tancat tècnicament i traslladat en reunions 

amb el grup de veïns i entitats de referència. El projecte 

executiu es troba en plena elaboració per procedir a 

informar al veïnat directament afectat.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2021

UEPM69
La adquisición de un número de máquinas de ozono suficiente para garantizar la limpieza y 

desinfección de los espacios públicos, de flota de vehículos municipales y autobuses de la TUS.
Acceptada Mobilitat Executada

Els vehicles es netegen i se'ls aplica ozó en horari nocturn 

fora de servei. S'han instal·lat dispensadors de gel a 

l'interior dels vehicles.

Junts x 

Sabadell

86



Urbanisme, Espai Públic i Mobilitat

UEPM70

Promoción del voluntariado de emergencia y dotación de recursos, medios técnicos y formación 

a la Agrupación de Defensa Forestal y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e 

inclusión de forma específica en el punto del voluntariado.

Acceptada
Transició 

Energètica
En procés

Nou conveni de col·laboració que contemplarà la formació 

i el reforç de la col·laboració.
Setembre 2021

UEPM71 Adaptación de los planes de protección civil municipales a las situaciones COVID-19. Acceptada Protecció Civil En procés

Actualment s'està revisant el Pla de Protecció Civil 

Municipal (DUPROCIM) i s'hi inclou la situació per la 

COVID-19.

Setembre 2021

UEPM72
Establecer un equipo específico de desinfección para actuaciones COVID-19 como parte del 

equipo de limpieza del Ayuntamiento.
Acceptada Residus Executada

Els dispositius addicionals  de neteja i desinfecció a espais 

públics inclosos al present Pla COVID-19 han suposat la 

incorporació de serveis adaptats al context de pandèmia.

UEPM73

Liderar desde el Ayuntamiento una campaña para recuperar la confianza y seguridad en el 

transporte público. Debemos ser conscientes de la importancia de potenciar estos servicios de 

movilidad tras la COVID-19-19, sabiendo que actualmente están estigmatizados por ese miedo 

que tiene una parte importante de la población de contagiarse si siguen siendo usuarios. 

Nuestra obligación es garantizar y hacer ver a todos los ciudadanos de Sabadell que el uso del 

transporte público sigue siendo seguro.

Acceptada Mobilitat Executada

Des del propi Ajuntament com des del conjunt 

d'administracions s'impulsen campanyes de conscienciació 

en aquest sentit.

SBD-Cercle 

d'Entitats
UEPM74

Facilitar l’accés als espais públics per desenvolupar activitats pròpies de les Entitats: Agilitzar 

tràmits i gratuïtat durant la situació Post COVID-19.
Acceptada

Ocupació de 

Via Pública
Executada

S'han facilitat espais per a dur a terme activitats dirigides 

de caire esportiu i cultural a l'espai públic, de manera 

gratuïta.

UES UEPM75

FASE 1 - Actuació urgent i immediata (2020/2021). Aquesta fase encaixa en el Pla presentat per 

l’Ajuntament.

En el desconfinament l’activitat esportiva en el Rodal s’ha incrementat. Actualment, s’hi troben 

les persones que ja el coneixien i les que l’han descobert perquè no poden practicar el seu 

esport en el lloc habitual. S’ha confirmat, doncs, que el Rodal ha estat i és el terreny de joc i el 

pavelló esportiu dels tots els sabadellencs i de totes les modalitats esportives. Això fa que 

resulti insuficient i fins i tot perillós, especialment per les mancances que té en aquests 

moments. La Fase 1 que proposem té com objectiu principal pal·liar aquestes mancances. La 

dividim en tres punts:

Seguretat: arreglar tots els aspectes malmesos (esllavissades, ponts metàl·lics, passeres, 

Colobres, accés de la Torre de Canonge a Togores, etc.).

Orientació: fer un pla de senyalització de camins adequat i entenedor.

Ús adequat: fer un pla d’informació i formació en l’ús adequat d’un entorn natural i agrícola.

Acceptada
Transició 

Energètica
En procés

Seguretat: 

- S’ha aprovat el conveni amb l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA) per la redacció del projecte de rehabilitació 

de les passarel·les metàl·liques Cal Grau i Molí Fontanet. 

Es preveu aprovar el projecte (abril 2021) i finalitzar les 

obres (1r semestre 2022).

- S’ha redactat informe de seguretat i estabilitat de 

passarel·les per garantir-ne l'obertura mentre no 

s’executen les obres i s’han realitzat reparacions puntuals.

- S’han realitzat mesures preventives del risc al talús de 

l’horta de Can Roqueta. En el camí de Jonqueres a 

Castellar s’han realitzat treballs de sanejament de les 

esllavissades i està en curs la contractació dels treballs 

d’estabilització.

- Al Torrent de Colobrers s’han arranjat les palanques de 

fusta i l’ACA ha realitzat les del marge dret amb tècniques 

de bioenginyeria.

Orientació: S’ha revisat el projecte de senyalització de 

camins conjuntament amb Esports i Turisme. Actualment 

es troba en fase d’execució, pendent del replanteig per 

substituir les plaques per col·locar-ne unes de noves.

Juny 2022

UEPM76

Sobre Implementar noves pautes de mobilitat sostenible a partir dels requeriments de 

salubritat i salut en quant a l’ocupació de l’espai i la qualitat de l’aire: QUE AQUESTA REDUCCIÓ 

DE L’ESPAI PEL COTXE NO AFECTI A L’ESPAI PEL BUS NI A LA SEVA VELOCITAT COMERCIAL.

A estudiar Mobilitat En procés

Al Pla d'Actuació Municipal 2021-2023, juntament amb els 

instruments de planificació com el Pla de Mobilitat Urbana 

de Sabadell (PMUS), s'incorporen i es contemplaran 

actuacions i línies de treball per al foment de la mobilitat 

sostenible i, concretament, el transport públic

Desembre 2022

Ciutadans
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UEPM77
Sobre la  millora de la seguretat sanitària a la via pública i el foment d’una mobilitat sostenible i 

autònoma:  Que es tingui en compte no perjudicar la velocitat comercial del bus.
A estudiar Mobilitat En procés

Al Pla d'Actuació Municipal 2021-2023, juntament amb els 

instruments de planificació com el Pla de Mobilitat Urbana 

de Sabadell (PMUS), s'incorporen i es contemplaran 

actuacions i línies de treball per al foment de la mobilitat 

sostenible i, concretament, el transport públic

Desembre 2022

UEPM78

Sobre implantar senyalització horitzontal i vertical a passos de vianants, cruïlles i també als 

espais del servei de transport públic de competència municipal:  Si volen implantar senyalització 

horitzontal a les marquesines de l’interurbà, encantats si la generalitat ho veu bé.

A estudiar Mobilitat En procés

A més d'allò apuntat a l'actualització anterior respecte el 

PAM 2021-2023 i el PMUS, els projectes d'inversió 2021 

incorporen senyalització vertical i horitzontal en entorns 

escolars, juntament a elements de reducció de velocitat a 

diferents vies de la ciutat. De la mateixa manera, a maig 

de 2021 s'està procedint a la instal·lació de noves 

marquesines; una tipologia d'actuacions que s'executen 

de manera continuada.

Desembre 2022

UEPM79

Sobre implantar una xarxa de “recorreguts de seguretat permanents” per ciclistes i vianants, on 

el cotxe sigui l’estrany (prioritat invertida): Perfecte, sempre i quan es tingui en compte no 

perjudicar el transport públic.

A estudiar Mobilitat En procés

La ciutat adapta la senyalització al nou Reial Decret des 

del passat 11 de maig (límit 20 en carrers de plataforma 

única i 30 per vies d'un únic carril per sentit de circulació), 

data en vigor de la nova normativa que ja és vigent a la 

ciutat.

Els carrils bici a Sant Quirze del Vallès i Terrassa es troben 

en tràmit d'adjudicació.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen  treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

Desembre 2022

CIESC UEPM80

Impulsar la transformació de la ciutat amb la implementació de més carrils bici (sempre 

respectant no dificultar ni obstaculitzar l’activitat industrial o comercial de cada via), 

aparcaments «park&ride», més espais per vianants i altres mesures.

Acceptada

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Mobilitat

En procés

Els carrils bici a Sant Quirze del Vallès i Terrassa es troben 

en tràmit d'adjudicació.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una mobilitat sostenible. Dins 

aquest projecte, es crearien infraestructures per una 

mobilitat sostenible, segura i neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

Desembre 2022

UEPM81 Más vigilancia. Acceptada Seguretat Executada

Implantat el nou model de policia de proximitat que 

garanteix una presència continuada de dotació policial en 

els barris.

UEPM82 Limpieza. Acceptada Residus Executada

Els dispositius addicionals de neteja i desinfecció a espais 

públics inclosos al present Pla COVID-19 han suposat la 

incorporació de serveis adaptats al context de pandèmia.

Cambra de 

Comerç

AV Torrent 

del Capellà
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UEPM83 Arreglar jardines infantiles y aceras. Acceptada
Obres 

Públiques
En procés

Es continuen duent a terme tasques diàries de 

manteniment i reparacions en base als contractes vigents. 

Alhora s'està ultimant la redacció de projectes vinculats al 

Pla d'inversions reflectit al Pla d'Acció Municipal 2021-

2023.

Desembre 2022

AV 

Torreguitart
UEPM84 Ciutat neta, ciutat segura: Desinfecció dels parcs, places, i centres socials de la ciutat. Acceptada Residus Executada

Els dispositius addicionals  de neteja i desinfecció a espais 

públics inclosos al present Pla COVID-19 han suposat la 

incorporació de serveis adaptats al context de pandèmia.

UEPM85
Ampliació de voreres, tancament de carrers al trànsit motoritzat, i altres carrers de prioritat 

invertida.
Acceptada

Obres 

públiques / 

Mobilitat

En procés

S'ha consolidat el tall d'un tram molt significatiu de l'eix 

central de nord a sud en festius i caps de setmana.

Nous eixos i espais accessibles per a vianants com el Camí 

escolar de l'escola la Serra o la plaça de Lisboa s'han 

finalitzat. Altres com carrer Indústria i el camí escolar del 

Pau Casals es preveuen adjudicar per JGL al llarg del mes 

de juny. La plaça de la Fuensanta ha iniciat el procés de 

licitació, juntament a nous espais com la Llosa de Can 

Llong, el carrer de Caucas o el carrer de Goya es troben en 

tràmit d'aprovació de projecte per JGL. 

L'actuació centrada en els carrers d'Arimon i Vapor de 

Creueta, s'ha tancat tècnicament i traslladat en reunions 

amb el grup de veïns i entitats de referència. El projecte 

executiu es troba en plena elaboració per procedir a 

informar al veïnat directament afectat.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

UEPM86 Reforçar les línies de transport públic del barri. A estudiar Mobilitat En procés

En el marc dels acords de Ple del passat desembre de 

2020 on es manifesta la voluntat de prorrogar durant 10 

anys la concessió del servei de transport urbà pel període 

2022-2032) s'està treballant l'actualització de les bases de 

la concessió. Recentment també s'han dut a terme proves 

amb diferents vehicles elèctrics amb la voluntat d'explorar 

nous paràmetres de gestió.

Desembre 2022

AV Gràcia
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AV Creu 

Alta
UEPM87

Sobre Vertebració de l’eix ciclable de nord a sud de la ciutat: "Un “eix ciclabe” (que deu voler dir 

per passar-hi bicicletes) no té cap sentit si NOMÉS funciona “de nord a sud”, és a dir, ha de 

servir per “anar i tornar”, amb els corresponents dos sentits de la marxa.

Sense pressuposar que sí que ho sigui a la resta del traçat proposat, AIXÒ NO ÉS POSSIBLE en 

tot el carrer Major (La Creu Alta) si aquest conserva la seva estructura actual. Per a l’èxit de la 

proposta, és necessària la transformació radical d’aquest carrer (i dels seus adjacents de 

passada), convertint-lo en residencial, amb plataforma única i sense accés als altres vehicles en 

general (exceptuant accés als guals) i, aleshores sí, ajustant la convivència dels DOS carrils bici 

(amunt i avall) amb els vianants. Això no està contemplat en el “pressupost” previst.

L’experiència rebuda aquests dies especials ens ha confirmat la conveniència de la modificació 

de tots els carrers i places en general, complint la normativa d’amplada mínima de voreres (més 

d’1’5 metres, no menys) i amb la inversió de preferències dels vehicles respecte a les persones. 

Les ciutats, i els seus carrers i places, són per als ciutadans o ciutadanes, i NO per acumular-hi 

vehicles i ferralles de tota mena, en circulació o permanentment estacionats.

Caldria aprofitar el què ara hem aprés, si no ho sabíem abans, per a una autèntica reorientació 

de la planificació i execució de polítiques urbanístiques i de mobilitat arreu, a la ciutat, a la 

comarca i a tot l’entorn de la ciutat."

A estudiar

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Mobilitat

En procés

Els carrils bici a Sant Quirze del Vallès i Terrassa es troben 

en tràmit d'adjudicació.

Els fons europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

Desembre 2022

FAVS UEPM88

Se propone una primera fase de actuación para ejecutar un tramo completo de la red clicable 

básica; dar respuesta a la necesidad de movilidad sostenible, activa e individual; vertebrar un 

eje central en la ciudad de norte a sur

Las vías que integran el eje son: ctra. de Matadepera -Av. de Matadepera - av. de la Concordia 

pl. de la Concordia - c. Mayor - av. del Once de Septiembre - vía de Massagué - pg. de Manresa - 

pg. de la Plaza Mayor - Rambla - av. de Barberà - pg. Almogàvers - ctra. de Barcelona N-150.

Incluir en este eje la Gran Via por ser la principal vía de donde salen los caminos que van al rio 

que es la zona donde el ayuntamiento potenciara para hacer deporte además de ser una vía con 

posibilidades de instalar un carril bici sin grandes problemas y ser una vía que interconecta 

varias poblaciones

…ligado con la movilidad a pie y el transporte público; dar respuesta en el ámbito de mayor 

aforo de usuarios de bicicleta actual, y dar respuesta a las necesidades de conexiones 

intermunicipales, internas, intermodales, de naturaleza y ocio, cotidianas, educativas y 

laborales.

A estudiar

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Mobilitat

En procés

Els carrils bici a Sant Quirze del Vallès i Terrassa es troben 

en tràmit d'adjudicació.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una mobilitat sostenible. Dins 

aquest projecte, es crearien infraestructures per una 

mobilitat sostenible, segura i neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

Desembre 2022
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UEPM89
Proposta de millora de la mobilitat al sector Illa: ampliar els espais per a vianants per assolir les 

distancies entre persones requerits pel distanciament social.
A estudiar

Obres 

públiques / 

Mobilitat

En procés

L'actuació centrada en els carrers d'Arimon i Vapor s'ha 

tancat tècnicament i traslladat en reunions amb el grup de 

veïns i entitats de referència. El projecte executiu es troba 

en plena elaboració per procedir a informar al veïnat 

directament afectat.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

UEPM90

Proposta de millora de la mobilitat al sector Illa: Crear nous espais per a la bici i els vehicles de 

mobilitat personal per potenciar l’ús d’aquest mitjà de transport i donar alternatives als que ja 

no podran fer-ho en transport públic perquè el distanciament social obligarà a reduir el nombre 

de persones que podran viatjar dins l’autobús i el tren.

A estudiar

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Mobilitat

En procés

L'actuació centrada en els carrers d'Arimon i Vapor s'ha 

tancat tècnicament i traslladat en reunions amb el grup de 

veïns i entitats de referència. El projecte executiu es troba 

en plena elaboració per procedir a informar al veïnat 

directament afectat.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

UEPM91

Sobre Revisió de l’actual regulació dels usos urbanístics:  Utilització del Cens d’establiments 

comercials de Catalunya, que la Cambra elabora, i pot portar a terme una acció concreta per a 

la ciutat de Sabadell. Permetria veure les activitats econòmiques que es desenvolupen per 

zones i aportar informació útil als tècnics per la revisió dels usos urbanístics.

Acceptada Planejament Executada

 A la informació de base de les activitats elaborada per 

l’Ajuntament s’hi ha afegit també la informació del cens 

de la Cambra.

UEPM92

Sobre Millora de la qualitat de les infraestructures i de la urbanització. Actuació al Polígon Sud-

Oest:  Fer un estudi previ de les deficiències dels PAES, tenint en compte les entitats i 

associacions empresarials, per aprofitar la inversió per esmenar les deficiències ja existents 

d’accés, telecomunicacions, transport públics, espai públic, entre altres.

Acceptada Planejament En procés

En fase d’elaboració la diagnosi urbanística de l’àmbit del 

Polígon Sud Oest conjuntament amb els tècnics designats 

per part de la Cambra de Comerç i el Gremi de Fabricants.

Desembre 2022

Susi López  

(Veïna 

Centre)
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UEPM93

Sobre Transformació i desenvolupament del sector industrial del Ripoll:  Calen mesures més 

concretes, més enllà de la connexió de telecomunicacions per assegurar aquest 

desenvolupament. Creiem que és un sector amb molt atractiu i que es pot beneficiar del canvi 

normatiu que es planteja en la Revisió de l’actual regulació dels usos urbanístics.

Acceptada

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Transició 

energètica

En procés

Actualment s'està treballant en una estratègia a l’entorn 

del riu Ripoll i de la Gran Via de Sabadell per tal que tot 

aquest àmbit es converteixi en motor i tractor econòmic 

des d’un punt de vista tant empresarial i industrial com de 

creativitat, innovació, recerca i formació, a l’hora que posi 

en valor els aspectes mediambientals, culturals i de lleure 

de l’àmbit del Riu.

Desembre 2021

UEPM94

Sobre MPG i Text Refós del PGMOS.:  El Procés de digitalització del planejament al web 

municipal és un tema primordial. Facilitar l’accés a la informació urbanística donarà seguretat 

jurídica als propietaris i potenciarà les activitats sobre les parcel·les, en tenir el propietari el 

coneixement de quins desenvolupaments es poden realitzar.

Seria interessant plantejar la realització d’un nou planejament modern, a partir d’un nou model 

de ciutat amb estàndards ambientals i de sostenibilitat, repensar la ciutat en conjunt. Vindria a 

substituir l’actual test refós del 2000 però que adequava el PGMO de 1993.

Acceptada Planejament Executada Document elaborat i accessible a la web municipal

UEPM95

Sobre MPG Balcó del Ripoll:  La Proposta de permeabilització del teixit urbà d’aquest sector, 

actualment en regressió es podria relacionar amb el projecte UCITYLAB, finançat pel programa 

ERASMUS + de la Unió Europea.

La Universitat Autònoma de Barcelona està desenvolupant aquest projecte pilot amb ajuda del 

teixit empresarial i associatiu de la ciutat. Seria una bona mesura potenciar el projecte des de 

l’ajuntament per beneficiar no només el barri i el projecte sinó també les empreses 

relacionades.  El projecte Covadonga Urban Lab posa en relació la universitat amb la ciutat i el 

territori, vol construir un nou espai d’experimentació, co-creació i innovació col·lectiva que 

creiem pot afavorir tant al barri, com la ciutat i el seu teixit productiu.

Acceptada

Transformació 

Urbana de 

l'àmbit GRAN 

VIA – RIPOLL/ 

Planificació i 

Projectes de 

Ciutat

Executada Modificació de planejament aprovada.

UEPM96

Sobre MPG de regulació dels usos de les plantes baixes:  Utilització del Cens d’Establiments 

comercials de Catalunya, que la Cambra elabora, i pot portar a terme una acció concreta per a 

la ciutat de Sabadell.

Acceptada Planejament En procés En redacció del document Desembre 2021

UEPM97

Sobre El Planejament d’iniciativa privada: La cambra veu amb bons ulls una col·laboració 

publico-privada i una major incidència de la promoció pública per desenvolupar planejament. El 

sector privat minvat per la crisi pot veure amb bons ulls el suport de les institucions, la qual cosa 

pot generar una confiança per desenvolupar zones pendents de la ciutat en mans d’actors 

privats.

Acceptada Planejament En procés
Creació d'una taula de col·laboració per la revisió dels usos 

productius del Ripoll.
Setembre 2021

UEPM98

Sobre Reajustament de supòsits de llicencies d’obres menors cap a comunicacions: Des de la 

cambra ens semblen correctes les mesures adoptades en aquest apartat.  Respecte al cas de les 

grues torre des de la cambra de comerç ja vàrem realitzar una petició perquè des d’AESA 

disposin d’autorització de forma més àgil. Seria una bona proposta que l’ajuntament fes suport i 

pressió en aquest sentit per potenciar aquest canvi en la tramitació.

Acceptada Llicències Executada

UEPM99

Sobre Reajustament d’alguns supòsits d’obra major cap a obres menors:  Aquesta mesura 

afecta les ampliacions de superfície de fins a 25 m2 en ús residencial. Permetrà increment del 

sector de les reformes i és una cosa positiva per reactivar el sector de la construcció i sectors 

relacionats.

Amb les noves demandes provocades per la crisi sanitària és possible que hi hagi una necessitat 

d’adequar els espais residencials per allotjar espais de treball o fer els espais més còmodes pel 

seu ús habitual. La tramitació d’obra menor pot ajudar a decantar la balança i reactivar un 

sector econòmic important a la ciutat.

Acceptada Llicències Executada
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UEPM100

Sobre Millor assessorament en les consultes externes dels tècnics sobre avantprojectes o 

resolució de deficiències, amb els tècnics municipals: Des de la cambra creiem que pot ajudar a 

l’acceleració dels terminis de tramitació dels documents en seguir els criteris dels col·legis i dels 

tècnics municipals, que suposaria en la teoria menys al·legacions i una major adequació a les 

exigències per superar els tràmits.

Acceptada Llicències Executada

UEPM101

Sobre Reducció de terminis de tramitació: És una bona notícia que es vulgui intentar mantenir 

en 1 mes el termini màxim de la tramitació de primer informe d’obres majors. Això agilitzaria 

els treballs i permetria impulsar més projectes.

Acceptada Llicències Executada
Consolidat el termini d'informe de llicències per sota del 

màxim legal.

UEPM102

Sobre Concurs per a l’adjudicació de les parcel·les de l’Ajuntament al polígon de Sant Pau de Riu 

Sec: La mesura ens sembla adequada. Permetrà acabar de desenvolupar un dels últims sectors 

industrials de Sabadell, generant nous espais per l’activitat econòmica, a més dotarà a 

l'ajuntament de fons pel desenvolupament d'habitatge protegit la qual cosa permetrà generar 

activitat en el sector de la construcció i ajudar a resoldre el dèficit d'habitatge públic municipal.

De retruc el desenvolupament de les parcel·les adjudicades també beneficiaria al sector de la 

construcció que aquesta cambra representa.

Acceptada
Gestió 

Urbanística
Pendent

En funció de la concreció del projecte del hub 

aeroportuari
Desembre 2022

UEPM103

Sobre Obertura puntual d’eixos de vianants:  Una proposta de curta durada, que és efectiva 

només en estat d’alarma i que ha sigut insuficient per no garantir permanentment les distàncies 

de seguretat necessàries. Per contra, ha estat encertat la seva extensió a altres zones comercials 

de la ciutat que s’han vist beneficiades de la mesura.

La Cambra està a favor del disseny d’una xarxa d’eixos i espais urbans sobre els quals 

implementar mesures de gestió de la mobilitat que permetin prioritzar la circulació segura de 

vianants i de bicicletes tot garantint la pacificació del trànsit rodat i el manteniment de les 

distàncies de seguretat.

Creiem que per a tal es podria mantenir els talls en els eixos comercials passant de ser una 

proposta de curta durada a una de llarga durada, que afavorirà la recuperació del comerç local. 

L’exclusió del cotxe de les zones comercials beneficia al comerç local i potencia l’activitat 

econòmica.

Caldria fer una proposta més extensa i clara, vinculada també amb les modificacions necessàries 

en el sistema de transport públic el qual creiem que s’hauria de tenir en compte per no 

perjudicar la velocitat comercial de l’autobús.

A estudiar Mobilitat En procés

S'ha consolidat el tall d'un tram molt significatiu de l'eix 

central de nord a sud en festius i caps de setmana. 

Nous eixos i espais per a vianants com el Camí escolar de 

l'escola la Serra o la plaça de Lisboa s'han finalitzat. Altres 

com carrer Indústria i el camí escolar del Pau Casals es 

preveuen adjudicar per JGL al llarg del mes de juny. La 

plaça de la Fuensanta ha iniciat el procés de licitació, 

juntament a nous espais com la Llosa de Can Llong, el 

carrer de Caucas o el carrer de Goya es troben en tràmit 

d'aprovació de projecte per JGL. 

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

Cambra de 
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UEPM104

Sobre Senyalització per afavorir les mesures de distanciament social:  Una proposta que creiem 

aportarà molta seguretat i permetrà evitar aglomeracions per circulacions oposades de vianants 

per una mateixa vorera. Fer confluir el transit en sentits ajuda a evitar retencions de vianants i 

possibles contagis.  Però també considerem que seria necessari dotar de més espai públic pel 

vianant, perquè si aquestes mesures no van acompanyades de zones on absorbir els nous 

usuaris, no resultaran del tot efectives.

En quant implantar senyalització horitzontal a les marquesines de l’interurbà, així com la seva 

adequació per garantir aquestes mesures de distanciament, estem a favor si la Generalitat ho 

veu adequat.

Acceptada Mobilitat Executada
La senyalització detallada al Pla es va implantar segons el 

previst.

UEPM105

Sobre Eixamplament tàctic de voreres: Aquestes mesures habituals que ja s’han anat practicant 

en d'altres carrers. Des de la cambra estem a favor d’aquest tipus d’actuacions, però ens 

semblen d’una dimensió força baixa per la necessitat actual de dotar la ciutat d’espais més 

amples pels vianants per garantir la seguretat.

Es proposa que es faci una consulta a les entitats i associacions per veure de trobar zones amb 

dèficits de seguretat i aplicar també mesures tàctiques per eixamplar les voreres.

A estudiar

Obres 

públiques / 

Mobilitat

En procés

Les actuacions tàctiques centrades en els carrers d'Arimon 

i Vapor s'ha tancat tècnicament i traslladat en reunions 

amb el grup de veïns i entitats de referència. El projecte 

executiu es troba en plena elaboració per procedir a 

informar al veïnat directament afectat.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

UEPM106

Sobre Vertebració de l’eix ciclable de nord a sud de la ciutat:  L’Ajuntament ha d’implantar una 

xarxa de “recorreguts de seguretat permanents” per ciclistes i vianants, on el cotxe sigui 

l’estrany (prioritat invertida), i que connecti els punts neuràlgics de la ciutat, seguint les 

directrius del Pla Director de l’Espai Obert Urbà. Aquest fet ha de vertebrar les noves Zones de 

Baixes Emissions aplicades a Sabadell.

Aquesta proposta no és novetat, però és benvinguda des de la cambra. La vertebració de la 

ciutat mitjançant la bicicleta és una possibilitat de canvi de paradigma molt important. 

Considerem que cal tenir en compte és el seu pas prop de les zones comercials i incloure la 

mobilitat est-oest, que no contempla la idea original i l’ampliació cap a municipis de l’àrea 

municipal que estan pendents de desenvolupar. La proposta només parla de l'eix nord-sud que 

seria la xarxa bàsica.

També és important que aquesta xarxa s’implementi amb la creació d’espais específics per 

aquest mode de transport, intentant evitar l’afectació sobre el transport públic.

Acceptada

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Mobilitat

En procés

Els carrils bici a Sant Quirze del Vallès i Terrassa es troben 

en tràmit d'adjudicació. El Pla director dels espais verds 

urbans de Sabadell es troba en fase final de redacció.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta.

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils

bici.

- Càmeres de control d’accés de vehicles a

determinades zones.

- Tecnologia vinculada a una zona de baixes

emissions (ZBE). Projecte coordinat amb el Consell 

Comarcal del Vallès Occidental.

Desembre 2022

Cambra de 

Comerç
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UEPM107

Sobre Taula d’Acció Climàtica: La proposta té dos vessants, la gestió de l’aigua i la transició 

energètica.

El pla proposa per la gestió ambientalitzada de l'aigua mesures fiscals per fomentar un ús 

racional dels recursos ambientals: optimització dels nivells de consum d'aigua potable i ajustar 

la taxa d'abocament.

En quant l’Impuls de la transició energètica són bones les mesures de millorar la fiscalitat dels 

vehicles no contaminants (impost de circulació i zona blava), obligatorietat de preinstal·lació de 

punts de recàrrega de vehicle elèctric a la nova construcció i/o reformes integrals, i impulsar 

l’energia solar fotovoltaica en comunitats de propietaris i teixit empresarial.

Considerem que són mesures correctes i de fàcil implementació que poden ajudar a la millora 

ambiental de la ciutat.

Acceptada
Transició 

Energètica
Executada

UEPM108

Sobre Pla de Mobilitat Urbana (PMU):  Actualment en procés d’elaboració i que en virtut dels 

canvis estructurals que s’albiren en funció de la crisi sobrevinguda, haurà de reorientar les seves 

estratègies fins ara definides, incorporar els canvis estructurals que afectaran en general a la 

mobilitat de les ciutats, i impulsar la seva formulació.

En aquest aspecte caldria una reflexió sobre el transport de mercaderies a domicili i les zones 

PMU . Es proposa realitzar un estudi de detall sobre l’afectació real de la distribució de 

mercaderies urbanes i les zones problemàtiques per tal de regularitzar i ampliar les zones de 

càrrega i descarregar si fos necessari, així com promoure mesures d’espais centralitzats de 

dipòsit i recollida dels paquets o una distribució final en mitjans menys invasius.

Un altre punt que haurà de gestionar és la mobilitat en les franges de màxim ús obligat per 

motiu laboral o educatiu. La crisi sanitària ha suavitzat aquest problema però caldran mesures 

davant la tornada a la normalitat per evitar les saturacions puntuals provocades per l’ús massiu 

de vehicle provat per a realitzar l’accés a centres de treball i educatius.

A estudiar Mobilitat En procés

La fase participativa del Pla de Mobilitat Urbana de 

Sabadell (PMUS) ha finalitzat segons el calendari previst. 

S'està duent a terme l'anàlisi i buidatge de propostes per 

continuar amb la concreció en el marc de la Taula de 

Mobilitat.

Al Pla d'Acció Municipal (PAM) 2021-2023 i al propi PMUS 

s'incorporen i es contemplaran actuacions i línies de 

treball per al foment de la mobilitat sostenible. De la 

mateixa manera, s'està treballant, en base a la concreció 

d'una línia de projecte EDUSI, un nou sistema de gestió i 

monitorització de les zones de càrrega i descàrrega a la 

ciutat, com a primer pas concret que permeti avaluar i 

prendre decisions respecte el model i els usos de la 

distribució de mercaderies a la ciutat.

Desembre 2022
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UEPM109

Sobre Pla Director de l’espai urbà: Actualment en fase avançada de tramitació i que haurà 

d’incorporar les noves determinacions i orientacions que se’n derivin dels canvis en les formes 

d’utilització de la ciutat sobrevinguts a partir de l’actual crisi sanitària.

El Pla Director de l’espai urbà és una guia per recuperar els carrers de la ciutat, creant nous 

espais pels vianants, per la bicicleta i el transport públic, a càrrec de reduir l’espai del cotxe.

Creiem que aquest document podria donar resposta a alguns dels problemes de la ciutat i 

aportar mesures per afavorir una xarxa pedalable i una xarxa de vianants comercial de nord a 

sud que vertebrin la ciutat, la creació de zones amables per beneficiar la reducció d'ús del 

vehicle privat., aparcaments en superfície en la confluència de zones residencials i grans rondes 

per evitar l'entrada de vehicles fins al punt final de destí, potenciar tant les rondes externes 

(sud, nord i est) com les rondes internes de la ciutat, per obligar al desplaçament per elles i 

allunyat el vehicle de passar per zones residencials.

La creació d’espais més amable i resilient, amb més verd, podria reactivar l'economia amb la 

transformació urbana cap a un espai més natural i verd. L'inici de renaturalització de la ciutat, ja 

sigui, treien aparcaments en superfície per eixamplar les voreres amb més impacte lumínic i 

verd, sigui creant zones verdes o espais verds en voreres, són bones vies per donar feina i 

garantir una evolució de la ciutat cap a un nou paradigma amable. És important reactivar el 

sector de la construcció des de nous punts de vista, pensant en inversions de millora de la salut i 

el benestar, no caient en el model actual. Un greendeal permetria crear espais amables que 

afectaria no només a les empreses del sector de la construcció sinó també empreses del sector 

de la jardineria i horticultura.

També veiem necessari prioritzar la creació de vies verdes per connectar els diferents parcs de 

la ciutat creant nous recorreguts. Duran la desescalada s’ha vist com el parc fluvial del Ripoll ha 

esdevingut un lloc insuficient per absorbir tota la demanda generada.

Acceptada Planejament En procés En redacció del document. Febrer 2022

UEPM110
Introduir una nova planificació integrada que impulsi noves polítiques de mobilitat, transició 

energètica i qualitat urbana a la ciutat de manera clara i decidida.
A estudiar

Mobilitat/ 

Transició 

Energètica

En procés

Al PAM 2021-2023, juntament amb els instruments de 

planificació com el PMUS, s'incorporen i es contemplaran 

actuacions i línies de treball per al foment de la mobilitat 

sostenible. El treball quant a entorns escolars i els nous 

carrils bici executats i en curs avancen en aquesta direcció.

Febrer 2022
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UEPM111

En la línia del que estan fent algunes capitals europees, mentre sigui necessari cert 

distanciament físic entre les persones, establir que tots els carrers d’un sol sentit passin a 

carrers amb prioritat invertida o carrers residencials. De tal manera que la circulació prioritària 

passi als vianants i que els vehicles privats hagin d’adaptar la seva circulació si troben vianants.   

Convertir “l’eix central” en un eix d’ús exclusiu per a vianants, bicicleta i transport públic (amb 

la previsió de zones per la càrrega i descàrrega pel sector comercial) i estudiar l’extensió 

d’espais similars per a vianants a tots els barris de la ciutat, especialment als entorns escolars.

Limitar tota la zona urbana de Sabadell a una velocitat màxima de 30 km/h.

A estudiar

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Mobilitat

Executada

S'ha consolidat el tall d'un tram molt significatiu de l'eix 

central de nord a sud en festius i caps de setmana. 

La ciutat adapta la senyalització al nou Reial Decret des 

del passat 11 de maig (límit 20 en carrers de plataforma 

única i 30 per vies d'un únic carril per sentit de circulació), 

data en vigor de la nova normativa que ja és vigent a la 

ciutat.

Nous eixos i espais per a vianants com el Camí escolar de 

l'escola la Serra o la plaça de Lisboa s'han finalitzat. Altres 

com carrer Indústria i el camí escolar del Pau Casals es 

preveuen adjudicar per JGL al llarg del mes de juny. La 

plaça de la Fuensanta ha iniciat el procés de licitació, 

juntament a nous espais com la Llosa de Can Llong, el 

carrer de Caucas o el carrer de Goya es troben en tràmit 

d'aprovació de projecte per JGL. 

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

UEPM112
Desenvolupar el Pla Director de la Bicicleta, construint els carrils bicis previstos i facilitant els 

estacionaments segurs per a bicis.
Acceptada

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Mobilitat

En procés

Els carrils bici a Sant Quirze del Vallès i Terrassa es troben 

en tràmit d'adjudicació. El Pla director dels espais verds 

urbans de Sabadell es troba en fase final de redacció.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta.

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

Desembre 2022
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UEPM113
Ampliar l’espai de vianants als carrers de vorera d’1 metre, eliminant estacionaments si és 

necessari.
A estudiar

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Mobilitat

En procés

Els treballs tècnics per actualitzar el Pla d'Accessibilitat de 

la ciutat com a instrument de planificació i gestió s'han 

iniciat en la data prevista (març 2021) i evolucionen 

segons calendari.

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

UEPM114 Als carrers de més d'1 carril de circulació per sentit, guanyar espai per a vianants i bicicletes. A estudiar

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Mobilitat

En procés

Els treballs tècnics per actualitzar el Pla d'Accessibilitat de 

la ciutat com a instrument de planificació i gestió s'han 

iniciat en la data prevista (març 2021) i evolucionen 

segons calendari.

La ciutat adapta la senyalització al nou Reial Decret des 

del passat 11 de maig (límit 20 en carrers de plataforma 

única i 30 per vies d'un únic carril per sentit de circulació), 

data en vigor de la nova normativa que ja és vigent a la 

ciutat.

Nous eixos i espais accessibles per a vianants com el Camí 

escolar de l'escola la Serra o la plaça de Lisboa s'han 

finalitzat. Altres com carrer Indústria i el camí escolar del 

Pau Casals es preveuen adjudicar per JGL al llarg del mes 

de juny. La plaça de la Fuensanta ha iniciat el procés de 

licitació, juntament a nous espais com la Llosa de Can 

Llong, el carrer de Caucas o el carrer de Goya es troben en 

tràmit d'aprovació de projecte per JGL. 

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

Sabadell en 

Comú
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UEPM115
Garantir un trànsit segur als sectors de l'est del Ripoll, ampliar voreres i carril bici minimitzant la 

calçada de vehicles al mínim legal que són 3,5 metres per sentit.
A estudiar

Obres 

públiques / 

Mobilitat

En procés

Els treballs tècnics per actualitzar el Pla d'Accessibilitat de 

la ciutat com a instrument de planificació i gestió s'han 

iniciat en la data prevista (març 2021) i evolucionen 

segons calendari.

La ciutat adapta la senyalització al nou Reial Decret des 

del passat 11 de maig (límit 20 en carrers de plataforma 

única i 30 per vies d'un únic carril per sentit de circulació), 

data en vigor de la nova normativa que ja és vigent a la 

ciutat.

Nous eixos i espais accessibles per a vianants com el Camí 

escolar de l'escola la Serra o la plaça de Lisboa s'han 

finalitzat. Altres com carrer Indústria i el camí escolar del 

Pau Casals es preveuen adjudicar per JGL al llarg del mes 

de juny. La plaça de la Fuensanta ha iniciat el procés de 

licitació, juntament a nous espais com la Llosa de Can 

Llong, el carrer de Caucas o el carrer de Goya es troben en 

tràmit d'aprovació de projecte per JGL. 

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

UEPM116
Estassar vegetació dels marges dels camins del rodal més utilitzats per la gent per garantir 

distàncies de seguretat.
Acceptada

Transició 

Energètica
Executada

UEPM117
Garantir unes condicions òptimes d’higiene i seguretat als autobusos urbans i recuperar i 

millorar la freqüència de les diferents línies per garantir un transport públic segur i de qualitat.
Acceptada Mobilitat Executada

Els vehicles es netegen i se'ls aplica ozó en horari nocturn 

fora de servei. S'han instal·lat dispensadors de gel a 

l'interior dels vehicles.
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UEPM118

Que es prenguin decisions immediates a curt termini per permetre que en aquesta transició cap 

a “una nova normalitat” es compleixi l’ordre SND 380/2020, adoptant solucions, en la línia 

d’altres capitals mundials, fonamentades en prioritzar jeràrquicament els vianants, les 

bicicletes, i en darrera instància el vehicle, però passant per prioritzar i reforçar el transport 

públic. A parer de la Síndica cal anar cap a una pacificació de la ciutat, el què passa 

necessàriament per peatonalitzar vies, guanyant espai per qui es desplaça a peu o en bicicleta, i 

fer-ho de forma permanent, eliminant el pas de trànsit rodat en aquelles vies amb insuficiència 

de pas per garantir la salut i l’accessibilitat.

Acceptada

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Mobilitat

En procés

Nous eixos i espais accessibles per a vianants com el Camí 

escolar de l'escola la Serra o la plaça de Lisboa s'han 

finalitzat. Altres com carrer Indústria i el camí escolar del 

Pau Casals es preveuen adjudicar per JGL al llarg del mes 

de juny. La plaça de la Fuensanta ha iniciat el procés de 

licitació, juntament a nous espais com la Llosa de Can 

Llong, el carrer de Caucas o el carrer de Goya es troben en 

tràmit d'aprovació de projecte per JGL. 

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

UEPM119
Que l’administració doni dades de quin increment de l’espai públic destinat a vianants i 

bicicletes aconsegueix amb les diferents mesures que proposa en el pla de post-COVID-19.
Acceptada

Planificació i 

projectes de 

ciutat / 

Mobilitat

En procés

Els carrils bici a Sant Quirze del Vallès i Terrassa es troben 

en tràmit d'adjudicació. 

Nous eixos i espais per a vianants accessibles com el Camí 

escolar de l'escola la Serra o la plaça de Lisboa s'han 

finalitzat. Altres com carrer Indústria i el camí escolar del 

Pau Casals es preveuen adjudicar per JGL al llarg del mes 

de juny. La plaça de la Fuensanta ha iniciat el procés de 

licitació, juntament a nous espais com la Llosa de Can 

Llong, el carrer de Caucas o el carrer de Goya es troben en 

tràmit d'aprovació de projecte per JGL. 

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022
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UEPM120

Que s’elaborin plans a llarg termini, perquè és evident que cal una estratègia més complexa que 

afegir un carril bici o pintar les voreres, buscant la pacificació de la ciutat, dissenyant, primer i 

executant després, el tipus de ciutat que volen les persones per millorar la seva qualitat de vida. 

Un Pla, que contempli la mobilitat i l’accessibilitat.

A estudiar Mobilitat En procés

S'ha consolidat el tall d'un tram molt significatiu de l'eix 

central de nord a sud en festius i caps de setmana. 

Els treballs tècnics per actualitzar el Pla d'Accessibilitat de 

la ciutat com a instrument de planificació i gestió s'han 

iniciat en la data prevista (març 2021) i evolucionen 

segons calendari.

La ciutat adapta la senyalització al nou Reial Decret des 

del passat 11 de maig (límit 20 en carrers de plataforma 

única i 30 per vies d'un únic carril per sentit de circulació), 

data en vigor de la nova normativa que ja és vigent a la 

ciutat.

Nous eixos i espais accessibles per a vianants com el Camí 

escolar de l'escola la Serra o la plaça de Lisboa s'han 

finalitzat. Altres com carrer Indústria i el camí escolar del 

Pau Casals es preveuen adjudicar per JGL al llarg del mes 

de juny. La plaça de la Fuensanta ha iniciat el procés de 

licitació, juntament a nous espais com la Llosa de Can 

Llong, el carrer de Caucas o el carrer de Goya es troben en 

tràmit d'aprovació de projecte per JGL. 

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022

Síndica 

Municipal 

de Greuges
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UEPM121

Que l’Ajuntament compleixi amb la normativa de mobilitat i accessibilitat que fins ara s’ha 

incomplert de forma reiterada. Per tant, cal que aquesta sigui presa en consideració quan es 

prengui qualsevol decisió, i s’estableixi un Pla d’accessibilitat pel municipi amb dates concretes i 

en el termini més curt possible, per la seva implantació.

A estudiar

Obres 

públiques / 

Mobilitat

En procés

S'ha consolidat el tall d'un tram molt significatiu de l'eix 

central de nord a sud en festius i caps de setmana. 

Els treballs tècnics per actualitzar el Pla d'Accessibilitat de 

la ciutat com a instrument de planificació i gestió s'han 

iniciat en la data prevista (març 2021) i evolucionen 

segons calendari.

La ciutat adapta la senyalització al nou Reial Decret des 

del passat 11 de maig (límit 20 en carrers de plataforma 

única i 30 per vies d'un únic carril per sentit de circulació), 

data en vigor de la nova normativa que ja és vigent a la 

ciutat.

Nous eixos i espais per a vianants com el Camí escolar de 

l'escola la Serra o la plaça de Lisboa s'han finalitzat. Altres 

com carrer Indústria i el camí escolar del Pau Casals es 

preveuen adjudicar per JGL al llarg del mes de juny. La 

plaça de la Fuensanta ha iniciat el procés de licitació, 

juntament a nous espais com la Llosa de Can Llong, el 

carrer de Caucas o el carrer de Goya es troben en tràmit 

d'aprovació de projecte per JGL. 

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022
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UEPM122

Cal dur a terme periòdicament campanyes de conscienciació i civisme perquè tota la ciutadania 

participi activament en la garantia de l’accessibilitat als nostres carrers i places, dirigides a 

conductors, comerciants, etc. a fi de fer palesa la necessitat d’evitar obstacles a la via pública, 

aparcar correctament i mantenir els límits de velocitat, entre altres mesures. I en última 

instància establir els mecanismes de control necessaris per assegurar que la normativa es 

compleix.

Acceptada

Obres 

públiques / 

Mobilitat

En procés

Els treballs tècnics per actualitzar el Pla d'Accessibilitat de 

la ciutat com a instrument de planificació i gestió s'han 

iniciat en la data prevista (març 2021) i evolucionen 

segons calendari.

Nous eixos i espais accessibles per a vianants com el Camí 

escolar de l'escola la Serra o la plaça de Lisboa s'han 

finalitzat. Altres com carrer Indústria i el camí escolar del 

Pau Casals es preveuen adjudicar per JGL al llarg del mes 

de juny. La plaça de la Fuensanta ha iniciat el procés de 

licitació, juntament a nous espais com la Llosa de Can 

Llong, el carrer de Caucas o el carrer de Goya es troben en 

tràmit d'aprovació de projecte per JGL. 

La ciutat adapta la senyalització al nou Reial Decret des 

del passat 11 de maig (límit 20 en carrers de plataforma 

única i 30 per vies d'un únic carril per sentit de circulació), 

data en vigor de la nova normativa que ja és vigent a la 

ciutat.

UEPM123
Vinculació d’aquesta resolució amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de 

l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
Acceptada

Obres 

públiques / 

Mobilitat

En procés

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2021-2023, el Pla de 

Mobilitat Urbana de Sabadell (PMUS) i les propostes que 

s'estan elaborant en el marc dels fons europeus Next 

Generation es vinculen plenament als Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS).

Desembre 2022

Col·legi de 

l'Advocacia 

de Sabadell

UEPM124

Disminuir/gestionar la conflictivitat veïnal formalitzant la col·laboració entre l’ajuntament i el 

centre de mediació de Sabadell (ICASBD):  establir una xarxa de col·laboració a través d’un 

conveni amb el centre de mediació de Sabadell per actuar i donar resposta a les situacions 

conflictives identificades per mitjà d’una borsa comuna de mediadors/es.

A estudiar
IC i Mediació 

Comunitària
Desestimada

La proposta es desestima, atès que les casuístiques que 

queden excloses dels àmbits d’actuació del Servei de 

mediació comunitària municipal es deriven a la borsa de 

persones mediadores del Centre de Mediació de Dret 

privat de Catalunya del Departament de Justícia de la 

Generalitat, subscrit per conveni amb aquesta institució.

UEPM125

Teixit Empresarial:

En aquest àrea ens crida especialment l’atenció el Pla “Projecte de creixement Gran Via-Ripoll” 

per formar part de la zona Sud de Sabadell. Ens agradaria conèixer en què consisteix per formar 

part de la zona Sud de Sabadell.

Sota el nostra punt de vista seria bo que en els projectes de re-configuració urbana hi poguessin 

formar part estudis de caràcter tècnic especialitzats com és el cas del Urban Lab-

Covadonga dut a terme per la UAB (https://es.covadongaurbanlab.cat/ ).

Al mateix temps considerem imprescindible la inclusió de la veu de la ciutadania mitjançant 

participació ciutadana per a que el veïnat modeli els seus barris i places.

Acceptada

Transformació 

Urbana de 

l'àmbit GRAN 

VIA – RIPOLL/ 

Planificació i 

Projectes de 

Ciutat

En procés

En diferents processos de millora urbana es sotmeten 

habitualment a processos d'explicació i exposició pública. 

En l'àmbit de la Gran Via i el Ripoll es procedeix de la 

mateixa manera.

Desembre 2022

UEPM126

Considerem és de vital importància es millori la situació actual del rodal, el camí pel ripoll i el 

Torrent de Colobrers. Tots ells van patir afectacions greus en el temporal Glòria que no es van 

pal·liar que fa que els camins estiguin en males condicions de pas. A més s’hi observa una gran 

deixadesa: no s’ha tallat l’herba als camins, està mal senyalitzat en molts punts.

Acceptada
Transició 

Energètica
Executada

S’han assolit els nivells de manteniment previs a la crisi 

COVID-19.
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UEPM127

Urbanisme:

Reiterem el nostre parer respecte a la necessària participació ciutadana en la concepció dels 

espais públics. I ens agradaria es tingui en compte la visió d’estudis globals per part d’experts i 

tècnics. En aquest cas demanem s’apliquin a tota la ciutat però especialment als plans de 

millora del Polígon Sud-Oest i de l’eix ciclable Sud-Nord tot i que no volem deixar de dir que 

entenem que no formen part d’un Pla de Xoc sinó que són idees concebudes molt abans que la 

crisi sanitària ens arribés. Afegim que la dignificació de carrers i places és necessari a moltes 

zones de la ciutat no només a les que apareixen al Pla de Xoc.

Acceptada

Obres 

públiques / 

Acció 

Territorial / 

Participació

En procés

El conjunt de projectes previstos al Pla d'Inversions com la 

plataforma única al carrer Indústria, juntament amb el 

camí escolar del Pau Casals actualment en licitació o 

l'entorn pacificat de l'escola la Serra que es troba en 

execució s'han validat amb entitats i veïns. Altres 

projectes per guanyar espais per a vianants, arbrat i 

fomentar eixos cívics de barri s'han concretat 

participadament amb veïns i entitats (urbanització de la 

llosa de Can Llong; pacificació del sector Creueta; carrer 

de Caucas a la Planada; Jardí de Campoamor o la plaça de 

la Fuensanta). Aquesta metodologia també s'aplicarà en 

altres projectes a desenvolupar, si s'escau.

Desembre 2022

UEPM128

De la mateixa manera que ens crida l’atenció la creació d’una Taula Climàtica en el marc del Pla 

de Xoc de la COVID-19. La nostra societat pateix el greu problema de la contaminació des de fa 

anys i per tant entenem que la millora del medi ambient és bàsica i no pas només degut a les 

especials circumstàncies actuals. La nostra voluntat és aprofitar que ens deturem a pensar en el 

model de ciutat per a marcar objectius de sostenibilitat que ajudin a millorar la situació actual. 

En aquest punt incloem el trasllat de les empreses que contaminen a zones no poblades del 

territori urbà com per exemple la Foneria Suñer o l’antiga Sagrera (ara Magrinyà). En aquesta 

taula també s’haurien de re-pensar models de mobilitat més sostenibles.

Acceptada
Transició 

Energètica
En procés

Les reunions de la Taula Climàtica s’iniciaran un cop 

estigui finalitzada la diagnosi del Pla d’Acció per l’Energia 

Sostenible i el Clima i la proposta d’accions amb horitzó 

2030. Estan en fase d’elaboració. 

Previsió de 1a reunió en el 2n semestre de 2021. 

Periodicitat de la taula, semestral.

Desembre 2021

UEPM129
Un punt imprescindible és que s’afegeixi la perspectiva de gènere a qualsevol obra nova o 

millora a realitzar a la ciutat. En gran quantitat del territori no s’ha tingut mai en compte.
Acceptada

Obres 

públiques / 

Acció 

Territorial / 

Feminismes

En procés

La renovació de 17.502 punts LED, actualment en 

execució, es va iniciar el passat abril de 2021. La 

perspectiva de gènere es continua incorporant al disseny 

de projectes.

Desembre 2021

Moviment 

Veïnal del 

Sud
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UEPM130

Mobilitat:

Fins ara trobem insuficient els eixos per a vianants creats ja que l’eix Nord-Sud no ha arribat a 

estar operatiu sencer cap dia ni tan sols amb les especials circumstàncies viscudes.

Aprofitem aquest escrit per denunciar que un cop més a prevalgut el vehicle privat per damunt 

de la resta d’alternatives de mobilitat i reclamem que hi hagi un canvi real de perspectiva

fomentant l’ús de bicicletes i altres vehicles no contaminants com els patinets creant carrils 

segurs a tota la ciutat.

A estudiar Mobilitat En procés

Els carrils bici a Sant Quirze del Vallès i Terrassa es troben 

en tràmit d'adjudicació. 

Nous eixos i espais per a vianants accessibles com el Camí 

escolar de l'escola la Serra o la plaça de Lisboa s'han 

finalitzat. Altres com carrer Indústria i el camí escolar del 

Pau Casals es preveuen adjudicar per JGL al llarg del mes 

de juny. La plaça de la Fuensanta ha iniciat el procés de 

licitació, juntament a nous espais com la Llosa de Can 

Llong, el carrer de Caucas o el carrer de Goya es troben en 

tràmit d'aprovació de projecte per JGL. 

Les propostes que s'estan elaborant en el marc dels fons 

europeus Next Generation impliquen treball en 

l'Estratègia d’impuls per a una

mobilitat sostenible. Dins aquest projecte, es crearien 

infraestructures per una mobilitat sostenible, segura i 

neta .

L’estratègia inclou, entre d'altres:

- Nous espais de prioritat de vianants i xarxa

d’itineraris a peu saludables.

- Eixos ciclables, amb 55 km més de carrils bici.

- Camins i entorns escolars segurs a 90 centres educatius.

Desembre 2022
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Codi entitat
Número 

proposta
Proposta Resolució Servei Acompliment Detall del grau d'acompliment

Data prevista 

de finalització

C1 Nova línia de subvencions per a plans de viabilitat d’entitats i agents culturals.
Proposta Equip 

de Govern
Participació Executada Pendent d'atorgament.

C2
Nova línia de subvencions directament als artistes (creadors, artistes joves, iniciatives i projectes 

de tot tipus, recerca). 

Proposta Equip 

de Govern
Cultura En procés

Aquesta partida s'ha incorporat a capítol 2 per tal 

de procedir a noves contractacions artístiques, que 

es faran a la temporada d'estiu i de setembre. En 

concret, es contractaran grups joves per 

incrementar la producció de proximitat i per a 

joves i el projecte de tallers d'iniciació a la música 

per als casals dels barris a l'estiu i el projecte 

músics de carrer, programació infantil als barris i 

teatre als barris al setembre.

des-21

C3
Ajuts als comissariats físics i virtuals, assessoraments, projectes de recerca i de pensament crítics, 

plans i projectes.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'han executat les partides destinades als 

comissariats de valors locals joves i a produccions 

d'interès local: exposició Llorenç Ugas i Exposició 

Francesc Layret.

C4 Procurar mantenir el pagament de factures i subvencions a 30 dies.
Proposta Equip 

de Govern

Cultura-

Ajuntament
En procés

La tramitació de factures en el pas per Cultura es 

resolen un període de temps breu.
des-21

C5
Agilització de la tramitació per a la contractació administrativa, tant de serveis com de 

subministraments.

Proposta Equip 

de Govern

Cultura-

Ajuntament
Executada

Actualment, el servei de Cultura porta a terme al 

voltant de 35 licitacions (entre les executades, en 

procés i previstes per al 2021) per eliminar al 

màxim la contractació menor i agilitar la gestió 

diària.

C6
Redefinició de l’objecte del contracte en totes aquelles empreses culturals que puguin fer 

teletreball.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada Tramitació de totes les sol·licituds.

C7
Allargament de terminis i indemnitzacions per aquelles empreses contractades per 

l’administració, en l’àmbit de la producció i la gestió cultural.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada Tramitació de totes les sol·licituds.

C8
Introducció de lots i clàusules socials per possibilitar la presentació de les petites empreses a les 

licitacions del sector cultural.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

De moment s'ha inclòs a la licitació de Serveis 

Auxiliars, llum i so, les clàusules socials (estabilitat 

en l'ocupació, nombre de dones/homes, nombre 

de persones amb dificultats d'inclusió, etc.) i les 

mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Se 

segueix introduint aquests criteris a totes les 

licitacions iniciades i executades. 

C9
Promoure el teletreball, les gestions telemàtiques i les videoconferències en el treball intern i 

amb les empreses.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada S'està portant a terme en tots els casos possibles.

CULTURA 
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C10 Intentar la total execució dels pressupostos de Cultura de 2020.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'ha executat en la mesura de les possibilitats de 

realitzar activitats i de contractar

C11 Reprogramació dels espectacles, exposicions, festes i altres esdeveniments anul·lats.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

Ja s'han reprogramat tots els espectacles 

programats per la festa major i les altres 

programacions previstes que depenen de 

l'Ajuntament.

C12
Noves programacions optant especialment per les companyies, empreses, productores i artistes 

locals (Km0).

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

Es tracta d'una política portada a terme durant 

l'any i que s'ha establert com a criteri permanent.

C13
Reorganització del calendari festiu per al 2020 i fins al juny de 2021, tenint especial cura d’arribar 

a totes les comunitats i a tot el territori.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'està treballant en un projecte de cultura als barris 

i tant en la festa major com en la programació de 

Nadal s'han descentralitzat l'activitat i els 

escenaris.

C14 Actuació especial o Festa de retrobament amb les entitats de cultura popular i tradicional. 
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Suspesa Suspesa a causa de la COVID-19

C15
Treballar conjuntament per reforçar les festes de barri i el sentiment de comunitat amb la 

descentralització de la programació de la Festa Major.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Suspesa

La Festa Major es va suspendre a causa de la 

COVID-19.

C16
Treballar conjuntament amb les entitats regionals per a la reactivació de la seva activitat i generar 

iniciatives de retrobament.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura En procés

Les entitats folklòriques d'arrel tradicional no 

catalana estan reprenent les seves activitats de 

mica en mica i s'està treballant conjuntament amb 

els tècnics del Servei de Cultura.

des-21

C17
Donar un suport especial a la festa del llibre durant el 23 de juliol, amb suport infraestructural i 

activitats complementàries.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

Es va portar a terme la diada, conjuntament amb 

les llibreries, amb les restriccions sanitàries.

C18
Mantenir, en l’escenari que sigui possible la Festa Major 2020 i potenciar-ne la programació de 

música en viu escampada arreu del territori, amb projeccions en on line i en diferit.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Suspesa

La Festa Major es va suspendre a causa de la 

COVID-19.

C19

Reprogramació i manteniment dels festivals de la ciutat (El més petit, Embassa’t, Sabadell Negre, 

Festival de Cinema de Terror, Vet ací, Festival de Micro-teatre, etc.), d’iniciativa privada i o en 

col·laboració.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'ha reprogramat: Embassa't, Sabadell Negre, 

Festival de Cinema de Terror, Vet ací.

C20
Incrementar la programació de Nadal amb espectacles, sobretot de companyies locals i 

reprogramacions (la banda municipal). 

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada 

Es va fer una programació especial, reprogramant 

companyies locals, durant els dies de Nadal

C21
Consolidació del treball fet durant el confinament: #L’espectaclecontinuaSabadell, i ha vingut per 

quedar-s’hi mitjançant la projecció on line de les programacions.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada 

S'han difós en streaming diversos dels actes de la 

programació de Museus, i per Carnaval, s'ha 

potenciat les activitats en línia

C22

Crear una programació d’activitats culturals d’estiu al juliol per a infants, un dels sectors més 

perjudicats pel confinament, en l’àmbit de la música, el teatre, els museus i les biblioteques, 

l’astronomia.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

C23

Incrementar la programació expandida al territori, comptant amb els centres cívics i amb les 

xarxes de proximitat, més enllà de les festes majors de barri (cicle de música al territori, 

microteatre expandit, formació en arts escèniques i arts visuals, etc.) 

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada 

S'ha portat a terme programació de formació en 

arts escèniques i s'ha portat la programació del 

Nadal al Territori
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C24
Incorporar descomptes per a joves, aturats i gent gran a les programacions i als preus públics i 

taxes.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura En procés

S'està plantejant un carnet que aporti descomptes 

extraordinaris a col·lectius de joves i de gent gran.
des-21

C25 Incrementar la gratuïtat i les activitats i l'art al carrer.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'ha portat a terme la programació de l'Espectacle 

continua i altres, de forma gratuïta als espais 

oberts. No s'ha pogut portar a terme activitat al 

carrer a causa de les restriccions sanitàries.

C26  Creant una programació de cinema a la fresca, a través de l’autocinema.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

Es van portar a terme 5 sessions d'autocinema al 

juliol.

C27
Enfortir el projecte ACORDANT en versió d’estiu per tal de reforçar el sector i promoure els hàbits 

culturals des de l'escola. 

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

Es va portar a terme el projecte amb l'OSV a 

entitats de lleure.

C28

Incloure les accions de conservació i el manteniment dels béns patrimonials mobles i immobles 

com a element essencial de la identitat i la cultura i a través d'un pla integral per donar activitat a 

les empreses i els professionals de manteniment, restauració i recerca del patrimoni. 

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

Es porten a terme les accions de conservació i 

manteniment dels béns patrimonials mobles i 

immobles, amb professionals del sector, que dona 

activitat a empreses i professionals de 

manteniment, restauració i recerca del patrimoni.

C29

Obrir els equipaments escènics i culturals en horaris més extensos i en períodes de vacances, si 

escau, per tal de facilitar la programació cultural de les entitats, reorganitzant els horaris dels 

treballadors municipals i personal auxiliar.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada 

Se segueix la programació especial en espais 

municipals com el saló del Teatre principal, el pati 

del Museu d'art el pati del casal Pere Quart per a la 

programació de l'Espectacle continua. El mateix 

criteri s'ha incorporat a les programacions 

extraordinàries que regiran les taules de 

participació.

C30

Escoltar els projectes que es preveu tinguin un fort impacte i retorn a la ciutat, i que provenen de 

companyies emergents, joves i de Km. Zero. Contribuir en la seva ignició, a través de les cessions 

d’espais i establint marcs de col·laboració i sinergies, i donar suport i acompanyament en el seu 

procés de consolidació.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'està portant a terme una política d'escolta 

permanent als projectes que sorgeixen de la ciutat, 

amb la finalitat de donar-los suport i sortida tant 

als equipaments municipals com a altres espais i 

esdeveniments de la ciutat (programació de km0, 

producció d'espectacles, exposició de cultura 

popular al Casal Pere Quart.

C31
Creació d’una APP per a visibilitzar i coordinar i sincronitzar l’activitat cultural de la ciutat, tant 

pública com privada. 

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada 

S'ha presentat i està funcionant ja l'APP 

Sincronitzats que recull les funcionalitats 

esmentades.

C32

 Consolidació de les propostes generades a través de les xarxes i els nous canals i sistemes de 

difusió que han posat a l’abast dels ciutadans produccions, creacions, etc. Increment del treball a 

les xarxes socials. Convertir en globals els esdeveniments locals a través de les xarxes. 

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada 

Execució del contracte de streamings a les xarxes i 

consolidació de les estratègies de difusió a través 

d'aquestes (Instalife, Youtube, etc.)

C33 Donar suport a les llibreries i a les seves iniciatives de foment de la lectura.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'ha donat suport a les diverses iniciatives de les 

llibreries: Sabadell Negre, Clubs de Lectura, diada 

del llibre, etc.

108



Cultura

C34 Contractació de nous productes a les empreses, autònoms i creadors de la ciutat.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

En tot allò que és contractació menor es contracta 

sempre que és possible empreses, autònoms i 

creadors de la ciutat. En els casos de les licitacions, 

es regeixen per la pública concurrència i igualtat 

d'oportunitats sense discriminació possible per 

localitat.

C35 Generar encàrrecs de restauració, recerca, comissariats.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

Durant tot l'any s'han portat a terme exposicions 

als museus, que requereixen accions de 

restauració, recerca i comissariats.

C36
Crear i mantenir les taules de participació dels diversos sectors per seguir mantenint i impulsant 

les necessitats dels sectors diversos amb trobades periòdiques.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

El projecte Sincronitzat ha posat en marxa les 

taules de participació per sectors i els diversos 

grups de treball per projectes.

C37
Fomentar el treball en xarxa per tal que la col·laboració i l’ajut no sigui unidireccional 

administració – entitats i societat, sinó que el treball sigui col·laboratiu i multidireccional.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

Les taules de participació i el projecte Sincronitzats 

són una estructura que permet posar en contacte 

els diversos sectors i les trobades periòdiques.

C38 Incloure el sector de la cultura com a sector essencial en cas d’emergència.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

La Generalitat de Catalunya ja ha fet aquesta 

declaració. L'Equip de Govern s'ha manifestat a 

favor de potenciar i mantenir el sector cultural en 

cas de pandèmia.

C39 Mesures fiscals: eliminar l’IVA del sector de la cultura, com a mínim durant aquests dos mesos.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Desestimada

Atesa la impossibilitat d'incidir en aquest aspecte i 

els missatges de les institucions no s'ha tramitat la 

petició d'exempció d'IVA durant la pandèmia. Els 

ajuts s'han vehiculat per la via de subvencions de 

les institucions (també l'Ajuntament de Sabadell) 

per a despeses estructurals esdevingudes durant el 

període d'inactivitat a causa de la pandèmia de 

COVID-19.

C40 Modificació de la LCSP per a la flexibilització de la contractació per al sector cultural.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Desestimada

Aquesta és una llarga reivindicació del sector, que 

s'intenta minimitzar des del servei de Cultura amb 

mesures de simplificació de la gestió de la 

contractació, però sobre la qual no es té més 

competència.

C41

Accions ràpides d'adaptació dels espais culturals no municipals a la nova situació sanitària amb 

material personal per als treballadors, artistes i espectadors o usuaris, així com el reforç en la 

neteja i adaptació de les instal·lacions.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'ha donat les indicacions i el suport corresponents 

per a la utilització segura dels equipaments 

d'entitats, quan ho han sol·licitat.

C42
Assessorament tècnic i suport a les sales i espais culturals d'entitats i altres agents culturals per a 

l'adaptació a les noves necessitats sanitàries.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'ha donat les indicacions i el suport corresponents 

per a la utilització segura dels equipaments 

d'entitats, quan ho han sol·licitat.

C43
Suport a totes aquelles iniciatives d’adaptació a les estratègies on line integrades en les 

programacions.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'ha donat suport a totes les iniciatives i peticions 

entorn de la digitalització i la difusió dels 

continguts i de la posada al dia de les entitats 

entorn de la realitat digital

Govern
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C44
Formació i suport a les estratègies d’adaptació als nous contextos, els nous comportaments i a la 

nova normalitat.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'ha creat la plataforma de serveis culturals i es 

treballa permanentment amb la formació i el 

suport específic a entitats i professionals per a la 

transició cap a la digitalització i virtualització.

C45

Formació per a entitats i empreses entorn de les noves tecnologies i el desenvolupament de 

plans i estratègies de presència a les xarxes (activitats en línia, eines de difusió, estratègies de 

comunicació).

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

La Plataforma de serveis culturals ja ha realitzat 

formació a aquelles entitats que van demanar 

suport específic durant la pandèmia.

C46
Compartir el coneixement obtingut en la situació de crisi i refermar les empreses i els projectes  

que han sobreviscut en les taules de treball de Cultura incorporant-hi persones d'altres sectors.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

Treballat en les diverses comissions i reunions amb 

entitats. Les entitats han fet ja un pas endavant, 

superant la situació de pandèmia i reestructurant 

la seva activitat.

C47

Coordinació d'accions i treball en xarxa amb els altres serveis municipals per a establir la 

centralitat de la Cultura en les accions i les programacions (Joventut, Gent Gran, Gènere, Serveis 

Socials, Salut, Educació, Turisme).

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'està treballant en diversos programes (barris on, 

gent gran, Salut, Educació i Turisme, Gènere, 

Serveis Socials) en programes específics culturals 

per situar la centralitat de la Cultura

C48
Elaborar un Pla de promoció turística basat en la projecció dels punts patrimonials i els actius 

culturals en l’àmbit de les arts escèniques, en coordinació amb el Servei de Turisme.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

El Pla estratègic de Turisme contempla la projecció 

dels punts patrimonials i els actiu culturals. També 

ho inclou el projecte Sabadell, capital de la Cultura 

Catalana 2024, que es treballa amb Projecció de 

ciutat i Turisme.

C49

Donar eines i oferir formació per adaptar tots els processos de creació que s'estan portant a 

terme a les noves realitats (incorporar la projecció i la comunicació en l'acompanyament als 

processos iniciats de creació, projectes de co-working, etc.)

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

Durant tot l'any s'ha fet acompanyament específic 

per donar eines pel treball virtual (a través de la 

plataforma de serveis culturals i de l'assessorament 

dels tècnics i s'han ofert estratègies i recursos per a 

la projecció de les activitats on line)

C50 Crear noves beques per als creadors i investigadors locals. 
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'han reprès les beques Miquel Carreras i les 

convocatòries de residències a l'Estruch per a 

creadors i nous projectes.

C51
Foment de l’Espai Estruch i el seu certamen de dansa i els projectes Sabadell Crea i Sabadell 

Obert.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura En procés Queda pendent el projecte Sabadell Crea oct-21

C52 Nous espais de co-working i de creació en nous espais als barris i al territori.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Pendent

Queda pendent el treball als barris en el programa 

Barris on, que s'està començant a desenvolupar
des-21

C53
Recuperar el premi literari teatral, Ciutat de Sabadell, amb l’objectiu de generar produccions 

teatrals inèdites amb recursos autòctons. 

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Pendent

Queda pendent del grup de treball de programació 

literària de la Taula de Lectura Pública. Es tracta 

d'un treball a llarg termini que s'executarà a partir 

del 2022

des-22

C54
Línia de subvenció de concurrència per a la creació de nous festivals i iniciatives de petit format, 

i/o consolidació dels ja existents.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

Les subvencions de difusió artística donen 

cobertura a festivals i iniciatives de nou format i 

donen suport als existents. El 2021 s'han tornat a 

convocar aquesta línia de subvencions.
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C55 Generar un projecte de Festival de Teatre de Sabadell.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Pendent

Es troba en estudi, pendent de trobar els recursos 

econòmics i humans.
des-21

C56  Generar un festival de Cultura Urbana de Sabadell.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura En procés

S'està treballant en el Projecte de Cultura Urbana i 

el festival esmentat.
des-21

C57
Treball en xarxa i transversal, entre els diversos agents: institucions, artistes, entitats, empreses, 

ciutadania, comunitat educativa explorant les noves formes de governança cultural.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

Ja està en marxa el projecte Sincronitzats i les 

Taules de Treball per sectors de la Cultura

C58
Generar un Acord ciutadà per la Cultura de Sabadell post-COVID19 per tal de consensuar entre 

tots els agents les mesures proposades en aquest Pla.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

Es van consensuar totes les propostes abans, 

durant i després de l'elaboració amb les entitats 

culturals de la ciutat.

C59 Crear una línia de suport a iniciatives d'expansió de la cultura a nous espais i per a nous públics.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

A més de les línies de subvenció convocades, s'està 

treballant un projecte de teatre en espais singulars 

per a acollir nous públics, així com una línia 

d'actuacions i assajos oberts a equipaments dels 

barris.

C60 Elaborar un Pla d'Innovació Cultural amb accions a curt i llarg termini.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Pendent

Es postposa l'elaboració del Pla a la represa i la 

normalització de tota l'activitat cultural
des-22

C61  Promoure la creació d’espais d'innovació, per a nous projectes singulars.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

Tot i que no a través d'un pla específic, s'està ja 

treballant en els espais de creació per a nous 

projectes a l'Estruch, en col·laboració amb altres 

equipaments com el Museu d'Art. Els projectes 

Manifesta i Capital de la Cultura Catalana 

promouen, específicament, la creació de nous 

projectes singulars.

C62
Mantenir les accions de comunicació a les xarxes i a la ciutat per a sensibilitzar entorn de la 

centralitat de la Cultura.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada S'han reforçat les accions a les xarxes

C63 Incorporar la comunitat educativa a la comunicació cultural de forma permanent.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

Difusió agenda activitats culturals entre Ampa.

C64 Convertir l'APP de Cultura en una eina central de gestió i comunicació de la cultura.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada S'ha presentat l'APP Sincronitzats

C65 Suport a la recerca a través de beques i publicacions en paper o on line.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'ha reprès la beca Miquel Carreras, s'estan 

publicant els estudis de les recerques que donen 

lloc  exposicions de producció pròpia als museus, i 

s'ha inclòs a les subvencions la possibilitat de 

subvencionar l'edició de llibres.

C66 Encàrrecs periòdics de comissariats i treballs de recerca i investigació.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'han portat a terme les exposicions de producció 

pròpia als museus : 4 exposicions al Museu 

d'Història i 4 exposicions al Museu d'Art, amb els 

corresponents treballs de recerca prèvia i 

comissariat.
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C67
Increment de les iniciatives de programació d'exposicions, cicles de xerrades i esdeveniments per 

a la divulgació de les accions entorn del patrimoni (restauracions, recerca, adquisicions, etc.).

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

El Museu d'Història de Sabadell ha portat a terme 4 

exposicions, 3 cicles de xerrades, 20 visites guiades, 

diverses restauracions i recerca. El Museu d'Art de 

Sabadell ha portat a terme 6 exposicions, 4 cicles 

de xerrades i diversos esdeveniments per la 

divulgació del patrimoni, així com diverses 

restauracions.

C68

Incorporar definitivament el suport digital per al foment i la difusió de l’expressió artística i la 

difusió dels documents a imatge real de l’Arxiu Històric de Sabadell. Polítiques de digitalització i 

difusió a través de les xarxes.

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

AHS: Escaneig, tractament de dades amb OCR i 

preparació per a la difusió en entorn Web 

(plataforma ARCA, Bibl de Cat) de prop de 30.000 

pàgines del Diari de Sabadell, 1910-1936 (Artyplan, 

SL); MHS: Elaboració i enregistrament d'una visita 

comentada a l'exposició permanent del MHS. 

Obertura de l'apartat El Museu digital al web del 

Museu, amb diversos recursos digitals. Fotografiat 

de diverses peces per al catàleg nacional 

d'arqueologia per a publicar a Internet (Sergi 

Fernández) 

C69 Consolidar les accions culturals col·lectives que signifiquin retrobament social.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'estan portant a terme de nou, ja, les festes 

majors de barri -aquelles que ho han sol·licitat- així 

com les festes pròpies com per exemple l'Aplec de 

la Salut en el format d'acord amb les indicacions 

del Procicat, però que ja han significat represa de 

l'activitat cultural i retrobament social.

C70

Reforçar el treball entre cultura i altres sectors socials (centres sanitaris, socials, etc.) per 

fomentar el benestar de la comunitat i com a factor terapèutic en processos de malaltia o de dol 

(amb persones amb problemàtiques socials, psicològiques, físiques).

Proposta Equip 

de Govern
Cultura Desestimada

Tot i que es porten a terme activitats concretes, el 

treball amb centres sanitaris i socials, en la situació 

sanitària actual, no és possible.

C71 Reforçar la xarxa d'entitats com a factor dinamitzador social i garantia de la vitalitat de la ciutat.
Proposta Equip 

de Govern
Cultura Executada

S'està treballant intensament amb la xarxa 

d'entitats per tal de dinamitzar el teixit associatiu i 

la vitalitat cultural de la ciutat.

C72

Creació d’un pla d’ajuts econòmics per garantir la viabilitat de les temporades estables d’arts 

escèniques, tot vinculant-lo a activitats destinades a acompanyar i difondre el talent creatiu de la 

ciutat i de la comarca.

A estudiar Cultura Executada
Totes les programacions estables reben una 

subvenció i suport estructural.

C73
Assegurar que s’executa el pressupost inicial de Cultura i les modificacions que sorgeixin de 

l’aplicació del pla.
Acceptada Cultura Executada

S'ha executat en la mesura de les possibilitats de 

realitzar activitats i de contractar

C74

Consolidació dels programes de dinamització cultural de les biblioteques als diferents barris que 

conformen la ciutat, ampliació dels usos i programacions dels centres cívics i dotació de connexió 

TIC i aules per a la pràctica artística d’iniciació per evitar l’escletxa digital i cultural.

Acceptada Cultura Executada

Les biblioteques han reprès la seva activitat 

presencial i s'està treballant el projecte Barris on 

per a incrementar les programacions culturals i 

afavorir la pràctica artística d'iniciació 

intergeneracional.

C75
Elaboració de programes de foment de l’associacionisme cultural amb l’objectiu d’impulsar el 

teixit associatiu juvenil  relacionat amb l’art, la creació i el pensament.
Acceptada Cultura Executada

Convocades les línies de subvencions per a entitats 

i el foment de l'associacionisme

C76

Impulsar l’art al territori com a motor de generació i exhibició de produccions artístiques 

territorialment a través de la xarxa d’equipaments públics per mantenir la viabilitat de les 

propostes.

Acceptada Cultura En procés
S'està treballant en el projecte Murs lliures i en el 

projecte de Cultura Urbana i art en el territori.
des-21ERC
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C77
Revisió del model de Festa Major i dels seus continguts. Impuls de les activitats culturals de 

producció local i diversificació dels espais per mantenir les mesures de distanciament físic.
Acceptada Cultura Executada

Es va planificar la Festa Major amb aquests criteris, 

però es va haver de suspendre a causa de les 

restriccions sanitàries.

C78
Impulsar la Festa Major petita de la ciutat com a pol d’atracció d’activitats culturals en 

temporalitat diferenciada.
Acceptada Cultura Executada

S'ha portat a terme la festa de la Salut, adaptant-la 

a les mesures establertes pel Procicat, amb la 

finalitat de donar continuïtat i potenciar la festa.

C79
Creació d’una campanya de comunicació d’impuls i rellançament del sector que associï cultura i 

ciutat.
Acceptada Cultura Executada Campanya: La Cultura et necessita.

C80

Mantenir i impulsar nous plans de fidelització i impuls. Aliança publico privada per a un rescat i un 

rellançament d’institucions, companyies i sales independents. Caldrà incloure-les en la 

programació de festivals de la ciutat i en els nous projectes educatius.

Acceptada Cultura Pendent
Està pendent de constituir la taula de participació 

de sales de teatre i concerts i de programadors.
des-21

C81
Reubicar tota la programació cultural suspesa, la revisió de programes i adequacions com la Nit 

dels Museus, Sant Jordi d’estiu, el tradicional 30 nits, i la mateixa Festa Major.
Acceptada Cultura Executada

Ja s'ha reubicat tota la programació cultural 

suspesa en el programa l'Espectacle continua de 

concerts i esdeveniments als patis dels museus i 

altres equipaments municipals.

C82
Caldrà oferir espais i organitzar esdeveniments de promoció de cultura a la ciutat, des de la 

promoció local com esdeveniments a diversos eixos de ciutat.
Acceptada Cultura Executada Es tracta de l'acció pròpia del servei de Cultura

C83
Adequar els espais de les biblioteques per tal de posar-los a disposició dels lectors i usuaris al més 

aviat possible, i el seu entorn més immediat amb les mesures de seguretat.
Acceptada Cultura Executada Les biblioteques s'han reobert al públic.

C84

Planificar i concretar programació estable artística (música, dansa, teatre…) per a tots els públics 

en la xarxa d’equipaments municipals que hi ha tota la ciutat, amb preus assumibles i amb suport 

i finançament municipal.

Acceptada Cultura Executada

S'ha reprès la programació d'activitats i s'està 

implementant el projecte "barris on" per a la 

programació d'activitats als barris.

C85

Promoció de l’Art urbà d’artistes locals a façanes/parets mitgeres dels principals eixos comercials 

de la ciutat ja sigui projectant mapping o tallers de grafiti en el marc dels diferents programes 

creats per fomentar la vitalitat comercial, activitats d’estiu, la Festa Major...

Acceptada Cultura En procés
S'està treballant en el projecte Murs lliures i en el 

projecte de Cultura Urbana i art en el territori.
des-21

C86

Exposició Sbd Confinada. El Museu d’Art Sbd promourà un concurs i posterior exposició sobre la 

ciutat confinada. Exposició en diferents formats; pintura, dibuix, fotografia, vídeo. Començant pel 

format digital, després incorporant-hi el nostre programa Multipliquem-nos, i finalment com a 

exposició al MAS.

Acceptada Cultura Desestimada

L'exposició sobre Sabadell confinada es considera 

un bon projecte a desenvolupar, però no es 

disposa del pressupost adequat per promoure la 

participació dels artistes, nova creació i el 

muntatge de la mostra.

C87

Fomentar propuestas de cine y teatro al aire libre, teniendo en cuenta que la restricción de 

movimientos prevista en las fases de desescalada impedirá a nuestros vecinos optar por otros 

medios de ocio fuera de nuestra ciudad.

Acceptada Cultura Executada
Ja s'han portat a terme moltes activitats en aquest 

sentit

C88
Potenciar la Cultura Km.0 de la mano de empresas y grupos culturales de nuestra ciudad y 

alrededores.
Acceptada Cultura Executada

S'ha establert aquest criteri i s'han portat a terme 

un centenar de contractacions de grups i artistes 

locals.

C89

Que el Ayuntamiento se vuelque con nuestras librerías de barrio y formalice una compra de libros 

y material didáctico para engrosar el catálogo a disposición de las bibliotecas públicas de la 

ciudad.
A estudiar Cultura En procés

En procés final d'elaboració de la licitació segons 

consultes d'assessoraments a d'altres municipis i 

normatives vigents. oct-21

C90

Que se establezca una línea de subvenciones directa y específica para nuestras entidades 

culturales y regionales, que no vaya ligada a la realización de un mínimo de actividades, por el 

momento forzosamente canceladas.
Acceptada Cultura Executada

La línia de subvencions COVID-19 és en aquest 

sentit.

Crida per 

Sabadell

Junts per 

Sabadell

Ciutadans
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C91

Esdeveniments d’artistes locals diürns (sessions de Dj) Audiovisuals en Directe a Distància 

(teletreball des de casa) o in-situ en llocs estratègics de la ciutat seguint al peu de la lletra totes 

les directrius que Sanitat vagi definint en el moment concret, que siguin 100% sostenibles amb el 

medi-ambient de la ciutat i que facin que la gent es torni a re-enganxar amb els actes culturals. 

Estendre la durada del Festival 30 nits que es feia al Juliol per incloure el mes d´Agost, en els 

mesos d´estiu caldria estudiar els horaris més adients pels esdeveniments a l´aire lliure o disposar 

mesures per a mitigar els possibles efectes atribuïbles a les altes temperatures.

Acceptada Cultura Executada
Programació d'estiu, Autocine, l'Espectacle 

continua.

C92

Esdeveniments interactius d’artistes locals diürns (sessions de Dj) Audiovisuals en Directe a 

Distància (teletreball des de casa) o in-situ en llocs estratègics de la ciutat seguint al peu de la 

lletra totes les directrius que Sanitat vagi definint en el moment concret, que siguin 100% 

sostenibles amb el medi-ambient de la ciutat i que facin que la gent es torni a reenganxar amb els 

actes culturals així com poder interactuar amb els artistes que hi participin. Possibles 

esdeveniments mensuals per Festa Major’20, Castanyada’20, Inici Campanya Nadals’20....

Acceptada Cultura Executada
Programació d'estiu, Autocine, l'Espectacle 

continua.

C93

Col·laboració en el vessant cultural musical de l´APP de la ciutat.

Participació en el futur Festival de Cultura Urbana (km0) 2021 de la ciutat.

Immersió dins d’ una futura marca “SBD-Cultura” on tots els artistes de les diferents vessants 

culturals estiguin interconnectats i puguin debatre/oferir noves propostes/activitats per la ciutat.

Acceptada Cultura Executada

Ja s'ha posat en marxa l'APP, S'està treballant el 

projecte de Cultura Urbana i s'ha creat el programa 

Sincronitzats - taules de participació per tal de tenir 

connectat el sector i debatre i oferir noves 

propostes i activitats per la ciutat

C94

L'anàlisi de la realitat cultural a Sabadell l’entenc molt similar a la d’arreu de les poblacions de 

Catalunya, amb la particularitat que la Cultura ciutadana s’acostuma a entendre sempre com a 

una preeminència dels elements, col·lectius i realitats amateurs. Els individus, col·lectius i cies 

professionals s’acostuma a creure que ja trobaran suports institucionals en àmbits nacionals. A 

moltes poblacions del país han aparegut iniciatives proteccionistes envers els agents culturals 

locals, cosa que és molt d’agrair en aquesta jungla cultural actual. La iniciativa de la Festa Major 

n’és un cas a agrair, i n’hi poden haver més.

Acceptada Cultura Executada

Es va programar la Festa Major amb aquests 

criteris, però es va haver de suspendre per les 

restriccions sanitàries.

C95

Els músics i actors professionals són els grans oblidats/marginats. Es parla molt d’entitats i 

col·lectius, però cal trobar línies d’ajut i idees noves perquè puguin desenvolupar la seva activitat 

amb professionalitat. Des de fa força anys la nostra societat arriba a creure que la cultura és 

gratuïta. Una idea que s’ha d’erradicar. Cal fomentar la idea que la cultura té un valor i que els 

professionals han d’estar ben retribuïts. 

Acceptada Cultura Executada

S'està treballant en nous projectes artístics i de 

festivals culturals (Festival de Teatre) i amb la 

perspectiva de la capitalitat cultural i la biennal 

Manifesta el 2023 i 2024, però per després del 

període de vigència del Pla COVID-19.

C96
Comparteixo l’oportunitat d’inversió en nous Festivals Culturals que esdevindrien patrimoni 

cultural del municipi.
Acceptada Cultura Pendent

S'està treballant en nous projectes artístics i de 

festivals culturals (Festival de Teatre) i amb la 

perspectiva de la capitalitat cultural i la biennal 

Manifesta el 2023 i 2024, però per després del 

període de vigència del Pla Post COVID-19.

2024

C97

Vetllar per la viabilitat entitats: Els efectes de la COVID-19 són devastadors per a la cultura local. 

Seria bo incrementar els ajuts econòmics a aquest sector. L’aturada de l’activitat cultura durant la 

primavera-estiu, l’estació més rica pel que fa al nombre d’espectacles a la ciutat, suposa un revés 

molt important per a la sostenibilitat de les entitats. La pèrdua d’ingressos és molt important.

Acceptada Cultura Executada Subvencions Post-COVID19.

Marc

Dj 

Maadraasso

o

Rah-mon 

Roma

Fundació 

1859 Caixa 

Sabadell
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C98

Adaptar-se a la situació: Els equipaments culturals de la ciutat hauran de fer un esforç molt 

important per adaptar totes les instal·lacions a les mesures de protecció, higiene i seguretat que 

requereix aquesta pandèmia. Seria bo comptar amb suficients recursos econòmics per adaptar 

les instal·lacions a aquestes noves mesures de seguretat.

Acceptada Cultura Executada
S'ha ofert ajuts a les subvencions Post COVID19 i 

assessorament tècnic.

Coral Belles 

Arts
C99

Donar a conèixer totes les entitats que estan assajant a l’Estruch: A la pàgina web de l’Estruch 

estaria bé que hi hagués la informació de totes les entitats que assagen a les seves sales així com 

l’enllaç a les pàgines de cada entitat.

Això facilita la recerca d’activitats i propostes a la ciutat i també ajuda a les entitats a donar-se a 

conèixer.

La CORAL BELLES ARTS DE SABADELL fa molts anys que hi assaja, a cada concert ho fem constar 

en els nostres fulletons, però a la pàgina de l’Estruch enlloc consta que nosaltres tenim la seu allà.

Acceptada Cultura Executada
El web de l'Estruch inclou les entitats que hi estan 

assajant

C100

Apoderament emocional de la ciutadania.

En equipaments municipals, escolars, centres cívics, espais d’entitats de la ciutat. (Ajuntem 

document explicatiu dels objectius i la metodologia).

Acceptada Cultura Desestimada
Aquest programa no es pot aplicar per manca de 

recursos i espais.

C101

Tallers de circ per a joves i infants i famílies.

Tallers d’una durada de 2 hores a l’espai públic. Tant grups d’infants com de joves. Actuacions bé 

en centres cívics, casals de barri, associacions de veïns, espais de joves. Punts de trobada de 

joves. Parcs. Escoles i centres educatius. Parcs, jardins, altres a determinar. Cooperatives y altres 

entitats i

grups vulnerables.

(Ajuntem document explicatiu dels recursos amb 2 professionals monitors de circ).

Acceptada Cultura Executada
S'han portat a terme tallers i activitats de circ dins 

dels programes executats.

C102

ART -I- BARRIS

Proposta artística amb múltiples línies d’intervenció.

A la proposta hi participen altres entitats com “COORDINADORA MUSICS SBD” Artistes locals de 

disciplines diverses. Empreses de serveis locals. Professionals de les xarxes socials de Sbd. Al ser 

una proposta més extensa i amb diversos actors si l’equip tècnic la troba interesant presentaríem 

un esborrany ampliat.

Es preveuen intervencions entre 5 i 10 barris de la ciutat.

Acceptada Cultura En procés
S'està treballant en el Projecte de Cultura Urbana i 

el projecte Barris on.
des-21

C103
Aprofitar la diversificació d’espais: espais polivalents (centres culturals, escoles, teatres...) per a 

altres formats històricament no utilitzats.
Acceptada Cultura Executada

S'estan portant a terme les programacions als 

equipaments culturals i l'Espectacle continua a 

altres equipaments.

C104

Aforament (canvis d’hàbits-menys aforament-menys ingressos): -augmentar la rotació dels 

espectacles (dobles sessions, no només efectiu als caps de setmana. Cultura de concerts entre 

setmana: potenciar les activitats i concerts matinals.

A estudiar Cultura Executada
S'està portant a terme a les programacions de 

l'Espectacle Continua i a les habituals.

C105
Minimitzar l’impacte de les grans produccions de cost elevat: donar més oportunitats a l’escena 

local de qualitat. Creació de comissió de qualitat d’espectacles.
Acceptada Cultura Executada

Es programen actualment produccions de petit 

format. La valoració de qualitat la fan els 

professionals del Servei de Cultura.

C106

Canvi de paradigma:                                                                                                                                 -

Cultura virtual: concerts semipresencials amb taquilla reduïda.

-Concerts en streaming a les terrasses i llocs adients per gaudir-ne d’una manera responsable.

Acceptada Cultura Executada

Els formats de concert s'han adaptat a les 

indicacions del Procicat i s'ha efectuat Streaming 

en aquells actes que hi havia un aforament limitat. 

Cal tenir en compte també, que en alguns casos no 

s'ha aplicat streaming perquè el mateix artista no 

ho ha permès.

Sabadell

Associació 

Cultural Sos 

Pallasos, Els 

pallasos 

Perillas
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C107 Facilitació de creació: facilitar espais, subvencions, pagaments, ect de festivals propis. Acceptada Cultura Executada

S'han facilitat espais a totes aquelles entitats que 

ho han sol·licitat en la mesura que ho han permès 

les indicacions del Procicat. S'han atorgat 

subvencions per raó de la COVID-19 per a entitats 

que han tingut despeses extraordinàries que no 

han pogut afrontar i s'han fet contractacions 

extraordinàries per donar suport als artistes locals.

C108
Visibilitat: recull de vídeos culturals durant la crisi per donar visibilitat al talent local (l’actitud de 

Sabadell).
Acceptada Cultura Executada

S'ha treballat en la recopilació  d'enregistrament  

d'espectacles i activitats del món cultural local a  la 

web de cultura. 

C109

Reactivació activitat:                                                                                                                                        - 

Bossa de treball local artística.

- Decàleg de recursos artístics a la ciutat (teixit artístic).

Acceptada Cultura En procés

S'està treballant en una bossa de treball de grups i 

artistes locals per tal de facilitar la contractació. Es 

tracta d'una de les funcionalitats de l'APP 

Sincronitzats

des-21

C110

Visibilitat: agenda cultural més forta, clara, àgil i eficient.

Figura de prospectors/assessors i/o dinamitzadors culturals sobre el terreny que formin part del 

consistori.

Acceptada Cultura Executada

l'APP Sincronitzats, ja iniciada, i el web de Cultura 

fa aquesta tasca de divulgació i prescripció 

d'activitats.

C111

Enfortiment: -coordinadora de músics més potent:

- Reunions més productives.

- “Professionalització” de l’associació.

Acceptada Cultura En procés

S'està treballant amb totes les entitats i sector de 

la música moderna a la Taula de Treball de Música 

per tirar endavant iniciatives d'enfortiment i 

dinamització del sector.

des-21

C112

Presentació a la ciutat dels nostres projectes amb vídeos i espectacles ja estrenats.

-Promocionar taller dansapantalles (des de suports com al meet.jit o ZOOM) com a forma 

d’arribar a diferents públics d’espais d’acollida de persones amb mobilitat reduïda, o amb 

discapacitat intel·lectual.

Acceptada Cultura Desestimada

El taller dansapantalles es va portar a terme per 

l'Entitat AME, amb el suport municipal de cessió 

d'espais a l'Estruch i col·laboracions diverses. Es 

promocionen les activitats de les entitats a través 

dels canals propis de l'Ajuntament (web i APP 

Sincronitzats). Per tant, no es preveu fer una 

campanya específica.

C113

Tallers de dansa i classes d’estiraments gratuïts a espais oberts (places) dels diferents barris de la 

ciutat.

Dissabtes matí, al Parc Catalunya: Classes gratuïtes  d’estiraments i coneixement del cos.

A estudiar Cultura Desestimada

No s'ha previst portar-la a terme perquè ja hi ha 

diverses entitats i escoles privades que porten a 

terme aquest tipus d'activitat.

C114
Participar en trobades virtuals amb diferents sectors de la ciutat: Establir vincles de col·laboració i 

d’intercanvi de serveis.
Acceptada Cultura Executada

Les taules de participació i el projecte Sincronitzats 

són una estructura que permet posar en contacte 

els diversos sectors i les trobades periòdiques, així 

com vincles de col·laboració i intercanvi de serveis.

Los Watts 

6.0
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C115

Coordinar tallers de dansa i teràpies del moviment en:

. Espais hospitalaris de llarga estada.

. Escoles reglades, no reglades i IES.

. Residències geriàtriques.

. Cases d’acollida d’infants i d’immigrants.

-Portes obertes a l’Estruch de tallers i jams dirigides al públic en general.

- Presentar els nostres espectacles en els diferents espais on sigui possible l’escenificació 

presencial a Sabadell.

- Interrelacionar-nos amb diferents artistes i disciplines amb el fi de donar més colors a la nostra 

tasca.

- Treballar amb l’Ajuntament per a la creació de la nostra web.

A estudiar Cultura Executada

Es fan tallers de dansa a l'Estruch, que és un espai 

obert a presentacions d'entitats. L'Estruch és un 

espai d'interrelació amb altres artistes i disciplines. 

La Plataforma de serveis a les entitats els ofereix 

recursos per a la transformació a la virtualitat. Per 

altra banda, en aquests moments, a causa de la 

situació sanitària, no es poden fer intervencions en 

espais hospitalaris, en escoles i instituts, 

residències geriàtriques ni cases d'acollida.

C116

Continuar formant part de la xarxa cultural de Sabadell des de l’ Estruch a nous espais i projectes 

de cessió d’ús.

Enfortir una nova xarxa cultural i propera a tot l’àmbit social:   Potenciar tallers amb escoles i IES.

- Seguir organitzant i potenciant les jam sessions de dansa per a tothom mensuals, amb música 

en directe.

- Participar de jurat al Certamen “Des de Petit Món” de l’Estruch, el 3 d’octubre.

- Crear nous espectacles amb els assistents als tallers.

- Tenir contacte periòdic i en xarxa digital amb l’Ajuntament de Sabadell per promocionar-nos 

més efectivament.

- Participar del coworking col·lectius.

- Organitzar un festival d’arts escèniques KM 0 per nens (matí) i adults (tarda) juntament amb 

entitats artístiques (musicals, de dansa) i comercials del mateix municipi, al Parc Catalunya de 

Sabadell.

- Mútua col·laboració en la gestió i en l’assessorament informàtic i en la difusió d’AME pe part de 

l’Ajuntament.

- Assistir a xerrades, trobades i formacions sobre aplicacions informàtiques i projecció de la 

nostra activitat artística a les xarxes socials, que organitzi l’Ajuntament.

A estudiar Cultura En procés

De les accions i activitats planificades, l'única que 

falta és la següent: "Participar de jurat al Certamen 

'Des de Petit Món'. Pel que fa a la proposta de: 

"Organitzar un festival d'arts escèniques km0 i 

altres entitats artístiques i comercials al Parc 

Catalunya", es postposa per al 2022, després de la 

vigència del Pla Post COVID-19.

des-22

C117
Tornar a fer les formacions i habilitacions a membres d’entitats per poder-los fer servir, i així 

potenciar noves activitats en equipaments que respectem les noves mesures de seguretat.
Acceptada Cultura Desestimada

No s'ha previst fer formacions i habilitacions a 

membres d'entitats per a l'ús del material tècnic 

municipal.  

C118

Creació d’una Cooperativa de músics, artistes i treballadores de la Cultura Sabadellencs. Assumir 

les despeses de creació i fer tot l’assessorament a la creació i gestió. I dotar-los d’espai 

emmagatzemant, assaig i oficina. Convidant a participar a totes les treballadores de l’àmbit a ser 

sòcies de la Cooperativa.

A estudiar Cultura En procés

L'Ajuntament donarà suport a la creació d'una 

cooperativa de músics si es porta a terme. I està 

treballant amb la Taula de Música per tal de donar 

suport a iniciatives dels músics i de les entitats del 

sector.

des-21

C119
Ampliar les despeses justificables de les subvencions, per poder invertir en infraestructura i 

logística, així poder garantir recursos pels propers anys de vida de les entitats.
A estudiar Cultura Executada Subvencions COVID-19.

C120
Agrupar les accions 1,2 i 3 amb un anunciat que digui: Convocar subvencions i ajusts directes a les 

empreses, autònoms, creadors i entitats per vetllar per la viabilitat.
A estudiar Cultura Desestimada

Es van mantenir les tres accions al Pla COVID-19. Es 

va considerar que no aclaria el redactat, sinó que hi 

reduïa els matisos, per tant es va desestimar.

Comissió de 

Festes 

Populars

AME 

Moviment 

Expressió
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C121
Agrupar les accions 33, 34 i 35  amb  un anunciat que digui: Suport a les empreses, autònoms,  

creadors culturals locals i per reactivar l’activitat.
A estudiar Cultura Desestimada

Es van mantenir les tres accions al Pla COVID-19. Es 

va considerar que no aclaria el redactat, sinó que hi 

reduïa els matisos, per tant es va desestimar.

C122
Agrupar les accions 41 i 42 amb  un anunciat que digui: Adaptació dels espais a la nova realitat 

per adaptar-se a la nova.
A estudiar Cultura Desestimada

Es van mantenir les dues accions al Pla COVID-19. 

Es va considerar que no aclaria el redactat, sinó 

que hi reduïa els matisos, per tant es va 

desestimar.

C123 Assessorament sobre virtualització de les activitats. Acceptada Cultura Executada
La formació de les entitats s'ha assolit en la fase 

d'alarma.

C124
Agrupar les accions  de la 43 a la 46   amb  un anunciat que digui:  Consolidar i fomentar les 

estratègies d’adaptació i innovació per adaptar-se a la nova situació.
A estudiar Cultura Desestimada

Es van mantenir les dues accions al Pla COVID-19. 

Es va considerar que no aclaria el redactat, sinó 

que hi reduïa els matisos, per tant es va 

desestimar.

C125
Sobre Generar un festival de Cultura Urbana de Sabadell:  El Festival podria ser també d’altres 

àmbits de la cultura.
Acceptada Cultura En procés

S'està treballant en el nou programa de Cultura 

Urbana que inclourà un Festival a la tardor.
des-21

C126

Sobre Crear una línia de suport a iniciatives d'expansió de la cultura a nous espais i per a nous 

públics:   Afegir-hi per créixer i enfortir a l’anunciat: Crear una línia de suport a iniciatives de la 

cultura a nous espais.

Acceptada Cultura Executada
Les subvencions de concurrència inclouen aquest 

objecte

C127 Fons per a les entitats. A estudiar Cultura Executada

L'Ajuntament té un programa molt extens de 

suport a les entitats en format de suport tècnic, 

econòmic i infraestructural i d'espais.

C128
Actualització de Dades dels Músics en actiu de la ciutat Km0: Promoure l’oferta cultural musical 

de la ciutat i els seus artistes en tots els seus àmbits (clàssic, jazz, rock, etc).
Acceptada Cultura En procés

S'està treballant la segona fase de l'APP 

Sincronitzats que inclourà una base de dades 

actualitzada d'entitats i professionals de la cultura 

a Sabadell

des-21

C129

Concerts a la ciutat, ajudar a la sincronització dels sectors culturals (espais): Redefinir Sales i 

Espais de concerts reals amb programacions anuals, per fer créixer i enfortir el sector cultural.

Es podria començar amb concerts a petit format per les festes majors (diversitat d’espais amb 

protocols de distàncies...)

Acceptada Cultura Executada

S'han fet concerts a les festes i noves 

contractacions de programacions regulars durant 

l'any.

Fundació 

Bosch i 

Cardellach

Anna 

Aparicio 

(música)
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Associació 

Coordinado

ra de 

Músics

C130

Reprendre la normalitat cultural de la ciutat utilitzant la música com a eina alliberadora de la por i 

l’ansietat viscuda pels ciutadans.  Fomentar el gust per la música en directe com a activitat d’oci i 

cultura en general, i en concret per augmentar l’interès de la ciutadania per la música feta per 

grups locals. Donar més visibilitat i oportunitats de desenvolupament i difusió artística als grups 

de la ciutat. Potenciar els espais de la ciutat on es poden dur a terme actuacions i concerts de 

música en viu. Recolzar els comerços i eixos comercials oferint una proposta musical i d’oci 

atractiva als carrers. Descentralització dels espais aportant activitats a tots els barris que tampoc 

han pogut gaudir de les seves festes majors:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Es proposa un cicle d’actuacions musicals sota el nom “SABADELL TORNA A SONAR” centrades en 

la participació de Km.0, siguin músics, tècnics, entitats, empreses, etc. La Coordinadora de Músics 

de Sabadell disposa de suficient massa social, així com contacte amb altres artistes no associats, 

tècnics i empreses locals, per plantejar-se un calendari estable de promoció cultural en aquest 

àmbit de la música. A més, pot proporcionar els recursos tècnics de so i llum per produir 

espectacles de format petit-mitja. El cicle d’activitats de música en directe es plantegen tant 

siguin en una ubicació única: • L’Estruch (sala o pati) • Plaça Dr. Robert • Teatres, sales o 

auditoris • Jardinets de la Caixa Com en diferents espais amb un tracte comú: • Eixos comercials 

• Places de barris • Patis de col·legi • Pavellons o camps esportius. En funció de la normativa de 

prevenció, les disposicions del departament de salut i els recursos disponibles, es pot optar més 

per un espai tancat/obert, utilitzar sempre el mateix lloc o moure les activitats per diferents 

localitzacions, o inclús combinacions d’aquests tenint una programació més estàtica i una 

d’itinerant per arribar més a tothom.

Acceptada Cultura Executada

S'ha portat a terme la programació de l'Espectacle 

Continua a diversos espais de la ciutat, de grups de 

km0 que promou la música en viu i dona suport als 

artistes locals.

C131

Crear una base de dades fàcilment accessible i actualitzable perquè programadors, entitats, 

espais d’exhibició i els propis agents culturals es puguin posar en contacte i saber de la feina del 

conjunt d’agents culturals de la ciutat. Hauria d’incloure imatges i enllaços per a visibilitzar el 

concepte de cada agent.

Aquesta base de dades podria servir també per a crear un llistat de mailing amb el qual 

l’Ajuntament pogués enviar les informacions importants per a cada sector que hauria recollit 

prèviament de les mateixes entitats o d’altres organismes.

Acceptada Cultura En procés

L'App Sincronitzats preveu la segona fase que 

inclou una base de dades d'artistes, de sales, de 

recursos i entitats per posar-los en contacte i per 

generar sincronies per a les contractacions, 

generació d'esdeveniments, etc.

des-21

C132

Creació d’un mitjà/canal de comunicació fàcil, ràpid i eficaç perquè els agents culturals puguin 

estar informats i optar a les subvencions i ajudes existents.

La millor proposta seria la creació d’una web de consulta on aparegués un llistat de les 

convocatòries obertes per a accedir a subvencions, ajuts, beques, residències, concursos…, 

existents, almenys a nivell local i si es pot provincial/autonòmic/estatal. Informació essencial 

seria: una petita descripció, termini i enllaç a les bases/font principal que emet la prestació i on es 

puguin descarregar els formularis necessaris.

També es podria crear un butlletí adreçat als agents culturals on se’ls informi a través del llistat 

de mailing proposat anteriorment.

Acceptada Cultura Executada

L'APP Sincronitzats inclou els anuncis i els links a 

totes les pàgines d'ajuts i subvencions, on es poden 

descarregar els formularis necessaris.

C133

Crear incentius o ajuts per aquells programadors que programin creacions locals. Es pot establir 

una quota mínima d’actuacions locals o bé un incentiu econòmic per a cada 1 dels agents locals 

que es programin.

A estudiar Cultura Pendent

En el període de vigència del Pla Post COVID-19 no 

es preveu crear aquests ajuts per a sales que 

programin companyies locals. La inicitiva es pot 

reprendre més endavant, quan es reformulin els 

ajuts i subvencions.

2022

C134
Establir/incentivar una programació més constant d’activitats als espais municipals (teatres, 

auditoris, centres cívics…) amb un ajut si es justifica una possible pèrdua econòmica.
Acceptada Cultura Executada

S'estan portant a terme les programacions i hi ha 

convocades les línies de subvencions per a pèrdues 

econòmiques de les entitats
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C135

Creació d’una xarxa de programació perquè un mateix espectacle pugui ser programat en 

diferents moments a diferents espais o a barris allunyats entre si. Cosa que afavoreix la 

descentralització de la cultura, també.

Acceptada Cultura Executada

S'han programat diversos espectacles en 

programacions diferents amb aquesta filosofia. El 

programa Barris on també preveu noves 

contractacions descentralitzades.

C136
Creació d’un espai o trobada perquè els agents culturals puguin donar-se a conèixer davant dels 

programadors de la ciutat i les altres entitats.
Acceptada Cultura En procés

La segona fase de l'APP Sincronitzats i Taules de 

Participació inclou aquestes accions.
des-21

C137

Crear, de forma permanent, concursos oberts i accessibles per a totes les companyies i agents 

locals per a presentar-se a ser programats en els actes de la ciutat, i no només com a mesura post-

COVID19: Festa Major, Sant Jordi, la Salut, Nadal,... Si es vol incentivar la programació local 

evitant favoritismes o nepotismes, s’ha d’aturar la programació segons el criteri d’un sol 

programador i disposar d’una comissió de valoració de les propostes que programi en criteris de 

varietat i qualitat cultural, primer, i de donar oportunitat, en segon lloc. Es podria obligar a 

l’alternació en la programació, deixant almenys un any de diferència per a no potenciar sempre al 

mateix col·lectiu local. Ex: Si per Festa Major 2020 la companyia X ha fet una obra, no podrà 

presentar-se fins als actes del 2022.

Acceptada Cultura Executada

Es treballa especialment la promoció dels grups 

locals i es procura la diversitat en les 

contractacions

C138
Obrir noves programacions i ofertes d’espectacles amb motiu de qualsevol acte o festivitat a la 

ciutat.
Acceptada Cultura Executada

A les noves programacions i ofertes d'espectacles 

amb motiu de les festivitats s'estan oferint noves 

programacions.

C139
Promocionar les creacions locals més enllà de l’àmbit sabadellenc si es pot, oferint-les o 

acompanyant-les per entrar en contacte amb altres municipis i que puguin tenir una continuïtat.
A estudiar Cultura Executada Es porta a terme a l'Estruch.

C140
Oferir més espais de residència, de co-working, de reunió amb possibilitat d’optar a un petit 

acompanyament en la creació.
Acceptada Cultura Executada

Actualment l'Estruch ofereix aquests recursos i 

seguiment.

C141

Creació de més beques/subvencions lligades a la possibilitat d’exhibició. És a dir, que no sols es 

doni un import, sinó que es pacti una o més exhibicions/actuacions amb els espais de la ciutat per 

donar sortida a la creació i que se’n pugui obtenir, almenys per una vegada, els fruits: públic, 

material gràfic, promoció, visibilitat davant de futurs programadors…

A estudiar Cultura Executada

S'han tornat a convocar les residències de l'Estruch 

lligades a la possibilitat d'exhibició, que s'inclou a la 

difusió municipal 

C142

Garantir un mínim concert econòmic perquè els programadors/exhibidors (o altres agents) no 

abusin dels creadors. La remuneració/contraprestació per catxet acostuma a ser la més digna i 

justa, però si no és possible, des de molts col·lectius de les arts escèniques es proposa un mínim 

d’un percentatge a taquilla del 70% per als creadors i un 30% per l’espai.

A estudiar Cultura Desestimada

Atès que es tracta de gestió privada, l'Ajuntament 

no pot incidir en les contractacions privades, que 

queden fora de les seves competències. 

C143

Oferir preus assequibles per al públic i valorar l’opció de la gratuïtat en alguns casos que puguin 

crear nous públics o que tingui un valor social important, sempre que no repercuteixi en la 

retribució de l’agent cultural.

En certs àmbits, la gratuïtat total comporta una depreciació de la proposta i del mateix agent 

cultural, fent que en alguns casos, al no tenir res a perdre si no s’hi assisteix, s’opta per a no anar-

hi.

Acceptada Cultura Executada
S'està portant a terme a les programacions cultuals 

municipals de Sabadell.

C144

Fer una bona promoció, difusió i visibilització de les activitats culturals ofertades, utilitzant una 

bona estratègia de màrqueting perquè al possible públic interessat li arribi clarament la 

informació de la proposta.

Acceptada Cultura Executada
Campanya de torretes per  la difusió d'activitats 

culturals.

Marina Font 

(actriu)
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C145

Crear una aliança amb els altres agents de la ciutat perquè es gratifiqui la gent de Sabadell amb 

cultura.

EXEMPLE: amb 3 compres al mercat/comerç local/... s’obté una entrada per a un espectacle o 

concert.

Acceptada Cultura En procés

L'ajuntament disposa de diversos descomptes en 

els espectacles municipals. S'està estudiant noves 

fórmules de coordinació entre activitats culturals i 

comerços que es portaran a terme en propers 

esdeveniments culturals.

des-21

C146 Incentivar l’oferta de tallers d’aprenentatges culturals als centres cívics per a tots els nivells. Acceptada Cultura Executada

S'han programat tallers de teatre i activitats 

musicals als equipaments cívics en la programació 

d'estiu i per al 2020.

C147

Malgrat no es pot incidir en canviar algunes de les condicions de contractació que venen a nivell 

d’estat es pot treballar per:

- Erradicar males praxis que precaritzen el sector amb salaris o retribucions injustes

- Fomentar una activitat constant dels creadors/intèrprets creant un marc cultural ric perquè no 

s’espaïn tant les seves contractacions.

Acceptada Cultura Executada
L'administració treballa sempre amb aquests 

criteris.

C148
Diferenciar les línies d’ajut i de subvencions destinades a empreses de les d’entitats sense afany 

de lucre, garantint que la quantitat econòmica sigui la mateixa per a cadascuna.
A estudiar Cultura Desestimada

Des de Cultura no es convoquen subvencions i 

ajuts per a empreses. Les empreses es contracten; 

per tant, no cal diferenciar entre aquestes dues 

línies d'ajut.

C149
Agilitzar la tramitació per a gestió de les subvencions o ajuts a les entitats, no només a les 

empreses.
Acceptada Cultura Executada

En les subvencions COVID-19 la tramitació ha estat 

més ràpida.

C150
Pensem que els diners públics han de destinar-se adaptar espais públics prioritàriament, si 

compartim que se’ls ofereixi assessorament tècnic a espais no municipals.
Acceptada Cultura Executada S'han adaptat els espais públics.

Ball de 

Diables de 

Sabadell

C151

Ajudar les entitats que han vist reduïts els seus ingressos habituals:  En el cas de Ball de Diables 

de Sabadell estem treballant per actualitzar tota la indumentària i la COVID-19 ens suposa un 

esforç extra perquè hem vist reduïts els ingressos habituals, com Sant Jordi o les sortides. 

Acceptada Participació Executada Subvencions COVID-19.

Associació 

Cultural Can 

Feu

C152 Voldrien fer més sinergies amb Cultura  per a fomentar la difusió cultural. Acceptada Cultura Executada

S'està treballant amb les entitats en diversos 

programes de suport en els àmbits tècnics, 

econòmics i infraestructurals.

Associació 

d'Amics de 

Sant Pau de 

riu-Sec

C153 Repensar el tema del Ripoll. A estudiar

Cultura / 

Planificació i 

Projectes de 

Ciutat

En procés

Actualment s'està treballant en una estratègia a 

l’entorn del riu Ripoll i de la Gran Via de Sabadell 

per tal que tot aquest àmbit es converteixi en 

motor i tractor econòmic des d’un punt de vista 

tant empresarial i industrial com de creativitat, 

innovació, recerca i formació, a l’hora que posant 

en valor els aspectes mediambientals, culturals i de 

lleure de l’àmbit del Riu.

des-22

Centre 

Cultural 

Torre 

Romeu

C154 Assessorament tecnològic per desenvolupar activitats on line. Acceptada Cultura Executada

S'han portat a terme les accions de suport a les 

entitats que ho han sol·licitat a través de la 

plataforma de serveis culturals

Òmnium 

Cultural
C155 Els faltaria assessorament per fer activitats complexes (debats, lectures, etc.). Acceptada Cultura Executada

S'han portat a terme les accions de suport a les 

entitats que ho han sol·licitat a través de la 

plataforma de serveis culturals
Acadèmia 

Belles Arts
C156 Assessorament en els protocols per al desconfinament. Acceptada Cultura Executada

Bruixes del 

Nord
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C157 Cultura popular: Creació d’aules d’expressió artística a escoles i instituts. Acceptada Cultura Desestimada

En aquests moments no és possible incrementar 

els programes d'aules d'expressió artística a 

escoles i instituts per manca de recursos. Aquestes 

iniciatives es vehiculen, en la mesura del possible, a 

través del programa Ciutat i Escola.

C158 Centres Cívics oberts els caps de setmana: Programa d’activitats de teatre, dansa o animació. A estudiar Cultura Executada
S'han reobert els centres cívics i s'ha reprès la 

programació cultural.

FAVS C159

Muchas entidades de cultura que trabajan para la ciudad tendrán grandes problemas para 

subsistir por la no actividad sobre todo con la anulación de las fiestas mayores de los barrios.

Ayudas para estas entidades sobre todo en el pago de los alquileres y las que estén usando 

instalaciones municipales, Sabadell cultura por ejemplo, anulación del pago del alquiler.

Acceptada Participació Executada Subvencions COVID-19.

Sr. Agustin 

Lorca (veÍ 

de 

Covadonga)

C160
Proposta Festa Major 2020 : Flama de la solidaritat (Homenatge a les víctimes i els “herois” del 

‘corona-virus).
Acceptada Cultura Suspesa

La Festa Major es va suspendre a causa de la 

COVID-19.

C161 Com que no es podrà fer la Festa Major amb normalitat, reduir el seu pressupost. Acceptada Cultura Executada Ja ha estat així.

C162

Cal promoure la contractació pública de cultura amb espectacles de petit format per tots els 

barris i posant especial èmfasi en espectacles infantils, amb l’objectiu de promoure la cultura 

entre els més petits.

Acceptada Cultura Executada

S'ha portat a terme la programació de l'Espectacle 

continua i altres, de forma gratuïta als espais 

oberts amb una presència important d'espectacles 

per a infants, en especial de petit format.

Sabadell en 

comú

AV 

Torreguitart
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Codi entitat
Número 

proposta
Proposta Resolució Servei Acompliment Detall del grau d'acompliment

Data prevista 

de finalització

E1

Posar en marxa campanyes de comunicació i promoció de l’activitat física i de l’esport  que 

promoguin l’activitat física com a element de prevenció de malalties, beneficis per la salut i la 

ment, orientades a tota la ciutadania, a fi d’aconseguir la tornada de la població a l’esport, en el 

marc d’una campanya de ciutat.

Proposta Equip 

de Govern

Esports / 

Comunicació
Executada

Es manté la informació al web, com fer exercici a 

casa i s'ha posat en marxa la programació d'activitat 

esportiva de temporada. S'ha obert les inscripcions 

per a les activitats físiques en període d'estiu.

E2

Facilitar la posada en marxa dels equipaments esportius municipals així que la situació sanitària 

ho permeti per tal d’incentivar el retorn a la pràctica esportiva d’entitats esportives i ciutadania 

en general.

Proposta Equip 

de Govern
Esports Executada

Funcionen el 100% dels equipaments esportius.  

Pressupost ordinari Servei d'Esports i altres serveis 

municipals de manera transversal.

E3
Activar el programa de piscines municipals d’estiu dins les possibilitats sanitàries que 

s’estableixin.

Proposta Equip 

de Govern
Esports Executada

Les piscines municipals d'estiu van funcionar amb el 

programa establert durant el període d'estiu. 

Pressupost ordinari Servei d'Esports i altres serveis 

municipals de manera transversal.

E4
Facilitar les adaptacions a les instal·lacions municipals per adaptar-se a les necessitats 

higièniques i de seguretat que s'estableixin.

Proposta Equip 

de Govern
Esports Executada

Equipaments esportius municipals estan funcionant 

amb les mesures necessàries. Pressupost ordinari 

Servei d'Esports i altres serveis municipals de manera 

transversal.

E5
Incentivar els programes de caràcter social que actualment ja desenvolupa el propi Ajuntament 

(Programa gratuït d’activitat física per a joves als barris).

Proposta Equip 

de Govern
Esports Executada

Els programes s'han iniciat i evolucionen tot seguint 

les mesures de prevenció corresponents

E6 Recuperar la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya.
Proposta Equip 

de Govern

Esports / Obres 

d'equipaments
En procés 

En fase d'aprovació de projecte i a l'espera del retorn 

de la pista coberta com equipament esportiu.
des-21

E7
Reduir els costos d’inscripció als programes d’esport escolar pels infants i joves de la Ciutat de 

famílies amb dificultats econòmiques (CEVO). 

Proposta Equip 

de Govern
Esports Executada

Conveni formalitzat i iniciades les competicions 

escolars.

E8
Augmentar la dotació pressupostària de la línia de subvencions a  ampa  per la promoció de 

l’esport escolar. 

Proposta Equip 

de Govern
Esports Desestimada

La impossibilitat de participar en competicions 

escolars no fa aconsellable aquest augment de la 

línia de subvenció

E9
Augmentar la dotació pressupostària de la línia de subvencions per la promoció de l’esport 

adreçada a les entitats de ciutat.

Proposta Equip 

de Govern
Esports Executada Subvencions atorgades

E10
Establir un programa de beques i/o ajuts individuals per accés a la pràctica esportiva a les 

famílies més necessitades.  Incorporats com a prestacions d’Acció Social.

Proposta Equip 

de Govern

Esports / Acció 

social
En procés 

Segueix en procés, ja que s'estan atorgant les 

beques.
set-21

E11
Augmentar la dotació pressupostària de la línia de subvencions per la promoció de l’esport 

femení adreçada a les entitats de ciutat.

Proposta Equip 

de Govern
Esports Executada Subvencions atorgades

E12
Potenciar i millorar els camins del Riu i el Rodal amb l’objectiu de potenciar l’activitat física en 

aquest entorn.

Proposta Equip 

de Govern

Esports / 

Oficina del 

Rodal

En procés 
Licitació realitzada. L'empresa està fent el nou 

projecte de senyalització.
jul-21

ESPORTS
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E13
Necessitat d'una normativa clara i comunicada amb anticipació suficient, que permeti conèixer 

el futur real de les entitats esportives. 
Acceptada Esports En procés 

Facilitació de normatives i protocols a les entitats 

esportives. En evolució constant en funció de la 

situació de la pandèmia. Recursos tècnics propis.

des-21

E14
Suport per poder adaptar les instal·lacions als requeriments socials i sanitaris de la “nova” 

realitat.
Acceptada Esports Executada

Instal·lacions adaptades segons normativa i 

necessitats. Pressupost ordinari Servei d'Esports.

E15
Adequació i millora de la senyalització del Rodal, amb especial esment del riu Ripoll, per a la 

pràctica de l’esport i l’activitat física.
Acceptada Esports En procés 

Licitació realitzada. L'empresa està fent el nou 

projecte de senyalització.
jul-21

E16 Publicació d’una agenda ciutadana (format web o app) informant de les activitats esportives. Acceptada Esports En procés 
Actualització constant de l'agenda. Recursos tècnics 

propis.
des-21

E17

Casals d’estiu – Campus esportius: Incrementar la dotació pressupostària destinada a 

prestacions per garantir assistència a  infants de famílies vulnerables: Beques excepcionals per 

als infants que formin part d’una unitat familiar que en què la situació excepcional en el pas de 

la COVID-19, els seus ingressos s’hagin vist modificats  a causa d'una de les

següents situacions:

- Unitat familiar amb membre/s que han estat acomiadats en data 13/3/20 o posterior.

- Unitat familiar amb membre/s autònoms que han rebut l’ajut especial COVID-19.

- Unitat familiar amb membre/s autònoms que no perceben ajut.

- Unitat familiar amb membre/s que han patit un ERTE.

  

Acceptada
Esports / 

Educació
Executada

Subvencions directes atorgades a entitats 

organitzadores de casals d'estiu. Executat durant el 

període d'estiu.

E18

3 Parelles educatives de medi obert a territori, referents de pistes esportives, com espai de 

trobada juvenil:  Incorporar 2 tècnics de carrer per promoció hàbits saludables, resolució de 

conflictes i activitat física.

Acceptada Esports Executada
El programa s'ha iniciat i evoluciona tot seguint les 

mesures de prevenció corresponents

E19

Incentivar els programes de caràcter social que actualment ja desenvolupa el propi Ajuntament 

(Programa gratuït d’activitat física per a joves als barris): Donar continuïtat al programa “esport 

al barri” que es desenvolupa al barri de Ca n’Oriac incrementant el nombre de dies d’activitat 

dels 3 actuals.

Acceptada Esports Executada
El programa s'ha iniciat i evoluciona tot seguint les 

mesures de prevenció corresponents

E20

Establir un programa de beques i/o ajuts individuals per accés a la pràctica esportiva a les 

famílies més necessitades. Incorporats com a prestacions d’Acció Social: Beques excepcionals 

per als infants que formin part d’una unitat familiar que en què la situació excepcional en el pas 

de  la COVID-19, els seus ingressos s’hagin vist modificats a causa d'una de les següents 

situacions:

- Unitat familiar amb membre/s que han estat acomiadats en data 13/3/20 o posterior.

- Unitat familiar amb membre/s autònoms que han rebut l’ajut especial COVID19.

- Unitat familiar amb membre/s autònoms que no perceben ajut.

- Unitat familiar amb membre/s que han patit un ERTE.

Acceptada
Esports / Acció 

social
En procés 

Segueix en procés, ja que s'estan atorgant les 

beques.
set-21

E21

Augmentar la dotació pressupostària de la línia de subvencions per la promoció de l’esport 

adreçada a les entitats de ciutat:  Convocatòria d'una línia extraordinària de subvencions a les 

entitats municipals, per a ajudar a superar els greus  perjudicis  que la COVID 19 ha suposat a 

totes les entitats, des de situacions en què es pot veure compromesa la viabilitat de les entitats, 

al rescabalament dels sobre costos generats.

Acceptada Esports Executada Subvencions atorgades

E22

Garantir totes les mesures de seguretat i higiene que es requereixen a causa de la pandèmia 

que vivim (tant pel Campus com pensant en la temporada vinent): Suport econòmic per fer 

front a les despeses que des del Departament i les institucions se’ns demana, com: la compra 

de material de desinfecció i higiene, termòmetres, etc. 

Acceptada Esports Executada
Subvencions atorgades i mesures de seguretat i 

higiene adoptades.

Cercle 

Entitats 

Taula 

Esports

Associació 

esportiva 

Can Deu
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E23

Contemplació d’escenaris incerts: durant la posada en marxa de la pròxima temporada ens 

podem trobar que hi hagi menys inscripcions al nostre Club, que no es puguin acceptar totes les 

inscripcions, ja que per tal de respectar les mesures de distanciament depenem de l’espai que 

tinguem per entrenar i ens podem veure limitats: Augment en les subvencions i ajudes per a les 

entitats esportives. 

Acceptada Esports Executada Subvencions atorgades

E24
Previsió: durant l’estat d’alarma i una vegada finalitzat: Mesures i indicacions clares per a la 

realització de la pràctica esportiva per poder repensar com haurà de ser la pròxima temporada.
Acceptada Esports Executada

Facilitació de normatives i protocols a les entitats 

esportives. En evolució constant en funció de la 

situació de la pandèmia. Recursos tècnics propis.

E25

Oferir alternatives i vies per tal de difondre la pràctica esportiva i tot el que oferim. Per 

exemple, aquest any no s’ha pogut fer la Festa de l’Esport, plantejar si es podria fer més 

endavant, etc: Per tal de donar a conèixer el nostre projecte esportiu i el de les altres entitats 

esportives a la ciutat.

Acceptada Esports Executada

S'ha comunicat a les entitats esportives i als 

esportistes el compromís d'organitzar la Festa de 

l'Esport el mes d'octubre. Actualment ja s'està 

possibilitant la realització d'actes esportius amb les 

adaptacions normatives establertes.

E26

Promover la actividad física como elemento de prevención de enfermedades, beneficios para la 

salud y la mente, orientadas a toda la ciudadanía, a fin de lograr el retorno de la población al 

deporte:  1 Bicis es necesario contar con rutas seguras, con carriles bicis con continuidad, 

aunque sean provisionales hasta que se construyan los definitivos, para eso posiblemente 

habrá que estrechar carriles de circulación, hacer calles de dirección única, calles 

peatonalizadas, y allá donde no sea posible priorizar la bici sobre los peatones y en algunos 

casos sobre los vehículos que tendrían la velocidad limitada a 30 km h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Peatones:  Potenciar caminos que lleven al rio y tenerlos limpios y accesibles sin grandes 

obstáculos, actualmente el reciente remodelado paseo de la revolución está muy sucio y mal 

cuidado, y la bajada de la cobertera que es el camino natural y sin peligro para bajar al rio, esta 

de pena, el camino paralelo a la carretera, al final de la bajada de la cobertera está 

impracticable, mal el firme, lleno de maleza, ninguna luz funciona, muro roto en muchos puntos 

etc en esas condiciones practicar deporte es ya todo una hazaña

Los caminos de acceso al rio Ripoll incluso los del propio rio han de estar practicables, limpios 

de maleza y obstáculos y si es necesario ampliarlos, hay tramos del margen derecho del rio que 

están cerrados incluso hay pasarelas en el rio que también están cerradas, en ambos casos se 

están utilizando con el peligro que eso supone.

A estudiar
Oficina Rodal / 

Espai Públic
En procés 

S’ha intensificat el manteniment dels espais i dels 

caminis i recorreguts del Ripoll.

E27

Recuperar la Pista Cubierta de Atletismo para la práctica deportiva

En el momento que se quite el ultimo plafón del hospital de campaña iniciar las obras anillo de 

la pista cubierta a fin de minimizar su uso, las gestiones para esa obra ya se pueden ir haciendo, 

contacto empresa montadora, Mondo, gestiones de costes, etc hay que tener en cuenta que la 

temporada de pista cubierta empieza en diciembre y su uso es de miles de deportistas tanto de 

elite, del car de Sant Cugat, como escolares o simples clubs de toda Cataluña.

Acceptada
Esports / Obres 

d'equipaments
En procés 

En fase d'aprovació de projecte i a l'espera del retorn 

de la pista coberta com a equipament esportiu.
des-21

E28

Reducir los costes de inscripción a los programas de deporte escolar para los niños y niñas de la 

ciudad de familias con dificultades económicas.

Más que reducir el costo para determinadas familias, el costo debería de ser cero, El Consell 

escolar y el ayuntamiento proporcionaran los monitores necesarios para que ningún alumno 

que quiera se quede sin hacer deporte y fomentarlo en las AMPAS.

Acceptada Esports Executada

Aprovat del nou conveni amb el Consell Esportiu per 

tal de reduir el cost d'inscripció als participants als 

Jocs Esportius Escolars del curs 2020/2021 dels 

alumnes de famílies amb dificultats econòmiques.

Sr. Agustín 

Lorca
E29 Celebració cursa popular durant la Festa Major. A estudiar Esports Suspesa Festa Major anul·lada.

Associació 

Esportiva 

Duosport

Federació 

Associació 

Veïns 

Sabadell
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E30
Prendre totes les mesures de neteja, prevenció i senyalització per reprendre les activitats 

esportives, amb garanties a totes les instal·lacions municipals.
Acceptada Esports Executada

El 100% dels equipaments esportius en 

funcionament. Pressupost ordinari Servei d'Esports i 

altres serveis municipals de manera transversal.

E31
Acompanyar les entitats privades relacionades amb l’àmbit de l’esport a un retorn a les seves 

activitats amb seguretats per als usuaris d’aquests equipaments.
Acceptada Esports En procés 

Suport tècnic i logístic adreçat a les entitats. En 

evolució constant en funció de la situació de la 

pandèmia. Pressupost ordinari del Servei d'Esports.

des-21

E32

Garantir una formació bàsica, adaptada a l’actual situació, a les persones que preparen 

físicament, al jovent de l’esport base de les diferents activitats esportives organitzades; 

formació que ha d'incloure també la seguretat per prevenir l'expansió del virus.

Acceptada Esports Executada

Facilitació de la formació de prevenció i higiene de 

les activitats esportives al personal professional. 

Actiu en format en línia. Pressupost ordinari del 

Servei d'Esports.

E33

Impulsar l’activitat esportiva amb recursos propis i fent convenis amb les diferents federacions i 

amb la Secretaria General de l’Esport per promoure-la, amb totes les garanties sanitàries, entre 

infants i joves, establint prioritat a les zones més castigades per les derivades social i econòmica 

de la pandèmia.

Acceptada Esports Executada

Facilitació equipaments amb mesures higièniques i 

suport logístic i econòmic a les entitats esportives de 

la ciutat. Pressupost ordinari Servei d'Esports, 

atorgament de subvencions a entitats esportives i 

ajuts a joves de les famílies amb dificultats 

econòmiques per accés a l'activitat esportiva.

E34 Creació d’una línia d’ajuts i/o d’exempció de concessions a entitats esportives. Acceptada
Esports / 

Participació
Executada

Convocatòries de subvencions resoltes. Línia de 

subvenció directa a entitats i suplementació de línies 

de concurrència per activitats esportives.

E35

 Implementació d’un sistema potent de beques esportives per als anys 2020 i 2021 per als 

inscrits en activitats esportives que hagin d’abandonar la pràctica esportiva per les 

conseqüències socials i econòmiques derivades de la crisi de la COVID-19.

Acceptada
Esports / Acció 

social
En procés 

Segueix en procés, ja que s'estan atorgant les 

beques.
set-21

E36

Definició d’un pla d’usos esportius als espais oberts de la ciutat. Dissenyar el pla d’usos 

esportius del rodal i nous itineraris i escenaris per al desenvolupament de la pràctica de l’esport 

i l’activitat física a tota ciutat.

A estudiar

Esports / 

Oficina del 

Rodal / Espai 

públic

Desestimada

S’ha facilitat als col·lectius de la ciutat que 

organitzessin activitats als espais públics, dins les 

limitacions normatives existents en cada moment. 

Amb l’evolució positiva de la pandèmia i la reducció 

de les restriccions normatives es va recuperant la 

col·laboració amb les entitats per organitzar 

activitats a l’espai públic, així com l’habitual cessió de 

material logístic.

E37

Increment de la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu dels alumnes 

dels centres educatius de primària i secundària, amb una incidència especial en els col·lectius 

més vulnerables i en les noies.

Acceptada Esports Executada
Conveni formalitzat i iniciades les competicions 

escolars.

E38 Desenvolupament de mesures de concertació publico privada en l’àmbit esportiu. A estudiar Esports En procés 

SBD Esport Hub, en fase d'anàlisi en qüestions 

relacionades amb el finançament, la captació de 

talent i el treball en xarxa. Lideratge de Projecció de 

la Ciutat i Turisme.

des-21

E39
Formació en salut esportiva a professionals i a usuaris dins dels equipaments esportius 

municipals.
Acceptada Esports Executada

Facilitació de la formació de prevenció i higiene de 

les activitats esportives al personal professional. 

Actiu en format en línia. Pressupost ordinari Servei 

d'Esports.

E40
Programació de formació esportiva als equipaments municipals adreçada als usuaris i 

esportistes.
Acceptada Esports Executada

Facilitació de la formació de prevenció i higiene de 

les activitats esportives al personal professional. 

Actiu en format en línia. Pressupost ordinari Servei 

d'Esports.

Sabadell en 

Comú

ERC
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E41 Talls al carrer per a la realització d’activitat física amb el necessari distanciament. Acceptada Espai Públic Executada

S'està produint la consolidació del tall d'un tram molt 

significatiu (no la totalitat) de l'eix central de nord a 

sud en festius i caps de setmana amb l'objectiu 

d'establir-lo permanentment, fomentant tant el 

distanciament social com l’activitat física entre la 

població.

E42
Fer una correcta valoració per a la rehabilitació de la pista coberta i que se’n responsabilitzin les 

administracions supralocals, així com hauria de correspondre el seu manteniment habitual.
Acceptada

Esports / Obres 

d'equipaments
En procés 

Segueix en procés, ja que s'estan atorgant les 

beques.
set-21

E43
Crear un catàleg d’espai públic on les entitats esportives puguin facilitar la pràctica esportiva als 

clubs públics i privats.
A estudiar Espai Públic Executada

Com que es tracta d’una situació puntual i 

excepcional no s’ha editat un catàleg com a tal, ja 

que això no permet la flexibilitat de poder mantenir 

la informació actualitzada. En canvi, s’està facilitant 

la pràctica esportiva en els diferents espais urbans 

que demanen entitats i empreses, un cop analitzada 

la demanda concreta i l’afectació en la mobilitat o 

d’altres aspectes, que pugui tenir en l’espai sol·licitat.

E44
Fer una convocatòria extraordinària de subvencions a entitats esportives afectades per la 

COVID-19 que incorpori elements de funcionament ordinari per als clubs amb dificultats.
Acceptada

Esports / 

Participació
Executada Convocatòria de subvencions resolta.

E45

Projecte Multipliquem-nos: incentivar les entitats culturals i esportives a participar amb actes 

de petit format en el projecte de dinamització dels carrers i de suport al comerç de proximitat, 

dinamitzant els carrers i places dels principals eixos comercials i entorns dels mercats.

Acceptada Esports En procés 

Facilitació d'espais i recursos logístics per a la 

realització d'actes esportius d'acord amb la 

normativa actual.

des-21

E46

De la proposta: Potenciar l’Oficina d’Atenció a les Entitats Esportives. Crear una finestreta única 

assignant més recursos humans del servei d’esports i 010 en un horari ampli cada dia. Fomentar 

la proactivitat: fer trucades de seguiment a totes les entitats esportives.

A estudiar Esports Desestimada

El Servei d'Esports ha fet un seguiment i 

acompanyament a les entitats de manera habitual. 

L’habilitació d’una oficina concreta implicaria uns 

recursos humans insuficients en aquests moments.

Ciutadans E47

Que el Ayuntamiento ayude de forma directa con el pago del seguro, dentro de la inscripción, 

que se le exige a todos los niños que realizan una actividad deportiva, ya sea a nivel escolar o a 

nivel federativo en los equipos de barrio con más problemas económicos.

Acceptada
Esports / Acció 

social
En procés 

Segueix en procés, ja que s'estan atorgant les 

beques.
set-21

Crida per 

Sabadell

Junts per 

Sabadell
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Generals

Codi entitat
Número 

proposta
Proposta Resolució Servei Acompliment Detall del grau d'acompliment

G1
Esquerra Republicana planteja al govern de Sabadell una bateria de deu mesures urgents per 

mitigar l’impacte social i econòmic del coronavirus.
Acceptada Executada 

Es desenvolupa el Sabadell Pla COVID-19. Mesures 

per a superar la crisi.

G2
Aturada i ajornament del cobrament d’impostos, embargaments per impostos impagats i taxes 

municipals.
Acceptada Executada 

Equivalent a RE43, RE44, RE52, RE63, RE77, 

RE102, RE215 i RE232 relacionades amb el no 

cobrament, exempcions, ajornament o 

bonificacions de diferents taxes municipals.

G3
Indemnització de les empreses i autònoms que treballen per a l’Ajuntament i que han vist 

suspesos els seus contractes.
Acceptada Executada S'han tramitat les indemnitzacions corresponents.

G4
Desenvolupament i impuls d’un Pla Local de Reactivació Econòmica específic per a després 

d’aquesta emergència.
Acceptada Executada 

Es desenvolupa el Sabadell Pla COVID-19. Mesures 

per a superar la crisi.

G5 Modificació, si cal, del pressupost municipal 2020 per fer efectives aquestes mesures. Acceptada Executada 

Es desenvolupa el Sabadell Pla COVID-19. Mesures 

per a superar la crisi amb les corresponents 

habilitacions pressupostàries.

G6

Mobilització de tots els recursos econòmics de l’Ajuntament per mitigar les conseqüències de la 

crisi del coronavirus i donar-hi resposta a la ciutat, incloent-hi el fons de contingència del 

pressupost.

Acceptada Executada 

Es desenvolupa el Sabadell Pla COVID-19. Mesures 

per a superar la crisi amb les corresponents 

habilitacions pressupostàries.

G7
Esquerra defensa una taula post-COVID19 «de tot Sabadell» que «aprofiti el talent i 

l’experiència» de tots els partits i entitats.
A estudiar Desestimada

El desenvolupament de les actuacions del Pla 

COVID-19 s'ha fet amb interlocució directa amb 

els agents directament implicats.

G10

Creació d’un fons per a l’any 2020 amb un percentatge de les assignacions de tots els grups 

municipals i una aportació municipal de 100.000 euros adreçat a entitats, al qual puguin optar de 

manera pública, objectiva i competitiva.

Acceptada Executada 

S'ha fet una convocatòria de subvencions general 

a entitats on ha participat un grup municipal i s'ha 

atorgat subvenció directa a un conjunt d'entitats 

amb fons provinents dels grups municipals.

G11 La modificación del título del Plan: “Sabadell durante la COVID-19”. A estudiar Executada 
Es desenvolupa el Sabadell Pla COVID-19. Mesures 

per a superar la crisi.

G12
La creación de una comisión permanente de trabajo para la COVID-19 que tenga por objetivo el 

seguimiento de las acciones realizadas del plan de choque que resulte aprobado.
A estudiar Executada 

Es va crear la Comissió de Seguiment per 

presentar el primer informe de seguiment del 

"Sabadell, Pla COVID-19. Mesures per superar la 

crisi", on ja es va establir un calendari de treball de 

les properes reunions al març, juny, setembre i 

desembre de 2021.
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G13

La evaluación de medidas llevadas a cabo durante el confinamiento y preparación de protocolos 

para futuras situaciones de alarma con el objetivo de sacar conclusiones sobre aquellas y, que a 

su vez permita la elaboración de un plan de actuación claro por parte del Ayuntamiento en el 

caso de tener que producirse nuevos confinamientos y/o paralización o ralentización de la 

actividad económica.

Acceptada Executada 

L'Ajuntament ha fet plans de desconfinament per 

departaments i tenim establertes les mesures a 

prendre en cada àmbit d'activitat.

G14
Incorporación de un epígrafe dedicado exclusivamente a medidas concretas en el ámbito 

sanitario.
A estudiar Desestimada

Les mesures sanitàries estaven incloses en 

l'apartat Protecció i empoderament de les 

persones.

G15
Incorporación de un epígrafe que contemple medidas para el fortalecimiento del Ayuntamiento y 

la mejora de su eficacia en la convivencia con la presencia de la COVID-19.
A estudiar Desestimada

Les mesures de protecció i adequació de l'activitat 

municipal estan incloses a l'apartat Reactivació 

Econòmica.

G16

Elaboración de un Plan de actuación emergencia COVID-19 para tener prevista la actuación 

transversal de todos los departamentos del Ayuntamiento y coordinada con el resto de las 

administraciones con el establecimiento de fases de alerta.

Acceptada Executada 

L'Ajuntament ha fet plans de desconfinament per 

departaments i tenim establertes les mesures a 

prendre en cada àmbit d'activitat.
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