APLICACIÓ DE RESULTATS
Línies de treball 2009

Índex

Línies de treball en l’àmbit de SERVEIS A LES PERSONES .................................................... 3
Línies de treball en l’àmbit de la IGUALTAT D’OPORTUNITATS ............................................. 8
Línies de treball en l’àmbit de la PARTICIPACIÓ ...................................................................... 14
Línies de treball en l’àmbit de l’HABITATGE I PATRIMONI ...................................................... 18
Línies de treball en l’àmbit del DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC ......................................... 24
Línies de treball en l’àmbit de la MOBILITAT I ACCESSIBILITAT ............................................ 32
Línies de treball en l’àmbit de la SOSTENIBILITAT................................................................... 35

2

Línies de treball del 2009
SERVEIS A LES PERSONES
ACCIONS

ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

Posar en marxa accions
encaminades a facilitar l’accés
a la cultura de tots els
col·lectius de la ciutat.

CULTURA

Per al servei de Cultura és una línia de treball prioritària la universalització de l’accés de la
cultura. Per a l’any 2009 es seguiran desenvolupant accions ja endegades anteriorment, però
també se’n revisaran i se n’endegaran d’altres, sempre pensant en la diversitat dels diferents
Acció valorada per un 38% de les col·lectius, especialment en el públic familiar i juvenil, i en la intervenció a tot el territori.
persones que han respost el
qüestionari.
En aquest sentit, podem destacar que:
-

-

En relació amb el públic infantil i familiar s’incrementarà l’oferta d’activitats i se’n dissenyaran
de noves, ja sigui en l’àmbit de la programació artística, museístic o en les biblioteques
municipals.
En relació amb el públic juvenil, l’Estruch potenciarà una programació més emergent i
innovadora pensant en els diferents grups o col·lectius de joves.
En relació amb el públic adult, Es continuarà duent a terme un programació estable i de
qualitat, introduint noves accions, per exemple en les festes populars.
S’implantaran nous elements de comunicació per tal de fer arribar les accions culturals a tota
la ciutadania.
S’ampliarà l’oferta cultural en el territori amb la inauguració de la biblioteca del nord.
Es continuarà potenciant el suport als creadors a través de l’Estruch i amb projectes com el Vapor
Pissit.
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Augmentar l’atenció social
domiciliària per a la gent gran.

SERVEIS SOCIALS
Està previst un increment del 35% en el nombre d’hores d’atenció domiciliària, és a dir, passar de
200.000 a 270.000 hores.

Acció valorada per un 73% de les
persones que han respost el L’atenció social domiciliària per a la gent gran consisteix en un conjunt organitzat i coordinat
qüestionari.
d’accions que presten les treballadores familiars i estan orientades a proporcionar atencions
personals, ajuda a la llar i suport social a les persones grans amb dificultats de d’integració social
o de manca d’autonomia personal.
Els serveis d’atenció domiciliària es complementen amb altres modalitats d’atenció (Servei
d’àpats a domicili, Servei d’ajudes tècniques o Servei d’arranjaments de la llar, Alarmes
telefòniques, etc.).
PROMOCIÓ ECONÒMICA
En relació amb aquest punt, i d’acord amb la Llei de la Dependència i la necessitat de formar
professionals en aquest àmbit, el Vapor Llonch forma cada any al voltant de cent persones en
atur per entrar al mercat laboral com a auxiliar d’infermeria en geriatria o treballadores familiars.
Per donar cobertura aquest sector amb gran potencial de creixement des del Vapor es farà un
esforç per incrementar encara més l’oferta formativa i d’ocupació en aquest àmbit.
Continuar ampliant l’oferta de
places d’escoles bressol.

EDUCACIÓ

Està previst que el 2009 es creïn 2 escoles bressol noves de 107 places cadascuna, una a la
Acció valorada per un 55% de les Creu Alta i l’altre a Can Puiggener. Amb això arribarem a les prop de 1.100 places públiques. Les
persones que han respost el escoles bressol està previst iniciïn la seva activitat el curs 2009-2010.
qüestionari.
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Continuar construint
biblioteques i ampliar-ne
l’horari.

CULTURA

Donar suport a la pràctica
esportiva entre les noies i nois
joves.

JOVENTUT

D’acord amb el pla de biblioteques municipals, l’any vinent s’inaugurarà la biblioteca del nord i
paral·lelament es continuarà treballant en la construcció i dotació de les biblioteques del sud i de
Acció valorada per un 27% de les l’Arcàdia (Can Rull).
persones que han respost el
qüestionari.
El fet d’ampliar la xarxa municipal de biblioteques farà que els usuaris disposin de majors horaris
d’obertura.

Des del Servei de Joventut es continua treballant amb l’objectiu de promoure i fomentar l’activitat
física i esportiva entre joves, particularment entre les dones. Mitjançant la implantació territorial
Acció valorada per un 30% de les de la Xarxa d’Espais Joves (espais de trobada i d’oci participatiu adreçat a joves) es promouen
persones que han respost el tant activitats esportives (torneigs, competicions, concursos, etc.) com nombrosos cursos i tallers
qüestionari.
d’activitat física i hàbits saludables (dansa del ventre, hip-hop, breakdance, capoeira, etc.).
ESPORTS
El Servei d'Esports té previst, per a l'any 2009, donar suport a la pràctica esportiva per a noies i
nois joves a través de diferents programes d'activitats:
•
•
•

Es mantindrà la col·laboració amb el Consell Esportiu de Sabadell per tal que aquesta entitat
organitzi, setmanalment i durant tot el curs escolar, els Jocs Esportius Escolars i les Trobades
d'Iniciació Esportiva.
Es continuarà subvencionant la pràctica esportiva que es fa en els centres escolars de
Sabadell.
Es donarà continuïtat al programa d'Escoles Esportives de Sabadell, en el qual destaquen les
de Gimnàstica rítmica i patinatge, ja que estan especialment adreçades a la promoció de la
pràctica esportiva entre les noies.
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•

•
•

Donar suport a la funció
educadora dels pares i les
mares i impulsar la formació,
l’assessorament i l’intercanvi
entre ells.

També es preveu continuar organitzant activitats esportives puntuals adreçades especialment
als joves de Sabadell, com les que es celebren en el marc de la Festa Major: 3x3 de bàsquet,
trobada d'skaters i patinadors, 3x3 de futbol, parc d'aventura, passejada nocturna en btt i
partides simultànies d'escacs.
Es mantindrà el suport i la col·laboració municipal en l'organització d'activitats per a joves que
organitzin les entitats esportives de Sabadell.
Alhora es tornarà a celebrar el programa d'activitats esportives adreçades als joves amb risc
d'exclusió dels barris de Can Puiggener i Torre-romeu, amb l'objectiu de facilitar-los la
integració social.

EDUCACIÓ
Totes les escoles bressol que es creen disposen dels serveis dels espais familiars encaminats a
aquesta funció: primers passos, aprenguem en família, quitxalla. En total oferirem unes 350
places en aquests serveis.

Hi ha un programa, fins ara anomenat Aprendre a educar, que inclou una àmplia oferta
Acció valorada per un 33% de les d’activitats i espais en aquesta direcció organitzats pels diferents departaments de l’Ajuntament.
persones que han respost el
qüestionari.
També hi haurà una convocatòria d’ajuts a projectes d’innovació dels centres que fomentin la
relació família escola des del punts de vista de la implicació dels pares en el procés educatiu dels
seus fills.
Augmentar la dotació de policia SEGURETAT CIUTADANA
de proximitat.
Per a l’any 2009 hi ha prevista la incorporació de 27 nous agents per ampliar la cobertura de la
Acció valorada per un 46% de les policia local a la ciutat.
persones que han respost el
qüestionari.

6

Donar suport a les activitats
educatives que ofereixen les
associacions de lleure infantil i
juvenil de la ciutat.

JOVENTUT

Més enllà que la Xarxa d’Espais Joves també constitueix un espai de trobada i suport a les
entitats de lleure del territori, la Regidoria de Joventut treballa per al foment de la participació
donant suport a les associacions i grups juvenils existents i a les iniciatives de creació mitjançant
Acció valorada per un 31% de les l’assessorament; les subvencions; la formació i la interlocució amb entitats juvenils que tinguin
persones que han respost el projectes d’interès ciutadà.
qüestionari.
Concretament, aquesta aposta per la línia de la participació es reflecteix en: la nova figura del
tècnic/a de participació propi/a de la Regidoria; el nou Pla de Formació per entitats juvenils 20082009; el suport logístic i infraestructural a activitats; la línia de subvencions; el foment de les
activitats a nivell de comunicació; i l’assessorament i interlocució mitjançant l’assessoria
d’associacionisme del SAJ (Sabadell Atenció Jove).
Finalment, cal fer un esment concret del nou Alberg de Joventut de Sabadell al Molí de Sant
Oleguer; un nou espai pensat no només per a l’allotjament de particulars, sinó per a l’activitat i
pernoctació d’entitats infantils, juvenils, culturals, esportives de la ciutat i rodalies.
EDUCACIÓ
D’una banda, es donen ajuts a les entitats juvenils per als seus programes d’actuació anual.
També hi ha ajuts específicament per portar a terme casals d’estiu. Igualment, hi ha una guia
publicada per l’Ajuntament per difondre tots els centres d’aquest tipus de la ciutat i cada any es fa
una difusió dels casals d’estiu organitzats per les entitats d’esplai, amb càrrec al pressupost
centralitzat. S’ofereixen ajuts als nois i noies que vulguin obtenir el títol de monitor en el lleure.
Es signa un conveni amb el MEV per a la coordinació del programa l’Esplai a l’Escola, que
preveu que les AMPA encarreguin als esplais de la zona el desenvolupament de les activitats
estraescolars. I es subvencionen 8 centres perquè puguin fer viable la realització d’aquestes
activitats.
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IGUALTAT D’OPORTUNITATS

ACCIONS

ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

Afavorir mitjançant ajuts la
integració dels col·lectius amb
risc d'exclusió social.

EDUCACIÓ
Hi ha diverses convocatòries de beques, entre les quals n’hi ha per a escolarització a escoles
bressol i per a ajuts a l’estudi postobligatoris, universitats i intercanvis.

Acció valorada per un 33% de les
Hi ha suport als menjadors escolars, que és la manera d’organitzar la gestió unificada dels
persones que han respost el
qüestionari.
menjadors per permetre que tots els centres tinguin aquest servei al mateix cost per a tot els
alumnes
Es signen convenis de col·laboració amb determinades AMPA per garantir que a tots els centres
hi pugui haver oferta d’activitats extraescolars i a preus molt assequibles.
SERVEIS SOCIALS
Increment de beques de menjador i de les prestacions assistencials. S’incrementa el nombre de
beques de menjador sol·licitades i atorgades com a conseqüència de l’impacte de la crisi. També
s’incrementen els ajuts de primera necessitats (aliments, subministraments, pagaments per
l’escola bressol, deutes de lloguer, etc.).
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Totes les línies de treball del Vapor Llonch estan adreçades a fomentar la igualtat d'oportunitats
entre els ciutadans. Això porta a desenvolupar accions concretes a favor de col·lectius en risc
d'exclusió sociolaboral. En alguns casos es tracta d'accions només formatives, altres pertanyen
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al terreny de l'ocupació i la inserció laboral i altres s'estableixen col·laborant i oferint suport a
entitats sense afany lucratiu. Entre les accions destacades tenim:
Oficina Tècnica Laboral: Dispositiu que pretén afavorir el procés d'inserció laboral de
persones que pateixen problemes de salut mental a través d'itineraris individualitzats.
Programa de Renda Mínima d'Inserció: Accions amb què es fomenta la inserció sociolaboral
de persones acollides a la Renda Mínima d'Inserció. Els beneficiaris de la RMI configuren un
col·lectiu de persones força heterogeni que presenta com a trets comuns una situació d'atur
agreujada, de vegades, per una problemàtica social afegida.
Dinamització del Tercer Sector: Accions de suport a les entitats sense afany de lucre i
empreses d'economia social que treballen per tal de fomentar la inserció sociolaboral de les
persones amb especial dificultats de la ciutat i pertanyen a la plataforma del Tercer Sector.
Aquesta plataforma està adreçada a persones que requereixen una especial atenció com
disminuïts físics, sensorials, malalts mentals, exdrogaaddictes, immigrants, persones sense
sostre, menors, adults amb especials dificultats econòmiques, socials i familiars.
NOVA CIUTADANIA
Dins del Pla d’Inclusió de l’Ajuntament de Sabadell es té com a objectiu donar suport a persones
o col·lectius amb risc d’exclusió social. Aquestes polítiques es lideren bàsicament des de la
Regidoria de Serveis Social i de Desenvolupament Econòmic, amb els instruments que el Vapor
Llonch ens brinda per facilitar l’accés al món laboral.
Des de l’Oficina de Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell es desenvolupen un seguit de
programes adreçats a l’acollida i acomodació de la població nouvinguda conjuntament amb la
societat civil sabadellenca que tenen com a base la regularització administrativa, el coneixement
de les llengües oficials de Catalunya, el coneixement de l’entorn (cultura, història, drets i
deures...) i facilitar l’accés al món laboral.
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Donar suport a les diferents
iniciatives que es generen per
mantenir la vida activa de les
persones grans.

SERVEIS SOCIALS

Des de Serveis Socials es duen a terme diferents intervencions:

Acció valorada per un 47% de les Mercat de Sant Joan. És un nou espai recuperat destinat a la gent gran de Sabadell, que vol
persones que han respost el
convertir-se en un referent en la promoció de l’envelliment actiu. Es tracta d’un espai
qüestionari.
d’informació, formació i participació que ha de contribuir a mantenir i potenciar l’autonomia i la
vida activa de la gent gran.
Festa Gran. Trobada anual de reconeixement de l’activitat i participació de les persones grans de
Sabadell. S’organitza en col·laboració amb les entitats i associacions de gent gran de la ciutat i
s’ofereixen activitats culturals, conferències i propostes esportives i de convivència de forma
gratuïta.
Activitats de formació continuada per a la gent gran. Es fan segons les necessitats de les
persones grans i s’organitzen directament o a través de les entitats. Es fan cursos de formació
continuada (anglès, català, etc.), tallers de memòria o noves tecnologies, conferències (salut,
qualitat de vida, etc.), itineraris culturals, excursions, etc.
Subvencions a entitats de gent gran. Són aportacions econòmiques i de suport a l’activitat de
les entitats i associacions que realitzen tasques en l’àmbit de la promoció de la gent gran (tallers,
classes de formació, gimnàstica, excursions, etc.).
Dos menjadors per a gent gran, al Complex Sant Oleguer i al Mercat de Sant Joan. Són
menjadors a preus econòmics i que garanteixen un àpat equilibrat i variat. També són recursos
molt positius a l’hora de lluitar contra l’aïllament social que poden patir algunes persones grans
(sobretot dones).

10

Garantir l’atenció a les dones
que pateixen maltractaments
físics o psíquics o qualsevol
altra discriminació per raó de
gènere.

PROGRAMA D’IGUALTAT
El Centre d’Atenció a la Dona és el servei municipal que atén totes les dones de Sabadell que
pateixin alguna mena de discriminació, sigui de la mena que sigui.

Considerem la violència de gènere com a discriminació i comptem amb un equip especialitzat en
Acció valorada per un 63% de les l’atenció, acompanyament i recuperació d’aquestes dones. Concretament reben atenció social,
persones que han respost el
legal i psicològica.
qüestionari.
Ampliar l’oferta del programa
SERVEIS SOCIALS
de vacances per a la gent gran.
Per al proper any es vol donar continuïtat del Programa de Vacances adaptat a les noves
Acció valorada per un 19% de les realitats i als nous perfils de gent gran (persones amb mobilitat reduïda, sords, malalts
persones que han respost el
neurològics, etc.).
qüestionari.
Continuar l’impuls a la
NOVA CIUTADANIA
convivència multicultural,
fomentant la integració de les
La missió de l’Oficina de Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell és la de facilitar
persones nouvingudes.
l’acolliment i l’acomodació de les persones nouvingudes a la nostra ciutat i alhora sensibilitzar
interculturalment tota la població.
Acció valorada per un 35% de les
persones que han respost el
La vinguda de nous ciutadans i ciutadanes amb diferents cultures és una oportunitat per a tots
qüestionari.
per tal de conèixer i compartir les nostres cultures pròpies.
En aquest sentit, l’Oficina de Nova Ciutadania té dues línies de treball per a aconseguir aquesta
ciutat intercultural que tots desitgem:


El suport a les associacions de nouvinguts i a les seves activitats formatives, culturals...
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Incrementar i millorar l'oferta
d'oci i equipaments per a la
joventut, per tal que puguin
comptar amb propostes
estables i amb format,
contingut i horaris alternatius.

L’organització d’activitats de sensibilització intercultural que ens ajudin a combatre els
prejudicis i els estereotips, alhora que poder compartir i intercanviar trets característics de les
múltiples cultures que convivim. Per poder construir un futur divers però comú. En aquest
sentit es fan programes de sensibilització en l’àmbit educatiu, programes adreçats a joves i a
dones, programes de divulgació interculturals adreçats a tota la població... i sempre donant
suport o col·laborant amb el teixit associatiu local.

CULTURA
Des de l’Estruch l’Ajuntament vol reforçar una oferta més innovadora i emergent per als joves,
una programació estable on els joves puguin experimentar amb l’art, la tecnologia i els nous
llenguatges artístics.

JOVENTUT
Acció valorada per un 38% de les
persones que han respost el
L’oferta d’equipaments juvenils a la ciutat, entre els quals la cessió de locals com el Casal de
qüestionari.
Joves de Sabadell (Emprius, 11) i el local de Joves del Sud (Comerç, 51) i el de l’Assemblea de
Joves de Sabadell (Comte de Reus,9), s’ha incrementat d’1 a 9 en els darrers 10 anys. A més, la
Regidoria estudia la viabilitat de posar en funcionament un cinquè Espai Jove al nord de la ciutat
al llarg de l’any 2010. Amb això, el total d’equipaments seria de 10, sempre tenint en compte
l’esforç d’inversió i manteniment d’equipaments com l’Alberg, els locals cedits i els Espais Joves.
El component d’horaris alternatius es potencia mitjançant la programació de la Xarxa d’Espais
Joves i de cicles com el Juliol Jove on es potencien activitats de nit. Tot i això, el Pla Local de
Joventut 2008-2011 preveu la promoció d’activitats d’oci participatiu en horari nocturn, tant en el
si de la Xarxa d’Espais Joves com en els locals cedits a entitats i altres equipaments municipals.
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Crear equipaments culturals,
esportius i de lleure de manera
equilibrada segons les
necessitats de cada zona de la
ciutat.

CULTURA
Actualment l’Ajuntament de Sabadell està executant el pla de biblioteques municipals que
garantirà l’accés a la informació i formació a tota la ciutadania. Una estructura bibliotecària
equilibrada en el territori que fa que les biblioteques siguin veritables instruments de dinamització
cultural en el territori.

Acció valorada per un 48% de les
persones que han respost el
Per a l’any 2009 és previst inaugurar la biblioteca del nord i continuar amb la construcció i dotació
qüestionari.
de les biblioteques del sud i Arcàdia.
ESPORTS

Continuar impulsant l’escola
arrelada al barri, participativa i
implicada en els projectes de
ciutat com a eina d’integració i
de participació de la comunitat
educativa a la ciutat.

Es continuarà desenvolupant el pla de millora de les instal·lacions esportives municipals, amb la
implantació de gespa artificial en diferents camps de futbol de la nostra ciutat i la construcció del
pavelló polisportiu del nord i d'una pista coberta d'atletisme, per tal de facilitar la pràctica
esportiva dels joves de Sabadell.
EDUCACIÓ
S’hi treballa per mitjà del programa de Ciutat i Escola, que enguany inclou 279 activitats i 56
serveis organitzats per a diferents entitats i institucions.
També des del programa l’Esplai a l’Escola, que garanteix una oferta d’activitats extraescolars
de qualitat per mitjà de la vinculació del treball de les AMPA i els esplais de cada barri.

Acció valorada per un 45% de les
persones que han respost el
qüestionari.
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PARTICIPACIÓ
ACCIONS

ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

Fer campanyes ciutadanes que
fomentin la convivència en
L’Ajuntament de Sabadell duu a terme accions de foment del respecte i la convivència a l’espai
l’espai públic i el respecte pels públic utilitzant diferents mecanismes i formes d’apropament a la ciutadania.
béns públics.
Diferents models de campanya seran els que fan alguns departaments al llarg de l’any, com
Acció valorada per un 63% de les poden ser el departament de residus pel que fa al bon us dels contenidors..., de la Regidoria de
persones que han respost el Salut pel que fa a la recollida de caques dels animals domèstics.
qüestionari.
Altres seran campanyes que es fan habitualment a través de la premsa i de les publicacions que
fa l’Ajuntament, com el Sabadell a Prop o a la ràdio, i les que es fan amb activitats que es
treballen a través de les escoles dins el programa Ciutat i Escola.
Realitzar activitats per
incorporar persones
nouvingudes als afers comuns
de la ciutat.
Acció valorada per un 37% de les
persones que han respost el
qüestionari.

NOVA CIUTADANIA
L’Oficina de Nova Ciutadania té entre els seus objectius la participació dels col·lectius nouvinguts
als afers comuns de la ciutat. Així doncs, en el marc de la Taula d’Entitats de Nouvinguts, on hi
són presents totes les entitats de col·lectius d’immigrants així com entitats de suport als
immigrants, s’hi presenten periòdicament els projectes de ciutat (Pla d’Habitatge, Pla
d’Infrastructures, Pla Director del Cementiri...), alhora s’obren línies de col·laboració amb
col·lectius locals i es promou l’intercanvi cultural.
Un exemple d’això és el treball d’intercanvi entre aquests col·lectius i les associacions de
Sabadell Cultura, que actualment s’està desenvolupant. O com els esforços del Club d’Esports
Sabadell per implicar els col·lectius d’immigrants entre els seus aficionats.
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Per altra part, tots els col·lectius nouvinguts participen en moments tan decisius de la vida social,
política i cultural de la ciutat com la Festa Major, la Diada Nacional de Catalunya, el Dia de la
Música, el Dia de la Dansa...
Fomentar i consolidar els
òrgans de participació
estables: consells de districte,
consells sectorials, Consell de
Ciutat...
Acció valorada per un 31% de les
persones que han respost el
qüestionari.

PARTICIPACIÓ
L’any 2009 s’iniciarà la redacció d’un Pla Director de foment a la participació que, entre altres
actuacions, pretén marcar les línies estratègiques de la participació ciutadana a Sabadell amb
l’objectiu de:
•
•
•

Impulsar la cultura participativa al municipi de Sabadell.
Observar la participació a Sabadell per conèixer la valoració dels consells sectorials i
territorials existents i dels processos participatius endegats a la ciutat com el QUÈ10?
Elaborar el pla director de participació amb la participació de la ciutadania, els tècnics
municipals i els estaments polítics.

Aquest procés articularà, sistematitzarà i orientarà estratègicament la política de participació
ciutadana de la ciutat, tenint en compte els processos realitzats i oberts fins ara, així com les
instàncies bàsiques de la participació a Sabadell: consells sectorials, de districte i de ciutat.
Afavorir l’ús de les tecnologies
de la informació i la
comunicació per facilitar la
participació i l’apropament de
l’administració a la ciutadania

NOVES TECNOLOGIES
Millorar l’atenció i la gestió a Promoció econòmica i Serveis Socials

Seguint el model del Servei d’Atenció al Ciutadà, s’està desenvolupant un nou sistema orientat a
l’atenció, seguiment i derivació dels serveis a les persones que facilitarà la coordinació
Acció valorada per un 41% de les d’actuacions entre diferents equips de tècnics gràcies a disposar d’un entorn comú de treball amb
persones que han respost el accés a la informació corporativa necessària.
qüestionari.
El sistema es comença a posar en marxa al Servei de Promoció Econòmica i durant el primer
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semestre de 2009 s’implantarà a Serveis Socials.
o
o
o
o
o
o

Optimitzarà el temps d’atenció a les oficines.
Millorarà la qualitat d’atenció al disposar d’informació sobre l’entorn social, econòmic i
familiar de l’usuari
Facilitarà el seguiment de l’historial dels usuaris
Optimitzarà la gestió de recursos professionals i materials
Estalviarà que els ciutadans aportin certificats de dades de les que ja disposa
l’Ajuntament
S’obtindran indicadors de gestió a un cost molt reduït

Agilitzar el treball de la Policia municipal: S ’està desenvolupant un sistema de gestió en
mobilitat que facilitarà la coordinació dels agents de la policia municipal desplaçats al territori amb
la seva seu central. Els agents de seguretat disposen d’equips PDA que es connecten en línia a
les bases de dades municipals per accedir a informació corporativa, rebre avisos de servei,
comunicar i enregistrar incidències. Es millora el servei als ciutadans en disposar d’informació
immediata.
Organitzar cursos de formació
adreçats a les entitats i
associacions de la ciutat.

La formació a les entitats de la ciutat es duu a terme des de diferents serveis de l’Ajuntament,
departaments com cooperació, joventut, educació... i el Punt del Voluntariat organitzen formació
específica per a les seves entitats.

Acció valorada per un 31% de les
persones que han respost el
També des del programa de participació i centres cívics és previst organitzar cursos de formació
qüestionari.
genèrics oberts a totes les entitats de la ciutat.
Posar en marxa un lloc web al
servei de les entitats.

PARTICIPACIÓ

Per a l’any 2009 és previst iniciar diferents serveis en línia adreçats a les entitats ciutadanes,
Acció valorada per un 16% de les entre els quals el de petició d’ús d’alguns equipaments municipals, el de sol·licitud d’alta, baixa o
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persones que han respost el
qüestionari.
Ampliar els horaris de les
oficines d’atenció ciutadana.

modificacions del registre municipal, documentació relacionada amb les subvencions ...
ATENCIÓ CIUTADANA

Tenint en compte que va ser una demanda dels ciutadans al QUÈ08?, el SAC, des del dia 1 de
Acció valorada per un 31% de les setembre de l’any 2008, ja va ampliar els horaris d’una hora més al matí i una hora més a la tarda
persones que han respost el
a les oficines cardinals i el Despatx Lluch mitja hora cada dia. Si amb el temps detectem que cal
qüestionari.
ampliar més horari, es tornarà a replantejar.

Endegar accions que fomentin
la participació de veïns i veïnes
en la construcció i rehabilitació
de places i espais públics del
barri.

PARTICIPACIÓ, ATENCIÓ I RELACIONS CIUTADANES

Dins el Pla de Participació ciutadana que es duu a terme des del servei de Participació, Atenció i
Relacions Ciutadanes, es preveu el desenvolupament de projectes enfocats a apropar la
ciutadania i les entitats a l’administració i a afavorir la seva participació en els temes que els
poden interessar, com les diferents actuacions que es duen a terme a l’espai públic en un barri o
Acció valorada per un 57% de les territori concret.
persones que han respost el
qüestionari.
Per poder dur a terme aquesta actuació a la vegada es manté una relació directa amb els
diferents departaments de l’Ajuntament que desenvolupen actuacions en l’espai públic per així
poder coordinar les accions a desenvolupar i informar i rebre els suggeriments del veïnatge en el
marc de cada procés.
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HABITATGE I PATRIMONI

ACCIONS

ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

Impulsar la mediació entre
propietaris i llogaters per
facilitar l’accés a l’habitatge de
lloguer.

HABITATGE

En virtut del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió signat entre la Generalitat de
Catalunya, mitjançant Adigsa, l’Ajuntament de Sabadell i l’empresa municipal VIMUSA, l’Oficina
Local d’Habitatge de Sabadell s’adscriu a la Xarxa de Mediació pel Lloguer Social (XMLS). La
funció de la XMLS és la mediació pública en el mercat del lloguer privat per incrementar l’oferta
Acció valorada per un 42% de les de lloguer a preus moderats, mediant entre propietaris (garanties de pagament i rescabalament
de danys) i llogaters amb ingressos baixos (garanties de lloguer just).
persones que han respost el
qüestionari.
Els habitatges que entrin a la XMLS ho poden fer a través de diferents programes: mediació,
cessió o masoveria urbana. Es creen diferents borses en funció de la demanda i les
característiques dels habitatges: Borsa Jove i Borsa Social.
Des de l’Ajuntament, s’aposta de forma prioritària pel programa de cessió. Per aquest motiu,
complementa els ajusts que preveu el Decret 244/2005 amb els serveis següents:
- Assegurança de caució i multirisc gratuïta, durant els 5 anys que dura el contracte de
lloguer, per tal de garantir el cobrament del lloguer per part del propietari
- Complement dels ajuts a la rehabilitació que ofereix la Generalitat (fins a 6.000 €) amb
fins a 3.000 € per habitatge
- Bonificació del 50% de l’IBI
L'Ajuntament fa un esforç addicional i complementari als ajuts que provenen de la Generalitat,
concretament els 3.000 € possibles d'addicionar als 6.000 € que ja atorga la Generalitat en cas
d'obres d’adequació de l'habitatge, o la bonificació del 50% de l'IBI o la cobertura amb

18

assegurances durant tota la vigència del contracte.
En relació amb el llogater, els imports mensuals són per sota del mercat.
Augmentar la inversió en
habitatge protegit de compra i
de lloguer.

HABITATGE

Dins el Pla Local de l’Habitatge és previst dur a terme la construcció d’habitatge protegit, la gran
majoria en règim de lloguer (part d'ells dotacionals, és a dir, pensant en la gent gran, com el cas
Acció valorada per un 52% de les de Sant Oleguer o altres col·lectius que demanin estada transitòria). Per poder tenir un
coneixement de les necessitats d’habitatge a la ciutat de Sabadell, s’ha creat el Registre Únic de
persones que han respost el
Sol·licitants d’habitatge de protecció oficial, amb la finalitat de millorar la prestació del servei
qüestionari.
d’interès general. Constitueix la provisió d’habitatges amb protecció oficial a la població amb
dificultats per accedir-hi, el registre és un instrument legal per aconseguir un ús eficient dels
recursos públics i una adequada gestió del parc d’habitatges amb protecció oficial, mitjançant un
control públic eficient.
Es preveu que entre el 2008 i el 2011 s’hauran acabat o iniciat a Sabadell uns 1.200 habitatges
protegits. En aquest període és previst impulsar promocions d’habitatge públic a Can Llong, a la
Serra de Torre-romeu, al Poblenou, també noves promocions a Can Gambús, a més de dos nous
complexos per a la gent gran: un al nord i l’altre al sud de la ciutat, inspirats en el de Sant
Oleguer.
Donar suport per a l’adequació, HABITATGE
la rehabilitació, manteniment i
eliminació de barreres
El Pla Municipal de Foment de la Rehabilitació es concreta amb les actuacions següents:
arquitectòniques dels
habitatges existents per
1) Continuar amb la tasca d’acompanyament a la rehabilitació dels barris de Sant Julià,
incorporar-los al mercat tant de
Moragues i Barret, Torreguitart, Can Deu i totes les comunitats que ho requereixin, iniciada
venda com de lloguer.
amb el Pla de Rehabilitació 2004-2007.
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2) Iniciar l’acompanyament a la rehabilitació als barris o nuclis de la Concòrdia, els Planetes, el
Acció valorada per un 43% de les
Gremi, Campoamor i les Termes.
persones que han respost el
qüestionari.
3) En virtut del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió signat entre la Generalitat de
Catalunya, mitjançant Adigsa, l’Ajuntament de Sabadell i l’empresa municipal VIMUSA, des
de l’Oficina Local d’Habitatge gestionen els següents serveis que ofereix la Generalitat de
Catalunya.
4) L’Ajuntament de Sabadell fa un avançament del pagament dels ajuts a la rehabilitació que
ofereix la generalitat, per tal de facilitar la viabilitat de les actuacions de rehabilitació. Aquest
avançament està conveniat amb les entitats financeres del municipi Caixa Sabadell i Banc de
Sabadell.
5) Estudiar la possibilitat d’establir un fons d’ajuts addicional per a les llars on visquin persones
amb problemes de mobilitat que, pel seu baix nivell d’ingressos, tinguin dificultats per front al
cost d’adequació de l’habitatge.
6) Realitzar un treball de camp per concretar les necessitats de rehabilitació de cada un dels
barris del municipi.
7) Realitzar una tasca de mediació entre propietaris amb escassos recursos per fer front als
costos derivats de la rehabilitació i entitats financeres per tal d’aconseguir préstecs en
condicions favorables.
El Pla Municipal de Foment de la Rehabilitació, alhora, és una eina que serveix per detectar
situacions d’infrahabitatge, sobreocupació i altres problemàtiques relacionades amb l’habitatge.
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Donar suport per a la
SERVEIS SOCIALS
rehabilitació dels habitatges de
la gent gran amb serveis
Construcció del nou complex Alexandra d’habitatges adaptats per a gent gran en col·laboració
adequats a les seves
amb VIMUSA.
necessitats.
Es tracta d’un nou complex situat al carrer de l’Arcàdia que disposarà de 168 habitatges de
protecció oficial de lloguer; 118 habitatges per a la gent grani i 50 unitats d’habitatge transitori.
Acció valorada per un 53% de les
persones que han respost el
També disposarà d’una biblioteca pública i un centre de serveis per a la gent gran (serveis, sales,
qüestionari.
aules, restaurant, etc.)
Fomentar la construcció de
centres residencials per a gent
gran.

SERVEIS SOCIALS

S’iniciarà la construcció de la residència situada al c. de Diego de Almagro, en col·laboració amb
la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una residència assistida i un centre de dia de titularitat
Acció valorada per un 49% de les pública.
persones que han respost el
qüestionari.
Promoure l’habitatge compartit JOVENTUT
entre gent gran i joves
estudiants.
Actualment, la Fundació Viure i Conviure de l’Obra Social de Caixa Catalunya ofereix als joves
universitaris, de menys de 35 anys, que no tinguin un contracte de treball i que s’hagin de
Acció valorada per un 25% de les desplaçar fora de la població a estudiar, la possibilitat d’allotjar-se a casa d’una persona més
persones que han respost el
gran de 65 anys que visqui sola. Des del Sabadell Atenció Jove es fa difusió d’aquest recurs de
qüestionari.
forma regular a més d’incloure’l a publicacions com la Guia jove Sabadell.
SERVEIS SOCIALS
La Fundació Viure i Conviure de la Caixa de Catalunya té un programa de convivència
intergeneracional. L’Ajuntament de Sabadell hi participa donant informació i buscant a gent gran
que hi pugui estar interessada.
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Recuperar els edificis
patrimonials de la ciutat i
convertir-los en equipaments
que donin servei al ciutadà.

OFICINA DE PATRIMONI

Entre les línies d’actuació que està duent a terme l’Ajuntament de Sabadell, hi ha la rehabilitació
del patrimoni històric de la ciutat. La promoció del patrimoni i la seva millora es duu a terme a
través de diverses actuacions complementàries que vénen a beneficiar tant edificis amb valor
Acció valorada per un 40% de les patrimonial de propietat privada com els de propietat pública.
persones que han respost el
qüestionari.
L’aprovació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell protegeix nombrosos edificis
situats a diversos punts del terme municipal, al mateix temps que n’afavoreix la rehabilitació
conjuntament amb el seu ús actual. Entre les actuacions que ha dut a terme l’Ajuntament ha estat
la rehabilitació d’edificis de propietat municipal amb valor patrimonial per tal que acullin usos
públics. Així mateix, s’ha finalitzant la rehabilitació del Molí de Sant Oleguer per acollir un nou
alberg de joventut.
Aquest procés de recuperació patrimonial continuarà amb actuacions de consolidació i
rehabilitació d’edificis en els propers anys com les masies de Can Rull, Ca n’Oriac, el Castell de
Can Feu, el molí d’en Torrella... També es promou la rehabilitació d’edificis com la masia de Can
Roqueta i el molí d’en Font que acolliran serveis de caràcter social.
Conjuntament amb la recuperació del patrimoni arquitectònic continuen actuacions per
augmentar el coneixement del nostre patrimoni: actuacions arqueològiques que permeten
aprofundir en el nostre passat i activitats de difusió del patrimoni històric.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Un dels grans projectes de futur immediat és l’entrada en funcionament de la Fàbrica Molins.
Igual que es va fer amb el Vapor Llonch, fàbrica tèxtil que data de l’any 1836, ara es rehabilitarà
una nova nau que forma part del patrimoni arquitectònic de la ciutat. La rehabilitació de la Fàbrica
Molins ve donada principalment per la necessitat de crear un nou centre de capacitació i
formació.
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Assessorar les comunitats de
veïns per instal·lar ascensors
en habitatges on sigui
necessària la millora de
l’accessibilitat.
Acció valorada per un 32% de les
persones que han respost el
qüestionari.

HABITATGE
En el marc del projecte d’intervenció integral dels barris del parc fluvial del Ripoll (Pla de Barris),
s’està executant un programa que preveu la instal·lació de 117 ascensors dels quals fins ara se
n’han instal·lat tan sols una part. En el marc del Pla Local de l’Habitatge es pretén:
•
•
•

Instal·lar 40 ascensors durant la vigència del Pla de Barris i una vegada finalitzat aquest
continuar amb la tasca fins a assolir els 117 que s’estima que es requereixen.
Complementar el programa amb la rehabilitació d’elements comuns d’aquests edificis.
Establir una línia d’ajuts pròpia de l’Ajuntament per a les famílies que no poden assumir la
part corresponent al cost d’instal·lació d’ascensors que assumeixen les persones
propietàries (30%).
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DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
ACCIONS

ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

Continuar amb la rehabilitació
dels mercats de la ciutat.

COMERÇ

Des de l’Ajuntament de Sabadell per a l’any 2009 està previst el manteniment dels mercats
Acció valorada per un 16% de les municipals que hi ha distribuïts al llarg de la ciutat
persones que han respost el
qüestionari.
Donar suport al comerç local i a COMERÇ
les associacions dels diferents
eixos comercials.
El pressupost del 2009 inclou la línia d’ajut a les diferents associacions de comerciants per
potenciar el comerç local. Aquest impuls es fa, pel que respecta a les associacions de
Acció valorada per un 33% de les comerciants territorials, en dos àmbits:
persones que han respost el
qüestionari.
1. La col·laboració tècnica i econòmica en els plans de dinamització comercial que aquestes
associacions desenvolupen també amb l’ajut de la Direcció General de Comerç. Els plans de
dinamització comercial comprenen un seguit d’actuacions organitzades per les associacions
que abasten des de la promoció conjunta de la zona comercial a través de campanyes
publicitàries, de fidelització, d’animació comercial, etc., fins a l’oferiment de serveis als clients
i als associats.
Per l’any 2009 l’aportació municipal als plans de dinamització es veurà incrementada per
l’existència de dos plans de dinamització que requereixen d’un major esforç per ajudar a
reduir l’impacte que l’execució de les obres de les estacions del metro puguin tenir a l’activitat
comercial.
En aquest sentit, cal dir que l’Ajuntament està vetllant decididament per mantenir les millors
condicions a les zones on s’han de construir les estacions per tal que aquest impacte sigui
mínim. Així, el manteniment de la circulació rodada pel passeig de la Plaça Major o
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properament, a l’av. de Josep Tarradellas, és una de les actuacions que més contribueixen a
mantenir aquestes condicions.
2. L’altra línia de col·laboració que mantenim amb les associacions de comerciants per tal de
dinamitzar els eixos comercials és la de l’enllumenat nadalenc, activitat per a la qual les
associacions reben una important ajuda municipal.
A banda d’aquests programes dirigits als eixos comercials, també es desenvolupa un pla
específic de mercats municipals que combina reforma de les instal·lacions, un model de gestió
més participatiu per part dels concessionaris a través de les seves associacions, i un pla de
dinamització específic, la Xarxa de Mercats, que crea sinergies per potenciar l’activitat de les
llotges de forma conjunta.
Completar les infraestructures SABADELL INNOVA
per potenciar la difusió de les
tecnologies de la informació i la El Pacte per a les Infraestructures signat l’abril del 2008 partia de la consideració del territori com
a infraestructura bàsica de comunicació sobre la qual també descansen el conjunt de xarxes de
comunicació a la ciutat.
comunicació: Xarxes que han de garantir la connectivitat entre els territoris, però també i de
Acció valorada per un 31% de les manera essencial la connectivitat ecològica.
persones que han respost el
Aquest acord evidencia la necessitat d’incorporar i integrar els sistemes tradicionals de la
qüestionari.
mobilitat al temps que respectar els espais que tenen un alt valor ambiental, com el bosc de Can
Deu, el torrent de Colobrers o l’entorn de Togores.
Des del punt de vista de la connectivitat territorial el Pacte per a les Infraestructures incidia
decididament en l’impuls a les polítiques de foment del transport públic mitjançant actuacions de
caràcter estratègic com la connexió ferroviària a través del túnel d’Horta o la proposta de noves
línies ferroviàries que enllacessin Terrassa amb Granollers passant pels barris de menor
connectivitat amb el centre, com Torre-romeu o Can Roqueta. Altres intervencions acordades
inclouen la construcció de l’orbital ferroviària que enllaçaria els nuclis de la segona corona

25

metropolitana des de Mataró fins a Vilanova i la Geltrú, incorporant noves estacions a l’actual
traçat de Renfe al seu pas per Can Puiggener i Can Llong. Altres actuacions es troben en el pla
de la millora i perllongament de la xarxa ferroviària actual fins a Castellar del Vallès o de
l’accessibilitat als nous sistemes de transport col·lectiu, com el tren d’alta velocitat al seu pas pel
Vallès o l’estudi de nous models de transport lleuger.
Quant a la xarxa viària, s’està treballant en les rondes de Sabadell: de l’Oest, Est, Nord i Sud.
L’objectiu és comunicar millor la ciutat amb les poblacions veïnes i reduir el trànsit que ara mateix
passa per la trama urbana i que amb aquestes noves vies podrà evitar el centre urbà.
El mes de març de l’any 2008, la Generalitat va adjudicar les obres del perllongament de la ronda
de l’Oest que uneix l’autopista C-58 amb la carretera N-150, fins a la carretera de Matadepera.
Els treballs es van adjudicar per un import de 55 milions d’euros i segons càlculs del govern
català és previst que les obres, que ja han començat, acabin el 2010.
SERVEI DE TECNOLOGIES I CIUTAT DEL CONEIXEMENT
L’objectiu és garantir l'accés social de la població de la ciutat a Internet i les TIC, promovent la
formació i difonent les avantatges del seu ús, impulsar les comunicacions electròniques entre
Ajuntament i ciutadans i finalment, impulsar la gestió documental electrònica entre els
treballadors municipals.
 Renovar i ampliar la xarxa d'Espai Internet consolidant la xarxa d'EspaiWifi
 Renovar el programa de formació “Sabadell fes clic” i realitzar el projecte “i-Confiable”
 Crear nous canals del portal municipal (SMS, subscripcions, vídeo) i promoure aplicacions
de xarxa social
Consolidar les zones de terreny PROMOCIÓ ECONÒMICA
industrial i potenciar la creació
i la ubicació de noves
La ciutat té per endavant una gran oportunitat per atreure encara més empreses i alhora fer un
indústries a la ciutat.
salt qualitatiu i quantitatiu en l’àmbit industrial. L’Ajuntament de Sabadell aposta per dotar la ciutat
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de més de 850.000 metres quadrats de sòl industrial i terciari. Un dels projectes més destacats
Acció valorada per un 40% de les és el Parc Empresarial de Sabadell a l’àmbit de Sant Pau de Riu-sec que serà una zona
persones que han respost el
d’activitat econòmica, industrial i terciària de darrera generació. L’Ajuntament de Sabadell ja ha
qüestionari.
entrat en contacte amb l’empresa promotora per a la captació d’empreses interessades en les
possibilitats que ofereixen aquests espais.
D’altra banda, des de Sabadell també s’ha plantejat desenvolupar un espai físic des del qual
poder contribuir la implantació de petites empreses industrials a la zona de Can Roqueta. Aquest
projecte que s’ha iniciat amb l’encàrrec d’un estudi que es presentarà ben aviat per dissenyar el
model més adient serà un espai per a petites empreses industrials que vulguin créixer amb
facilitats inicials i de mica en mica es puguin apropar a les condicions de mercat.
SABADELL INNOVA
En el cas concret de Sabadell, els propers anys han de permetre completar l’execució dels
diferents sectors que, actualment, es troben en desenvolupament, de tal manera que aquest
període de parada pugui ser aprofitat per a afrontar les noves etapes amb una situació més
avantatjosa, tant pel que fa a l’oferta com als serveis de què es dota.
En aquest sentit i sobre l’oferta, s’estan treballant peces molt diverses, des de sòls industrials i
industrials-terciaris, actualment disponibles i pendents únicament d’emplaçar-hi una activitat, com
seria el cas dels sòls industrials del Ripoll, amb una superfície de 98.000 m2 o del Pla Parcial de
Can Gambús, amb 87.000 m2 de sòl destinat a usos industrials i industrials terciaris i on
comencen ja a executar-se les primeres llicències. Fins a zones actualment en desenvolupament,
com seria el cas de:
 La nova àrea logística de Can Roqueta, prevista per a usos que requereixen d’una major
presència del transport de mercaderies amb un sòl disponible de 120.000 m2 i pendent
només d’iniciar les obres d’urbanització.
 el Pla Parcial de Sant Pau de Riu-sec.
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Enfortir els recursos
d’orientació i suport laboral a
les persones que busquen
feina a través de
l’assessorament i la formació.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
L’activitat del Vapor Llonch des d’on s’ofereixen els recursos d’orientació i suport laboral a les
persones que busquen feina a través de l’assessorament i la formació o l’ocupació creix de
manera sostinguda des de fa anys per cobrir les necessitats en matèria d’ocupació dels
ciutadans i les empreses.

Acció valorada per un 55% de les
persones que han respost el
Per donar una resposta a aquesta demanda es preveu iniciar 34 accions formatives que podran
qüestionari.
beneficiar més de mil usuaris. D’altra banda, però també hi ha previstes 17 accions d’activitats
relacionades amb la contractació i formació de persones en atur, prop de 500 activitats
relacionades amb la creació i consolidació d’empreses i més de 2.800 serveis relacionats amb
l’orientació i la Intermediació laboral.
JOVENTUT
Les assessories per a l’emancipació del SAJ (Sabadell Atenció Jove), de caràcter confidencial i
gratuït, ofereixen recursos i orientació sobre els aspectes i àmbits temàtics que poden afectar el
procés d’emancipació i autonomia dels i les joves. En aquest sentit, l’assessoria laboral
assessora i orienta en aspectes relacionats amb l’àmbit del treball com contractes, nòmines,
convenis, atur, etc. Per al 2009, i també en el marc del nou Pla Local de Joventut, es treballa per
articular accions descentralitzades d’aquesta assessoria a nivell territorial, principalment a les
àrees amb més dificultats en l’àmbit del treball juvenil. De la mateixa manera, hi ha previstos
diversos tallers d’orientació i iniciació al món laboral en el marc de la Xarxa d’Espais Joves per
aquest 2009.
Finalment, esmentar el reforçament del treball transversal amb el servei de Promoció Econòmica
a nivell territorial i de derivació de casos i consultes provinents d’usuaris i usuàries del servei de
Joventut.
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Ampliar i potenciar l'oferta de
formació professional i enfortir
els centres universitaris de la
ciutat, millorant la connexió
universitat - empresa.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Des de la Regidoria d’Innovació, Indústria i Promoció Econòmica es dóna suport a les
Universitats implantades a la ciutat o en el seu entorn més immediat com a element clau per
desenvolupar un territori basat en el coneixement i enfortir d’aquesta manera la competitivitat del
teixit productiu. D’aquesta manera, es persegueix la voluntat de fomentar les relacions amb la
Acció valorada per un 45% de les Universitat per fer possible l’aflorament de noves iniciatives i intermediar entre la universitat i
persones que han respost el
altres agents territorials per establir un treball en xarxa i incidir en el desenvolupament econòmic,
qüestionari.
tecnològic, urbanístic, social i cultural. Així, es vol fomentar la transferència del coneixement
originat a la Universitat amb al teixit empresarial.
D’altra banda, des de l’Ajuntament s’impulsa l'Associació Sabadell Universitat. Aquesta és una
associació integrada per l'Ajuntament de Sabadell i les universitats o instituts universitaris amb
presència a la ciutat: UAB, UOC, UPC, ESDi i Fundació Parc Taulí - Institut Universitari. Des del
febrer del 2008 ha passat a formar part també de l'Associació l'Institut Català de Paleontologia.
L'objectiu de l'Associació és poder crear una plataforma interuniversitària i multidisciplinària
d'intercanvi intel·lectual, professional i humà, amb potencial per articular un programa d'actualitat
i d'interès tant per a tota la població en general com per a les persones vinculades a l'àmbit
universitari.
JOVENTUT
Mitjançant les assessories per a l’emancipació del SAJ (Sabadell Atenció Jove), de caràcter
confidencial i gratuït, s’ofereixen recursos i orientació sobre aquells aspectes i àmbits temàtics
que poden afectar el procés d’emancipació i autonomia dels i les joves. En aquest sentit,
l’assessoria d’educació i formació dóna resposta a totes aquelles qüestions relacionades amb
itineraris formatius, estudis, beques, centres, etc.
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EDUCACIÓ
Es col·labora amb la Generalitat en la campanya de matriculació, en la difusió específica de
l’oferta de formació professional a la ciutat, i en les jornades d’orientació per als alumnes de
secundària que s’han d’incorporar a aquests estudis.

Facilitar eines que ajudin a la
realització d’una formació
continuada de les persones al
llarg de la vida.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Formació Ocupacional: Des del Vapor Llonch encetem accions només formatives per capacitar
i qualificar professionalment els treballadors i les treballadores. El requisit d’entrada és estar a
l’atur i tenir edat laboral.

Acció valorada per un 48% de les
persones que han respost el
Programa de Qualificació Professional Inicial: Aquests cursos s’adrecen a nois i noies d’entre
qüestionari.
16 i 24 anys que de moment no han obtingut el graduat en educació secundària. A través
d’aquestes accions es proporciona als joves recursos personals i professionals per tal de millorar
les seves expectatives d’accés a un lloc de treball o de continuïtat dels estudis.
Iniciació a les TIC: Òmnia és un espai on descobrir, conèixer i aprendre a utilitzar les eines
digitals. Aquest espai dotat d'equips informàtics i de connexió a Internet permet la realització de
diverses activitats dirigides tant a persones que volen iniciar-se en el món de les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació (TIC) com a totes les que volen una actualització i ampliació dels
coneixements.
Formació a distància a través d’Internet: Formació a distància a través d’Internet amb una
àmplia oferta de cursos. La sala Punt Òmnia del Vapor Llonch és un dels centres gestors del
projecte Aula Mentor, gestionat pel Centre Nacional d’Informació i Comunicació Educativa
(CNICE)
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Programa POSA-T’HI que assessora i acompanya als joves que acaben els estudis de
secundària sense l’obtenció del graduat i a les seves famílies per aconseguir el màxim
desenvolupament i formació d’aquests alumnes
Desenvolupar accions que
permetin a la ciutadania
conèixer els interessos
turístics de Sabadell, tant des
de la vessant cultural com de la
vessant de coneixement dels
serveis i equipaments que té la
ciutat.

TURISME
Des de fa algun temps es treballa per tal de posar en valor els recursos naturals, el patrimoni
industrial i la centralitat de Sabadell com a capital comercial i de serveis. Així, s’ha editat la guia
Descobreix Sabadell, que ha tingut una gran acceptació entre la població i els visitants.
D’aquesta guia s’està a punt de fer la segona edició, que inclourà una amplicació dels continguts.

Hi ha activitats que es van posant a l’abast de la població i dels visitants, com ara les excursions
pel rodal —en col·laboració amb la UES— o la celebració de jornades de portes obertes, com les
Acció valorada per un 25% de les que es fan als principals edificis de la ciutat per Festa Major.
persones que han respost el
qüestionari.
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MOBILITAT I ACCESSIBILITAT

ACCIONS

ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

Crear noves zones per a
vianants i ampliar les actuals.

ESPAI PÚBLIC

Per a l’any 2009 hi ha previst l’arranjament de diferents places de la ciutat que permetin un millor
Acció valorada per un 38% de les ús dels ciutadans i de les ciutadanes d’aquest espais, a la vegada també es preveu l’ampliació de
persones que han respost el
voreres sobretot pel que fa als carrers del centre de la ciutat, els quals actualment compten amb
qüestionari.
voreres molt estretes i d’aquesta manera millorar la mobilitat dels vianants.
També s’està treballant en el projecte de millora de la mobilitat de la Gran Via.
Crear noves línies d’autobús
MOBILITAT
de connexió entre barris sense
pas pel centre.
Les línies d’autobús es dissenyen en funció de donar servei a les demandes de mobilitat
detectades, però també amb criteris d’economia i optimització de recursos.
Acció valorada per un 44% de les
persones que han respost el
No obstant això, es dissenyen connexions per motius socials. Per exemple, la connexió amb
qüestionari.
centres de salut, o educatius, polígons industrials, etc. En són exemples la línia 8, més
recentment la 23 i darrerament la nova línia 11.
Ampliar l’horari nocturn de
l’autobús urbà.

MOBILITAT

Està en estudi la possibilitat d’ampliar l’horari nocturn d’algunes línies, però no hi ha una previsió
Acció valorada per un 36% de les concreta sobre la seva possible implementació.
persones que han respost el
qüestionari.
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Ampliar la xarxa de carrils per
a bicicletes.

MOBILITAT

És una prioritat que es considera en totes les noves urbanitzacions i reurbanitzacions (Obres
Acció valorada per un 33% de les Públiques) i també algunes intervencions en llocs concrets.
persones que han respost el
qüestionari.
Crear un servei públic de
lloguer de bicicletes.

MOBILITAT

S’està treballant per crear aquest servei, que s’espera pugui entrar en funcionament el 2009.
Acció valorada per un 33% de les El servei de bicicletas d’ús públic en préstec, al qual es poden apuntar les persones majors de 16
anys i que pot ser molt útil en desplaçaments urbans, per evitar l’ús dels automòbils privats o per
persones que han respost el
qüestionari.
facilitar encara més els desplaçaments dels que ja els fan a peu o en transport públic.
Construir aparcaments propers SABADELL INNOVA
a les estacions de transport
públic.
L’Ajuntament de Sabadell des de ja fa alguns anys està desenvolupant un conjunt de projectes
amb dues directrius, per una banda la creació de bosses d’aparcament dissuasori a l’entorn dels
Acció valorada per un 38% de les grans centres de transport col·lectiu (estacions ferroviàries i d’autobusos) que fomentin l’ús de
persones que han respost el
transport públic, tan per accedir al centre de la ciutat com arribar a altres municipis i, per l’altra, la
qüestionari.
construcció d’aparcaments de concentració vinculats a nous usos que requereixen d’una elevada
accessibilitat rodada.
En el primer cas trobaríem diferents exemples com ara: l’aparcament de l’avinguda de Josep
Tarradellas, vinculat a l’intercanviador entre l’estació de RENFE, i la nova estació de FGC a la
plaça d’Espanya, amb una capacitat entorn els 400 vehicles, o l’aparcament de la nova estació de
Gràcia, lligat a la transformació i reurbanització de tot aquest sector a partir del soterrament de la
línia de ferrocarrils.
En el segon cas trobaríem exemples que ja porten un temps en funcionament: com són els casos
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del pàrquing del Mercat Central o el d’Espronceda que, a banda de donar servei al barri també ho
fa als equipaments de l’entorn (Pavelló i biblioteca del Sud), amb d’altres que estan a punt de
finalitzar la seva construcció com és el cas del vinculat a Fira Sabadell, amb una capacitat de 350
places.
Hi ha d’altres exemples que es troben a mig camí entre els dos models anteriors (el dissuasori i el
vinculat a una activitat o polaritat urbana). És el cas del nou aparcament del passeig de la Plaça
Major que, com en el cas de Tarradellas, aprofitaria la caixa de l’estació per a donar cabuda a uns
190 vehicles que s’afegirien a l’oferta actual d’aparcament sota la plaça de Sant Roc (300 places).
O els del sector Tres Creus – Gran Via, tot un àmbit vinculat al desenvolupament econòmic i
cultural a l’entorn de l’estació de Sabadell Centre, la Central d’autobusos i diversos equipaments
com la Biblioteca del Vapor Badia o la Fira de Sabadell.
Fer complir la llei d’eliminació
de barreres arquitectòniques i
continuar-ne l’execució en
l’espai públic (passos de
vianants, pals de llum, etc.).

MOBILITAT
Amb l’objectiu acabar amb la totalitat de les barreres als espais públics de la ciutat, està previst
destinar 2.206.800 euros a obres que permetran eliminar 1.400 barreres. D’aquesta manera
s’eliminaran el 100 per 100 de les barreres de la ciutat.

Acció valorada per un 56% de les Aquestes actuacions se sumen a totes les que s’han fet als darrers anys i que ja han permès que
persones que han respost el
Sabadell sigui un dels municipis capdavanters en la supressió de barreres arquitectòniques. Per
qüestionari.
exemple, tenim un 75% de tots els passos de vianants de la ciutat adaptats.
Implantar el sistema de rutes
segures a les escoles.

MOBILITAT

És un tema en el qual s’està treballant, concretament en un projecte concret de ciutat, en què les
Acció valorada per un 30% de les escoles que ho sol·licitin participen en un procés de conscienciació i informació, on també
persones que han respost el
s’intenta involucrar a sectors veïnals i comercials del barri, es fan enquestes específiques i es
qüestionari.
determinen millores en l’entorn per augmentar la seguretat vial, com actuacions sobre voreres i
passos de vianants, senyalització i semaforització, mobiliari urbà, etc.
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SOSTENIBILITAT

ACCIONS

ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

Reduir els nivells de soroll de
la ciutat.

SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D’ECOSISTEMES

L’Ajuntament de Sabadell ha iniciat un Pla Integral de protecció contra la contaminació acústica.
Acció valorada per un 60% de les Es proposa que aquest Pla contempli les accions següents:
persones que han respost el
qüestionari.
1. Aprovar el Mapa Estratègic de soroll i el mapa acústic de Sabadell
2. Confeccionar un estudi del coneixement de les causes i el nivell de molèstia ocasionada pel
soroll als ciutadans i ciutadanes
3. Actualitzar l’Ordenança municipal de regulació de soroll i vibracions
4. Elaborar un Pla d’acció
5. Impulsar campanyes ciutadanes informatives i de sensibilització
6. Crear una taula interdisciplinària entre les diferents àrees de l’Ajuntament de Sabadell
S’ha encarregat al Laboratori d’Enginyeria Acústica i mecànica de la Universitat Politècnica de
Catalunya l’actualització del mapa acústic existent, la proposta del mapa de capacitat acústica i la
proposta d’ordenança.
Les tasques que s’estan realitzat són:
•
•
•

•

Actualització del mapa acústic
Mapa de capacitat acústica (en revisió pels serveis tècnics de l’Ajuntament )
S’ha creat la taula interdisciplinària entre les diferents àrees de l’Ajuntament de Sabadell
S’està elaborant l’ordenança (es disposa d’un esborrany inicial)
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Potenciar i respectar els valors
ambientals, educatius i
econòmics del rodal i facilitar
als ciutadans l’accés a aquest
espai.
Acció valorada per un 34% de les
persones que han respost el
qüestionari.
Conscienciar, mitjançant
campanyes a la ciutadania,
empreses i espais d’oci, de la
necessitat de reducció del
consum d’aigua.

SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D’ECOSISTEMES
Aquesta actuació es porta a terme mitjançant projectes d'educació ambiental al programa Ciutat i
Escola, mitjançant convenis de col·laboració amb entitats que treballen en l'entorn natural,
projectes com el del Vallès Natural i el Bici-xarxa de itineraris pel rodal, plantades escolars,
senyalització dels camins i manteniment d'itineraris, entre d'altres.

SOSTENIBILITAT
El servei de Sostenibilitat duu a terme diferents campanyes a la ciutadania i a les empreses per
tal de fomentar l’ús racional de l’aigua i ajudar a implantar mesures sins les llars que permetin la
reducció del consum d’aigua potable.

Acció valorada per un 28% de les Paral·lelament, s’ha implantat un nou sistema de telegestió de rec i de censors que actualment ja
persones que han respost el
cobreixen la majoria d’espais de gespa de la ciutat, també s’està implantant espècies de plantes
qüestionari.
que necessiten menys aigua per tal de minimitzar-ne el consum.
Fomentar, mitjançant
campanyes, la reducció de
residus, la recollida selectiva i
l’ús de contenidors.

RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
El Servei de Gestió de Residus i Neteja Viària, juntament amb el Departament de Comunicació
posen en marxa cada any diverses campanyes de comunicació i divulgació, en aquest cas
concret, en temes de recollida de residus i neteja viària.

Acció valorada per un 40% de les
persones que han respost el
Aquestes campanyes van dirigides a informar al ciutadà de com es fa una correcta recollida de
qüestionari.
les diverses fraccions dels residus, amb quina finalitat i a la vegada a fomentar uns nous hàbits de
conducta per aconseguir una millora dels resultats.
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Dur a terme campanyes de
sensibilització per al
manteniment i la neteja dels
espais públics (contra els
mobles abandonats, els
excrements de gossos, etc.).
Acció valorada per un 57% de les
persones que han respost el
qüestionari.
Continuar amb el procés de
recuperació del rodal de
Sabadell i de l’entorn del parc
fluvial del riu Ripoll.

RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
El Servei de Gestió de Residus i Neteja Viària, juntament amb el Departament de Comunicació
posen en marxa cada any diverses campanyes de comunicació i divulgació, en aquest cas
concret, en temes de recollida de residus i neteja viària.
Aquestes campanyes van dirigides a informar al ciutadà de com es fa una correcta recollida de
les diverses fraccions dels residus, amb quina finalitat i a la vegada a fomentar uns nous hàbits de
conducta per aconseguir una millora dels resultats.
SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D’ECOSISTEMES

Continuar el procés de recuperació del rodal de Sabadell i de l'entorn del parc fluvial del Ripoll. En
aquest apartat els serveis de manteniment del parc fluvial del Ripoll i del rodal fan una tasca molt
important per la conservació i recuperació d'aquests espais. Igualment en l'apartat d'inversions,
Acció valorada per un 44% de les s'està treballant amb la creació d'un nova làmina d'aigua amb escala de peixos a la zona de Sant
persones que han respost el
Oleguer, la recuperació del llit fluvial amb vegetació de ribera i la creació d'una zona humida per
qüestionari.
al tractament terciari de l'EDAR Ripoll.
Igualment s'està treballant per recuperar els espais fluvials del torrent de Colobrers, el riu Tort i la
riu Sec.
Promoure el desenvolupament
sostenible de l'activitat
econòmica i arribar a pactes
amb els sectors econòmics per
reduir la contaminació
ambiental i millorar l’eficiència
en el consum de recursos

SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D’ECOSISTEMES
Des del Servei de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes s’ha impulsat l’Oficina Municipal de
l’energia, oficina que s’ha posat en marxa durant el mes de desembre del 2008, aquesta oficina
funcionarà com a eix vertebredor de la política energètica municipal i tindrà per objectiu vetllar pel
compliment de les noves obligacions d’estalvi i eficiència energètica a fi de reduir les emissions
de d’efecte hivernacle a la ciutat.
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naturals (aigua, energia,
materials, sol).

Els objectius de la oficina són:

Acció valorada per un 43% de les •
persones que han respost el
•
qüestionari.
•
•

Reducció de la demanda de consum energètic municipal.
Aplicació de fonts renovables d'energia a nivell municipal.
Impuls de serveis energètics eficients i de qualitat.
Implantació de projectes d'innovació energètica exemplificadors des de l'Administració Local.
Aplicació de programes d'implicació ciutadana i sensibilització en la gestió

Juntament amb la oficina s’ha endegat el projecte EINSTEIN: Auditories energètiques tèrmiques
per processos industrials que té com a objectiu millorar l’eficiència energètica El projecte
EINSTEIN té com objectiu millorar l'eficiència energètica de les empreses per a aconseguir que
els processos productius siguin més sostenibles i les empreses puguin:
•
•
•
•

Reduir el seu consum energètic
Introduir fonts d'energia renovable
Reduir costos
Augmentar la seva competitivitat

EINSTEIN és una metodologia basada en l'estalvi energètic i l'ús de les fonts d'energia renovable
que permet desenvolupar solucions energètiques eficients per als processos de producció
industrial.
Continuar impulsant la
SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D’ECOSISTEMES
consolidació del parc agrari de
Sabadell.
Continuar impulsant la consolidació del parc agrari de Sabadell. Les actuacions que s'hi duen a
terme són les que inclou al Pla Director. En l'apartat de millora de les infrastructures agràries s'ha
Acció valorada per un 22% de les fet les obres de la construcció d'una bassa per rec i per prevenció d'incendis, s'estan acabant els
persones que han respost el
treballs de la xarxa bàsica de regadiu, i s'ha plantat vinya a la finca de Can Gambús. En
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qüestionari.

col·laboració amb el Servei Català de Meteorologia s'ha construït una Estació Meteorològica
Automàtica que s'anomena Sabadell - Parc Agrari.
També es continua treballant per a la viabilitat de l'activitat agrària en col·laboració amb COAGSA
per transferència tecnològica i la promoció dels productes alimentaris del Parc Agrari, i amb un
grup de forners de Sabadell per a la promoció del pa de Sant Julià elaborat amb farina del parc
agrari.
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Amb el suport de:
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