ELECCIONS MUNICIPALS 26 MAIG 2019
DEBATS
“9 COMPROMISOS PER SABADELL”

Amb motiu de les properes eleccions municipals del proper dia 26 de maig de 2019,
més de 45 entitats de Sabadell hem constituït la plataforma Sabadell Cercle
d’Entitats. La formen diverses entitats dels àmbits socials, culturals i esportius, i
econòmics de Sabadell .
En definitiva com entitats compromeses amb la nostra ciutat volem ser partícips, conjuntament amb els representants polítics-, de la seva construcció, participant en la
definició d’aquest model de ciutat, i volem reforçar una etapa que es fonamenti en
l’acord entre càrrecs electes i ciutadania.
Amb aquest esperit hem treballat en diferents iniciatives:
Taules de debat:
Hem organitzat 3 primeres sessions protagonitzades per les entitats amb l’objectiu
de concretar problemàtiques i aportar propostes reals que puguin ser impulsades
en el proper mandat del govern municipal, en relació a diversos àmbits temàtics:

Sessió 1: Model territorial.
Sessió 2: Projecte econòmic i productiu.
Sessió 3: Projecte social, cultural i de coneixement.
I una quarta Sessió final de debat amb els caps de llista dels grups municipals
representats actualment a l’Ajuntament de Sabadell que es presenten a les eleccions
del 26 de maig per escoltar les seves propostes.
Prèviament a aquest debat, les entitats hem adreçat 9 preguntes als candidats sobre
diferents temes i els hem demanant 9 compromisos que tenen previst dur a terme en
el proper mandat.
El document adjunt recull les respostes a les 9 preguntes i els 9 compromisos dels
diferents partits.
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Entitats impulsores dels Debats:
Fundació Bosch i Cardellach, Gremi de Fabricants, Cambra de Comerç i
Indústria de Sabadell, CIESC, PIMEC, Centre Metal·lúrgic, Comerç Centre,
Consorci Sanitari Parc Taulí, Fundació 1859 Caixa Sabadell, ESDI, UAB,
Fundació per la Indústria, Càritas, Creu Roja, Rebost Solidari, Actua Vallès,
CCOO, UGT, Xarxa Onion, Cooperativa Agrària del Vallès, Gremi de Fusters,
Gremi d’Instal·ladors, Gremi de Reparació de tallers d’automòbils, ACTA,
Gremi de Constructors, Gremi de Químics, Col·legi d’Enginyers, Col·legi
d’Arquitectes, Federació d’associació Veïnals, Via Vallès, CIPO, Col·legi
d’Agents Comercials, Club Natació Sabadell, Panatlhon Club Sabadell,
Esquitx, AVAN, Atendis, Òmnium Cultural, Diari de Sabadell, i-Sabadell,
ADENC, Sabadell5000, Castellers de Sabadell, Associació de Professionals i
Amics del Tèxtil...

Per a qualsevol consulta o aclariment podeu trucar al CIESC i demanar per la Sra. Elena
Díaz: ciesc@ciesc.cat // 93-745.09.44
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ELECCIONS MUNICIPALS 26 DE MAIG 2019
DEBATS “9 COMPROMISOS PER SABADELL”
RESPOSTES DELS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS PER RESOLDRE 9 TEMES CONCRETS EN LA
PROPERA LEGISLATURA

PSC
MODEL TERRITORIAL
1.- Sabadell és una ciutat amb la pràctica totalitat de la seva superfície construïda i acabada.
Això suposa que en el futur no hi haurà ampliació de la ciutat amb obra nova sinó renovació del
parc immobiliari, -antic i obsolet- construït, el que requerirà incorporar mesures per millorar
l’eficiència energètica. Si volem una ciutat saludable i tendint a l’autosuficiència, cal incidir en la
gestió dels recursos d’aigua i d’energia, així com en la gestió dels residus.
Quina política municipal plantegen, per tenir una ciutat amb edificis més sostenibles i
autosuficients?
L’aposta per la sostenibilitat i la salut, grans reptes d’una ciutat del segle XXI, han d’estar al
centre de qualsevol política en aquest àmbit. Per això, nosaltres volem fer un salt qualitatiu en
un moment que entenem que és clau, perquè la tecnologia vinculada a les energies renovables
s’ha abaratit i el canvi recent en el marc legal afavoreix la seva implementació.
I en aquest context, per millorar l’impacte ambiental, els edificis de la ciutat són clau. I no només
per temes de sostenibilitat sinó també per reduir econòmicament la despesa energètica de les
llars perquè aquesta sigui assumible per la ciutadania.
Per això, nosaltres apostem decididament per la renovació energètica dels edificis i no només
això, sinó que aquests es puguin convertir en petites centrals de generació energètica. I com ho
volem fer? Doncs creant un Pla municipal de rehabilitació energètica dels edificis, com en el seu
moment es va fer amb la instal·lació d’ascensors, on hi hagin ajudes municipals (a fons perdut,
ajudes fiscals, préstecs subvencionats...) per poder abordar aquesta rehabilitació. També
proposem donar màxima prioritat en la concessió de llicències, i fins i tot poder fer una rebaixa
de les taxes, en aquells casos que el que es busqui és la millora de la qualitat energètica de
l’edifici. I poder fer reduccions en l’IBI en funció de la qualitat energètica final obtinguda.
Vimusa i els diferents gremis afectats, poden ser un bon paraigües per canalitzar aquestes
polítiques i ser-ne no només els executors, sinó també punt d’atenció a la ciutadania.
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2.- Segons el recent Pla Local d’Habitatge i altres estudis actuals, en els propers quatre anys
Sabadell necessitarà 2.000 habitatges per cobrir les necessitats de la demanda.
D’aquests 2.000 habitatges, degut al seu nivell de renda, la meitat de la població podrà accedir
al mercat lliure.
Quants habitatges creuen que són necessaris els pròxims quatre anys i com plantegen cobrir
la demanda de la població exclosa de l’accés a l’habitatge?
Des de la nostra candidatura apostem clarament perquè l’Ajuntament construeixi, com a mínim,
500 pisos públics de lloguer assequible: per tenir un impacte en el mercat del lloguer i contenir
els preus del lloguer aquests habitatges han de ser competitius i, per tant, de nova construcció i
en bon estat.
A banda, aquesta mesura reforçaríem el parc d’habitatge públic de lloguer de la ciutat, estancat
per la manca de projectes impulsats en els darrers 4 anys. El preu d’aquests pisos hauria d’estar
al voltant dels 400-500 euros mensuals, destinats principalment a gent que treballa però que té
sous que no els permeten accedir a un habitatge amb els preus de lloguer actuals.
Aquest element, s’hauria de complementar amb la creació de condicions que facilitin el
desenvolupament de sòl per garantir reserves per la construcció d’habitatge protegit, per tal
d’assegurar que en un futur es segueixin desenvolupant aquestes polítiques. No pot ser que la
política d’habitatge a la nostra ciutat, siguin només actuacions puntuals en funció del govern
que hi hagi al consistori. Cal garantir un desenvolupament permanent de les polítiques
habitacionals.
L’Ajuntament haurà de fer servir dos instruments per aconseguir tirar endavant aquest projecte:
l’empresa pública municipal d’habitatge, VIMUSA, i la col·laboració público-privada, mitjançant
l’empresa mixta SBD Lloguer Social (a banda de treballar per aconseguir posar a disposició del
parc públic pisos buits d’entitats financeres).
Aquestes polítiques públiques aniran de la mà de les mesures destinades a les situacions
d’emergència habitacional que requereixen en molts casos una actuació immediata i no poden
esperar a que finalitzi la construcció d’aquests pisos públics.
3.- Sabadell és probablement una de les ciutats més ben ubicades del sud-oest d’Europa. La
ciutat té diferents projectes pendents d’afrontar: la reforma de la Gran Via, la reforma de la
Carretera de Terrassa i Carretera de Barcelona. Això provoca una gran càrrega de trànsit en el
centre de la Ciutat generada per una mobilitat que només és de pas.
Aquests projectes no es poden afrontar sense haver resolt les infraestructures perimetrals:
Ronda Vallès/B-40 , les rondes i la interpolar... i aquestes solucions necessiten de la coordinació
supramunicipal, ja que afecten diferents municipis.
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Quines són les seves prioritats en infraestructures perifèriques i com serà el sistema de
governança supramunicipal? (regidoria específica per relacions supramunicipals..., accions
concretes...)
Si es mira Sabadell des de l’aire es veu que és una ciutat que té una forma allargada i que, a més,
no té un sistema de rondes de circumval·lació. Només existeix la Ronda Oest que va des de la C58 a l’alçada de Can Gambús fins a l’avinguda de Matadepera.
És necessari construir la Ronda Nord: per millorar la connexió dels barris del Nord de la ciutat
amb la C-58 i per evitar que els vehicles que ara creuen Sabadell de sud a nord passin per dins
de la ciutat. Nosaltres apostem pel traçat de la Ronda Nord que no afecta el Bosc de Can Deu i
que passaria soterrada per l’avinguda Can Deu i carrer de les Palmeres, i amb una futura
connexió amb la B-40. També serà necessari començar a projectar les altres dues rondes que
faltarien per completar aquest sistema de circumval·lació: la Ronda Sud i la Ronda Est, projectes
necessaris però que encara estan lluny de fer-se realitat.
De cara a la governança supramunicipal o a les relacions amb els municipis del nostre entorn,
cal buscar els màxims consensos sent conscients dels límits: difícilment es podrà aconseguir la
unanimitat de municipis amb realitats (i interessos) geogràfiques, socials i polítiques ben
diferents. En aquest sentit no cal buscar la competència ni amb la Generalitat ni amb el govern
de l’Estat, ans al contrari: cal buscar aliats que permetin tirar endavant aquests projectes tant
necessaris per la ciutat. Projectes com la B-30 per millorar la competitivitat del nostre territori,
pactes supramunicipals en aspectes com l’ocupació, la indústria, etc. en són un bon exemple.
A més a més, Sabadell ha de liderar aquestes qüestions i no pot quedar en un segon pla. Per
això, aquests aspectes tant fonamentals per la ciutat han de ser liderades, sota el nostre punt
de vista, per l’alcaldessa directament.

MODEL ECONÒMIC
1. La societat civil de Sabadell, integra un important nombre d’entitats que són un dels seus
grans actius. Per fer front als reptes econòmics de la ciutat considerem necessària una estreta
col·laboració entre l’administració i les entitats.
Estan disposats a que la promoció econòmica de la ciutat, (la captació de noves inversions, els
polígons industrials, la Fira...), estiguin co-gestionats entre l’administració i les entitats de la
ciutat? (Si/No).
En cas afirmatiu, com ho farien? (Agència mixta, altres...)
En cas negatiu, per què no?
Sí. No ens fa por parlar de la col·laboració público-privada i de la necessitat d’explorar aliances i
diferents formats per dinamitzar l’economia de la nostra ciutat. En aquest sentit creiem que cal
6

impulsar una concertació social - econòmica que tingui com a fonament el bé públic i el retorn
a la societat, i no única i exclusivament l’ànim de lucre.
Ara bé, cal ser clars i definir bé les normes del joc. La responsabilitat ha de ser compartida entre
tots els agents implicats i en tots els punts del procés; és a dir, tant els riscos com els beneficis
han de ser compartits. No es poden socialitzar les pèrdues i els costos mentre els beneficis es
privatitzen o no produeixen un retorn cap al bé públic.
Respecte a quina fórmula utilitzaríem, dir que cal estudiar bé els diferents models per tal que es
garanteixin els aspectes anteriorment formulats, però estem disposats a parlar de tots ells des
d’empreses mixtes a agències, consorcis, etc.

2. Sabadell té com a paradoxa que la seva taxa d’atur és elevada mentre que les empreses no
poden cobrir les seves ofertes laborals. Cal un entorn fonamentat en el coneixement i la
innovació.
Quina serà la seva política per potenciar la creació de coneixement a la ciutat? (Pla de
Formació Professional a la ciutat i a l’entorn, relació amb les universitats i centres
tecnològics,...).
Moltes vegades es perden esforços pensant en quins nous camps es poden explorar, quins nous
sectors econòmics es poden obrir i quines idees innovadores i inèdites es poden plantejar a
Sabadell quan tenim alguns elements ben característics que, ben aprofitats i amb l’impuls
necessari, ofereixen moltes possibilitats en el camp de la formació, el coneixement, el comerç i
l’economia.
En aquest sentit, en primer lloc proposem impulsar un eix temàtic sobre el tèxtil que ens permeti
reforçar l’àmbit del comerç, generar un nou atractiu turístic, involucrar-hi el món de l’educació
tant a la Formació Professional com a nivell universitari i honorar la memòria de la ciutat del
tèxtil que va ser Sabadell.
En segon lloc, apostem per donar força a un element tant característic de la ciutat com és
l’aeroport i potenciar-ne la formació conjuntament amb agents com la Universitat Autònoma de
Barcelona. Volem impulsar una aliança entre l’aeroport, la universitat i els centres de formació
professional, entre d’altres agents de la ciutat, per desenvolupar un nou àmbit formatiu, de
recerca i econòmic que giri al voltant de l’aeroport i de l’aeronàutica. En la mateixa línia també
creiem necessari consolidar i fomentar l’activitat de recerca i innovació que fa la UAB a la nostra
ciutat mitjançant l’Hospital Taulí. Aquest és, a més a més, la principal empresa de la ciutat i cal
desenvolupar al màxim les oportunitats que ens brinda
En tercer lloc, apostem per definir de nou el mapa educatiu a la ciutat i donar un impuls
considerable a la Formació Professional. En aquest sentit serà necessari augmentar l’oferta de
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FP dual de grau mitjà i superior, coordinar la FP inicial, ocupacional i continuada que s’imparteix
a la nostra ciutat tan a nivell públic com privat, amb una coordinació i diàleg entre la comunitat
educativa, els sectors productius i els agents socials de Sabadell per establir correctament les
necessitats i l’oferta.

3.- Sabadell necessita una administració oberta, àgil, eficient i col·laborativa amb les entitats per
contrastar problemes i plantejar solucions. Les diferents entitats de la ciutat tenen coneixement
específic de les problemàtiques i tenen interès en formar part de les solucions.
Sabadell pateix un greuge comparatiu en matèria de concessió de llicències d’obres i d’activitats,
en relació amb les poblacions veïnes. És fonamental l‘agilitat i l’eficàcia administrativa per
impulsar l’activitat econòmica productiva per generar ocupació.
Quin serà el model que aplicaran per simplificar i agilitzar l’administració? (relació amb les
entitats, terminis de llicència, relació amb el ciutadà)
Una ciutat del segle XXI ha de tenir una administració del segle XXI; és imperatiu, per tant, que
l’ajuntament no només implementi l’administració electrònica, sinó que cal millorar els temps
de resposta dels processos interns de tramitació d’expedients de forma automatitzada.
Cal millorar la capacitat de l’ajuntament de fer front als diferents tràmits administratius i corregir
la situació actual de retards amb les llicències. Per tant, cal incrementar el personal de
l’ajuntament dedicat a gestionar aquests tràmits i llicències.
Per altra banda, i com a responsables polítics de l’administració, cal donar confiança i directrius
clares al funcionariat, i crear un ambient on se sentit còmodes treballant i amb el recolzament
per part dels responsables polítics.
Finalment, per les entitats i agents de la ciutat, siguin de l’àmbit que siguin (econòmic, social,
cultural, esportiu, etc.), no pot ser que l’ajuntament sigui un problema: cal que anem de la mà i
establir canals de comunicació constants i fluids i ser aliats en la millora de la ciutat.

MODEL CULTURAL I SOCIAL
1.- Combatre les desigualtats socials i les desigualtats entre els diferents barris de la ciutat
implica garantir els drets dels col·lectius més vulnerables com són: el dret a l’educació i al lleure
dels infants i de la joventut, l’allotjament temporal pel col·lectius que els necessiten (les víctimes
de violència de gènere (mares i fills), persones sense llar, acompanyants d’infants ingressats en
centres hospitalaris, residències públiques, etc.)
Sabadell compta amb Centres Oberts, tot i que hi ha zones de la ciutat que no en tenen. Sabadell
té un nombre clarament insuficient d’allotjament temporal per acollir les persones amb
especials dificultats.
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Quin és el mapa previst d’equipaments destinats a:
Centres Oberts per a la infància i joventut i de Centres d’allotjament temporal per atendre
situacions de persones sense llar i l’atenció a persones sense llar amb problemàtiques de salut
mental.
Pel que fa a l’àmbit de la infància, apostem per impulsar recursos integradors i que ho facin des
d’un primer moment i en tots els àmbits possibles. En aquest sentit, considerem que una de les
millors polítiques públiques que podem impulsar al respecte és la de reforçar la xarxa d’escoles
bressol públiques de la ciutat com a mesura per atacar les desigualtats socials en els primers
anys de vida. Per això portem la construcció d’una nova escola bressol al barri de la Concòrdia.
Els centres oberts no han de ser la primera opció per afrontar aquestes situacions, sinó un recurs
complementari. A més, ens agrada el model de centre obert que s’obre al barri, ja sigui en format
ludoteca o esplai, per posar dos exemples, ja que reforça la línia de la integració dels infants en
recursos el màxim de normalitzats possibles.
Respecte als centres d’allotjament temporal, no apostem per grans centres que concentrin a les
persones sense llar: apostem per la cessió de pisos amb una atenció personalitzada que sota el
nostre punt de vista, ofereix un millor seguiment. Pel que fa a l’allotjament d’emergència,
apostem per la línia ja en funcionament d’ acords que tenim amb pensions i hotels i amb la
disponibilitat de pisos per atendre aquesta casuística.
2. Una part important de l’activitat social a Sabadell la realitzen diferents entitats socials.
L’Ajuntament atorga subvencions econòmiques sota uns determinats criteris i té establerts
mecanismes de relació i de gestió administrativa amb les entitats.
Es preveu una revisió dels processos participatius en l’àmbit d’atorgament de subvencions
perquè aquestes responguin en major mesura a criteris d’equitat i solidaritat? Com ho faran?
Cal revisar el sistema de processos participatius per evitar la competència entre projectes
interessants i molt útils per la ciutat, i evitar la paràlisi posterior. A més a més, creiem que posar
projectes a votació sense més, és un risc perquè hi ha necessitats que ja siguin pel baix volum o
per l’impacte, mai gaudiran d’una majoria suficient de vots per dur-se a terme, i en canvi són
necessàries. I al revés, accions que entenem que no haurien de ser destinatàries de diners
públics pel baix retorn social, que es vegin beneficiades perquè belluguen un gran nombre de
gent.
Al nostre entendre, l’ajuntament hauria de treballar principalment en tres àmbits pel que fa a
les subvencions i el suport a les entitats: en primer lloc, finançar activitats ordinàries pel
desenvolupament del dia a dia de les entitats; en segon lloc, el finançament de projectes
finalistes com la millora dels espais de les entitats però que no els generin despeses fixes a les
quals després no s’hi pot donar continuïtat; i en tercer lloc, contribuir a resoldre els problemes
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d’espais que puguin tenir algunes entitats com s’ha fet tradicionalment, oferint i cedint espais
perquè les entitats hi puguin desenvolupar les seves activitats.
3.- Els museus de Sabadell tenen reptes pendents de resoldre des de fa quaranta anys (treballar
més en xarxa, obrir-se a l’exterior, tenir un projecte innovador i engrescador...)
Quines accions faran per tenir la direcció adequada dels museus per respondre als reptes?
El Museu d’Art i el Museu d’Història, així com l’Arxiu Històric de Sabadell, no poden viure
d’esquenes i com a compartiments estancs. Cal integrar-los i coordinar-los per estructurar
l’oferta cultural i museística de la ciutat. En aquest sentit, per exemple, cal plantejar la necessitat
que el Museu d’Història, a banda de mantenir el contingut actual, explori potenciar l’àmbit tèxtil
de la ciutat com un dels elements fonamentals de la nostra història. En la mateixa línia cal
mantenir un debat de ciutat, profund i sincer, sobre quin tipus de museu sobre el tèxtil volem.
Encara no s’ha definit com ha de ser, i ha de ser un model competitiu i que proporcioni elements
singulars i de valor afegit que el facin destacar per sobre d’altres propostes similars.
Ara bé, al nostre entendre entre els reptes de la política cultural de la nostra ciutat, el tema
principal no és el de la direcció dels museus. Creiem que en un moment on s’ha tancat el museu
del Gas, l’Aliança Francesa, etc. cal garantir que entitats pròpies de la ciutat pugin desenvolupar
la seva activitat sense perills. Des del teatre, la dansa, la música, la cultura popular, etc. I això
significa fer un esforç econòmic cap a totes elles, no només en clau de subvencions, sinó també
d’espais, programació, etc.
I també creiem que cal fer una aposta perquè totes les expressions culturals de la ciutat tinguin
lloc on poder desenvolupar-se. Per això, portem al nostre programa la creació d’un nou centre
d’arts escèniques al sud de la ciutat, on actualment hi ha el mercat de Campoamor. O la
construcció de la nova escola de música i conservatori a l’Eix Macià, per tal de poder garantir
que totes les expressions culturals de Sabadell es poden desenvolupar amb èxit i amb el suport
i la complicitat de l’Ajuntament.
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Sabadell en Comú – ECG
MODEL TERRITORIAL
Quina política municipal plantegen, per tenir una ciutat amb edificis més sostenibles i
autosuficients?

Certament la ciutat té ja poca superfície per a noves construccions d’habitatge i la ja construïda
en bona part està ocupada per construccions antigues; com per exemple, tots els barris de la
ciutat construïts als anys 60 i 70 del segle passat.
Davant del repte d’avançar caps a uns habitatges més sostenibles entenem que primerament
cal garantir que els nous habitatges ho siguin tal com fem des de l’Ajuntament amb les noves
promocions que està fent VIMUSA, facilitar ajudes a nivell fiscal i administratiu als veïns i veïnes
que vulguin introduir millores en els seus habitatges en aquesta línia i donar suport a la
rehabilitació de les finques més velles.

Quants habitatges creuen que són necessaris els pròxims quatre anys i com plantegen cobrir
la demanda de la població exclosa de l’accés a l’habitatge?

És evident que l’accés a l’habitatge és un dels principals problemes a la ciutat perquè els preus
són molt alts (la mitjana del preu del lloguer ja passa dels 800 euros) i una part significativa de
la població té problemes per accedir-hi, i alguns fins i tot en queden excloses. Davant aquesta
problemàtica nosaltres farem allò que està establert al Pla Local d’Habitatge que hem aprovat
durant aquest mandat, on s’estableix que a Sabadell es construiran 362 pisos públics de lloguer
per valor d’uns 50 milions d’euros entre el 2019 i el 2024 i la construcció d’un equipament
municipal per abordar les situacions d’emergència social, entre altres iniciatives. També farem
un esforç per comprar-ne el màxim nombre possible a les entitats bancàries. Des del
desconeixement o des del fervor electoral, es pot dir de tot, però no creiem que ni per capacitat
econòmica ni per capacitat constructiva es puguin fer més pisos dels que estableix el Pla Local
d’Habitatge.
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Quines són les seves prioritats en infraestructures perifèriques i com serà el sistema de
governança supramunicipal? (regidoria específica per relacions supramunicipals..., accions
concretes...)

Sabadell no acaba de tenir clar quin paper territorial té ni a la comarca ni al país, i serà difícil
avançar de manera significativa com a ciutat si no se sap cap a on es va. En aquest sentit des
dels Comuns entenem que en aquesta qüestió Sabadell necessita un “acord de ciutat” on es
consensuï quin encaix territorial volem al nostre entorn i seguidament abordar el tema de les
infraestructures relacionades amb la mobilitat interurbana. Per fer-ho possible aprofitarem tota
la feina ja feta al respecte, que no és poca, i crearem espais per consensuar una proposta amb
representants de totes les forces polítiques i agents socials i econòmics de la ciutat i una Oficina
Estratègica Sabadell 2030 perquè la desenvolupi. Pel que fa a la qüestió territorial apostem per
una mirada decisivament vallesana. Respecte de les infraestructures interurbanes creiem que la
prioritat ha de ser la connexió de la carretera de Castellar amb la Ronda Oest, respectant el
patrimoni natural del rodal.

MODEL ECONÒMIC
Estan disposats a que la promoció econòmica de la ciutat, (la captació de noves inversions, els
polígons industrials, la Fira...), estiguin co-gestionats entre l’administració i les entitats de la
ciutat? (Si/No).
En cas afirmatiu, com ho farien? (Agència mixta, altres...)
En cas negatiu, per què no?

Per a nosaltres la creació d’ocupació de qualitat és una prioritat. En aquest sentit som partidaris
de totes les fórmules que ho facin possible, incloent la col·laboració entre el sector públic i el
sector privat, sempre i quan es generi ocupació de qualitat i que siguin per activitats d’interès
general. Perquè entenem que aquesta és l’única manera de combatre la temporalitat del nostre
mercat de treball. A l’hora d’actuar, escoltarem als sectors productius perquè el seu dinamisme
genera riquesa i ocupació però no delegarem al sector privat responsabilitats que es
corresponen al sector públic. Les possibles formes de col·laboració les definirem a partir de cada
projecte, com hem començat a treballar amb el CRIRC. En el mateix sentit, i seguint el camí que
hem començat en l’últim mandat, fomentarem les finances ètiques i les iniciatives cooperatives.
També afavorirem el sectors econòmics més sostenibles.
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Quina serà la seva política per potenciar la creació de coneixement a la ciutat? (Pla de
Formació Professional a la ciutat i a l’entorn, relació amb les universitats i centres
tecnològics,...).

Des dels Comuns tenim molt clar que la millor política econòmica és l’educació i que el vincle
entre aquests dos àmbits és una qüestió clau. L’educació no és despesa, és inversió. Apostar per
la pública és apostar per la igualtat d’oportunitats, per desenvolupar-nos aprofitant tot el talent.
Perquè la desigualtat és, per sobre de tot, ineficaç. Per avançar en aquesta direcció donarem
continuïtat a algunes actuacions que ja hem fet en aquest mandat com incrementar el
pressupost en l’àmbit educatiu o desenvolupar el Pla per l’Equitat i l’Èxit Educatiu. Pel que fa a
la Formació Professional treballarem perquè Sabadell sigui una ciutat referent en aquest àmbit
i continuarem impulsant la Fira de la Formació Professional i treballant perquè la Generalitat
tingui en compte les necessitats dels sectors productius a l’hora de planificar l’oferta de la FP.
Pel que fa a allò estrictament relacionat amb la innovació, plantejarem a la Generalitat fer un
espai de referència nacional en formació i innovació per a centres formatius i empreses a
l’Artèxtil. I, com no pot ser d’una altra manera, serem actius i perseverants per millorar el vincle
de la ciutat amb la UAB.
Quin serà el model que aplicaran per simplificar i agilitzar l’administració? (relació amb les
entitats, terminis de llicència, relació amb el ciutadà)

Certament aquesta qüestió fa anys que preocupa i no acaba de millorar. Per una banda, cal
entendre que si volem una administració transparent amb sistemes de fiscalització mai serà tan
ràpida com un particular que fa i desfà com li convé. Per altra banda, també sabem que
evidentment l’actual administració local té importants marges de millora i és per això que
desplegarem l’administració electrònica, que hem planificat durant els darrers dos anys.
Associat a la seva implantació, també es posarà en marxa la millora dels processos i dotarem als
diferents serveis del personal necessari per donar resposta a les seves necessitats. I en tot
moment vetllarem per què el ciutadà pugui obtenir una resposta ràpida a les seves demandes.
També, potenciarem la presència digital per centralitzar i facilitar l’accés a la informació
rellevant sobre temes de participació, cultura, drets laborals, educació, cerca de feina,
voluntariat, habitatge, drets sexuals, etc.
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MODEL CULTURAL I SOCIAL
Quin és el mapa previst d’equipaments destinats a:
Centres Oberts per a la infància i joventut i de Centres d’allotjament temporal per atendre
situacions de persones sense llar i l’atenció a persones sense llar amb problemàtiques de salut
mental.

Aquestes qüestions estan recollides al Pla Estratègic d’Acció Social i el Pla Local d’Habitatge. Els
Centres Oberts són un element clau per tenir cura d’infants i joves en situacions de vulnerabilitat
i garantir el seu èxit escolar. Nosaltres treballarem perquè els barris de Can Feu- Gràcia i
Espronceda-Campoamor en tinguin un el més aviat possible. Pel que fa a la problemàtica de les
persones sense llar el Pla Local d’Habitatge preveu la construcció d’un equipament municipal
per situacions d’emergència. I per tant, farem esforços per donar resposta al fenomen del
“sensellarisme” a la nostra ciutat creant un alberg social i augmentant el parc d’habitatge
d’emergència social.
Es preveu una revisió dels processos participatius en l’àmbit d’atorgament de subvencions
perquè aquestes responguin en major mesura a criteris d’equitat i solidaritat? Com ho faran?

L’actual sistema de concessions de subvencions ha de millorar en transparència i objectivitat i
ho està fent progressivament. En aquest sentit, s’estan revisant i modificant les diferents bases
de les subvencions. Aquesta revisió passa pel preceptiu procés de participació que preveu la llei,
abans i després de l’aprovació de les bases renovades. Quant a la concessió, en aquestes
revisions s’estan introduint els criteris de concessió i s’estableix que, en compliment del codi ètic
de l’Ajuntament, les comissions de valoració estiguin formades només per membres tècnics,
sense participació política. Finalment, pel que fa al procés “Construint Ciutat”, considerem que
ha estat una experiència a millorar i que cal renovar totalment, orientant-lo cap a un procés
participatiu d’ajuda a la definició de la planificació estratègica del mandat.
Quines accions faran per tenir la direcció adequada dels museus per respondre als reptes?

Abordarem la cultura com un dret on cal ajudar als creadors i potenciar-ne el seu accés a tothom,
especialment els que en queden fora per desconeixement o poder adquisitiu. Així doncs, no ens
limitarem a gestionar únicament l’actual realitat cultural de la ciutat, mirarem de que s’estengui
i allà on ara no n’hi ha o està fora dels circuits habituals de la regidoria de cultura. Tanmateix,
l’abordatge del repte de la millora dels museus municipals i de la seva oferta a la ciutat passa
per la finalització del pla de museus que s’està elaborant actualment. Però aquest no és l’únic
repte en relació a la cultura a la ciutat, cal augmentar la dotació de recursos econòmics, humans
i materials de tots els equipaments culturals. En els darrers anys i especialment durant els més
durs de la crisi econòmica els serveis culturals –i especialment els museus- han passat per una
descapitalització intensiva de la qual encara no s’han pogut recuperar. No obstant, els
professionals que estan al front i la resta de la màquina municipal que ha fet funcionar aquests
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serveis, en situació d’extrema escassetat de recursos, han estat capaços de continuar prestantlos raonablement. Ara, que l’economia municipal està millorant, seguirem confiant plenament
que el personal que hi treballa sabrà treure’n el màxim profit de la millora progressiva que s’està
introduint en la dotació de recursos destinats a la cultura.

ERC-AM
MODEL TERRITORIAL
1.- Sabadell és una ciutat amb la pràctica totalitat de la seva superfície construïda i acabada.
Això suposa que en el futur no hi haurà ampliació de la ciutat amb obra nova sinó renovació del
parc immobiliari, -antic i obsolet- construït, el que requerirà incorporar mesures per millorar
l’eficiència energètica.Si volem una ciutat saludable i tendint a l’autosuficiència, cal incidir en la
gestió dels recursos d’aigua i d’energia, així com en la gestió dels residus.
Quina política municipal plantegen, per tenir una ciutat amb edificis més sostenibles i
autosuficients?
Des d’Esquerra Republicana plantegem incentivar i crear ajudes i bonificacions fiscals per a la
rehabilitació sostenible, la instal·lació de plaques solars i el desenvolupament de terrats verds a
tots els edificis de la ciutat.
En el cas dels edificis municipals, instal·lació de plaques solars per generar energia que pugui ser
utilitzada al conjunt de la ciutat. La construcció de nous edificis els farem aplicant les normes i
requisits del certificat “zero emissions” tal i com estem fent actualment amb la nova oficina de
l’associacionisme de la ciutat.
2.- Segons el recent Pla Local d’Habitatge i altres estudis actuals, en els propers quatre anys
Sabadell necessitarà 2.000 habitatges per cobrir les necessitats de la demanda. D’aquests 2.000
habitatges, degut al seu nivell de renda, la meitat de la població podrà accedir al mercat lliure.
Quants habitatges creuen que són necessaris els pròxims quatre anys i com plantegen cobrir
la demanda de la població exclosa de l’accés a l’habitatge?
En aquests 4 anys ens comprometem a ampliar en 1.000 habitatges públics (el doble de l’actual
parc públic de lloguer). Per fer-ho possible utilitzarem totes les eines que tenim al nostre abast:
Urbanístiques, adquisició i construcció de noves promocions, rehabilitació, promoció
d’iniciatives com Sabadell 5.000 i incorporant pisos d’entitats financeres (tal i com preveu la llei
24/2015 de mesures a l’emergència habitacional).
En relació a la població exclosa, continuarem amb l’actual ritme d’adquisició, passant en aquest
mandat de 165 pisos d’emergència social a actualment 355 habitatges. Aspirem a arribar a un
parc que cobreixi totes les necessitats dels col·lectius exclosos.

15

3.- Sabadell és probablement una de les ciutats més ben ubicades del sud-oest d’Europa. La
ciutat té diferents projectes pendents d’afrontar: la reforma de la Gran Via, la reforma de la
Carretera de Terrassa i Carretera de Barcelona.
Això provoca una gran càrrega de trànsit en el centre de la Ciutat generada per una mobilitat
que només és de pas. Aquests projectes no es poden afrontar sense haver resolt les
infraestructures perimetrals: Ronda Vallès/B-40 , les rondes i la interpolar... i aquestes solucions
necessiten de la coordinació supramunicipal ja que afecten a diferents municipis.
Quines són les seves prioritats en infraestructures perifèriques i com serà el sistema de
governança supramunicipal? (regidoria específica per relacions supramunicipals..., accions
concretes...)
La nostra principal prioritat en aquest mandat serà fer realitat la connexió de la Ctra. de Castellar
amb la Ronda Oest perquè aquesta és una necessitat imperiosa i llargament esperada pels veïns
de Sabadell i de Castellar.
Aquesta connexió és la que transformarà la Gran Via i les possibilitats de desenvolupament de
la ciutat. Cal executivar per part de la Generalitat de Catalunya això, desvinculant-la del 4rt
Cinturó si realment volem que passi. En matèria de governança, com a eix supramunicipal, com
alguna vegada ja hem dit, cal un treball compartit entre els dos vallesos (ja que som l’àrea més
productiva i més important del país i del sud d’Europa) és a dir, fer l’Àrea Vallès.

MODEL ECONÒMIC

1.- La societat civil de Sabadell, integra un important nombre d’entitats que són un dels seus
grans actius. Per fer front als reptes econòmics de la ciutat considerem necessària una estreta
col·laboració entre l’administració i les entitats.
Estan disposats a que la promoció econòmica de la ciutat, (la captació de noves inversions, els
polígons industrials, la Fira...), estiguin co-gestionats entre l’administració i les entitats de la
ciutat? (Si/No).
En cas afirmatiu, com ho farien? (Agència mixta, altres...)
En cas negatiu, per què no?
Sí. Sempre tenint en compte l’interès públic, per això hem de garantir que l’Ajuntament tingui
un paper clau i determinant. Per aquest motiu apostem per crear espais de treball compartit
buscant les fórmules més adients per a fer realitat aquests espais.
2. Sabadell té com a paradoxa que la seva taxa d’atur és elevada mentre que les empreses no
poden cobrir les seves ofertes laborals. Cal un entorn fonamentat en el coneixement i la
innovació.
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Quina serà la seva política per potenciar la creació de coneixement a la ciutat? (Pla de
Formació Professional a la ciutat i a l’entorn, relació amb les universitats i centres
tecnològics,...)
Apostem decididament per la creació del centre de formació tecnològiques i innovació a l’espai
de Sellarès i Deu. Aquest espai serà la referència de la formació tecnològica de la ciutat i
comarca, accelerant projectes i desenvolupant estades de negoci i intercanvis de coneixement.
3.- Sabadell necessita una administració oberta, àgil, eficient i col·laborativa amb les entitats
per contrastar problemes i plantejar solucions. Les diferents entitats de la ciutat tenen
coneixement específic de les problemàtiques i tenen interès en formar part de les solucions.
Sabadell pateix un greuge comparatiu en matèria de concessió de llicències d’obres i d’activitats,
en relació amb les poblacions veïnes. És fonamental l‘agilitat i l’eficàcia administrativa per
impulsar l’activitat econòmica productiva per generar ocupació.
Quin serà el model que aplicaran per simplificar i agilitzar l’administració? (relació amb les
entitats, terminis de llicència, relació amb el ciutadà)
En aquest mandat hem posat les bases del que havia d’haver començat “a finals del segle passat”
fent realitat l’administració electrònica. Aquest és un procés que impactarà durant l’any 2019 i
que necessitarà un temps d’adaptació i desenvolupament, però que farà que el retard de gairebé
20 anys quedi totalment superat, ajudant a que qüestions com per exemple el de llicències siguin
més àgils i transparents.
Aquesta mesura, acompanyada de l’increment de recursos humans, farà del nostre ajuntament
una administració més competent, eficient, eficaç i transparent.

MODEL CULTURAL I SOCIAL

1.- Combatre les desigualtats socials i les desigualtats entre els diferents barris de la ciutat
implica garantir els drets dels col·lectius més vulnerables com són: el dret a l’educació i al
lleure dels infants i de la joventut, l’allotjament temporal pel col·lectius que els necessiten (les
víctimes de violència de gènere (mares i fills), persones sense llar, acompanyants d’infants
ingressats en centres hospitalaris, residències públiques, etc.)
Sabadell compta amb Centres Oberts, tot i que hi ha zones de la ciutat que no en tenen.
Sabadell té un nombre clarament insuficient d’allotjament temporal per acollir les persones amb
especials dificultats.
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Quin és el Mapa previst d’equipaments destinats a:
Centres Oberts per a la infància i joventut i de Centres d’allotjament temporal per atendre
situacions de persones sense llar i l’atenció especialitzada a persones sense llar amb
problemàtiques de salut mental.

D’acord amb el Pla Local d’Habitatge i el Pla Estratègic d’Acció Social aprovat en aquest mandat,
el camí per a la millora dels equipaments queda marcat d’aquesta manera: Els serveis d’atenció
socioeducativa per a la infància i joventut en risc d’exclusió (Centres Oberts) que ha passat de 6
a 8 oberts en mandat, ha d’arribat a 10, de manera que hi ha previst complementar-se amb 2
nous equipaments; Un a Gràcia i un altre a Campoamor.
També s’ha previst la construcció d’un alberg per donar resposta a les situacions d’emergència
habitacional. I per últim, evidentment la nova residència també impacta sobre la gent gran amb
problemàtiques de salut mental però caldrà, a més, incrementar la concertació de places amb
el departament de salut per aquestes persones.

2. Una part important de l’activitat social a Sabadell la realitzen diferents entitats
socials. L’Ajuntament atorga subvencions econòmiques sota uns determinats criteris i
té establerts mecanismes de relació i de gestió administrativa amb les entitats.
Es preveu una revisió dels processos participatius en l’àmbit d’atorgament de subvencions
perquè aquestes responguin en major mesura a criteris d’equitat i solidaritat? Com ho faran?
Certament preveiem una revisió i avaluació acurada del procés partipatiu "Construir Ciutat" on
a la llum d'aquesta primera experiència en aquest mandat, es fa necessari implementar aspectes
de millora i correcció. Aspectes com la coherència entre les línies prioritzades pels serveis
municipals als seus plans estratègics i la iniciativa ciutadana o de les entitats, han d'estar
clarament vinculades per garantir que la utilització dels diners i recursos públics, sigui idònia,
encertada i coherent. També la temporalitat del procés i els mecanismes de participació
ciutadana han de ser revisats.

3.- Els museus de Sabadell tenen reptes pendents de resoldre des de fa quaranta anys (treballar
més en xarxa, obrir-se a l’exterior, tenir un projecte innovador i engrescador...)
Quines accions faran per tenir la direcció adequada dels museus per respondre als reptes?
Elaborarem el Pla de Museus, i ho farem amb tots els agents socials implicats. Aquest ha de
modernitzar i optimitzar els actuals i que ha de comptar amb el vapor del tèxtil al Vapor Pissit,
que haurà de ser un espai cultural referent de la història de la ciutat.
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La museització i el coneixement de la història no es limitarà a dins edificis sinó que hem de ser
capaços de fer diferents itineraris històrics per conèixer el patrimoni i els diferents moments
històrics clau. Hem de posar èmfasi especial en peces singulars del modernisme com la Torre de
l'Aigua, que serà classificat com a Bé Cultural d'Interés Nacional, el complex modernista
biblioteca, Caixa Sabadell i el Mercat. I hem de posar especial èmfasi en la recuperació de la
memòria històrica reconeixent els represaliats republicans a l'espai públic.

CRIDA PER SABADELL
MODEL TERRITORIAL
1.- Sabadell és una ciutat amb la pràctica totalitat de la seva superfície construïda i acabada.
Això suposa que en el futur no hi haurà ampliació de la ciutat amb obra nova sinó renovació del
parc immobiliari, -antic i obsolet- construït, el que requerirà incorporar mesures per millorar
l’eficiència energètica. Si volem una ciutat saludable i tendint a l’autosuficiència, cal incidir en la
gestió dels recursos d’aigua i d’energia, així com en la gestió dels residus.
Quina política municipal plantegen, per tenir una ciutat amb edificis més sostenibles i
autosuficients?
Les noves normatives europees han començat a determinar les obligacions d’avançar en la
construcció d’edificis d’emissions zero. Per aquest motiu des de l’ajuntament hem treballat
perquè les noves construccions municipals (edifici de participació a Gràcia, els nous habitatges
al Centre i La Creu Alta) i l’ampliació del conservatori en un nou edifici a Sant Oleguer. Així mateix
Sabadell ja compra l’energia dels seus edificis amb la garantia que aquesta prové de fonts
renovables.
Per consegüent des de la Crida per Sabadell apostem per seguir en aquesta línia i anar més enllà
introduint condicions específiques per la reutilització i reconversió dels edificis existents cap a
les emissions zero a la nostra ciutat tant pel sector públic com pel sector privat. Per això, des de
la nova Oficina Municipal de l’Energia i la Descarbonització potenciarem les auditories
energètiques, la generació col·lectiva d’energia, incentius fiscals per la instal·lació de sistemes
autoproducció d’energia, i es promouran noves línies de subvencions per a la rehabilitació, i
l’eficiència energètica.
2.- Segons el recent Pla Local d’Habitatge i altres estudis actuals, en els propers quatre anys
Sabadell necessitarà 2.000 habitatges per cobrir les necessitats de la demanda.
D’aquests 2.000 habitatges, degut al seu nivell de renda, la meitat de la població podrà accedir
al mercat lliure.
Quants habitatges creuen que són necessaris els pròxims quatre anys i com plantegen cobrir
la demanda de la població exclosa de l’accés a l’habitatge?
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Sabadell, fins al 2009, ha construït més de 8.000 habitatges públics però actualment només
disposem d’un miler d’habitatges al parc públic per la venda de la majoria de patrimoni per part
de governs anteriors. Nosaltres no pensem vendre ni un metre quadrat més de sòl públic.
La política principal en habitatge radica en la limitació i regulació dels preus absolutament
desorbitats del mercat de lloguer. Per això des de la Crida per Sabadell apostem per l’augment
del parc públic d’habitatge i perquè aquest sigui 100% de lloguer i inalienable.
Per consegüent, creiem que l’objectiu és assolir un 10% habitatge públic de lloguer de cara a la
Sabadell de 2030.
3.- Sabadell és probablement una de les ciutats més ben ubicades del sud-oest d’Europa. La
ciutat té diferents projectes pendents d’afrontar: la reforma de la Gran Via, la reforma de la
Carretera de Terrassa i Carretera de Barcelona. Això provoca una gran càrrega de trànsit en el
centre de la Ciutat generada per una mobilitat que només és de pas.
Aquests projectes no es poden afrontar sense haver resolt les infraestructures perimetrals:
Ronda Vallès/B-40 , les rondes i la interpolar... i aquestes solucions necessiten de la coordinació
supramunicipal, ja que afecten diferents municipis.
Quines són les seves prioritats en infraestructures perifèriques i com serà el sistema de
governança supramunicipal? (regidoria específica per relacions supramunicipals..., accions
concretes...)
El Vallès necessita una aposta clara pel desenvolupament de la xarxa ferroviària totalment
insuficient i poc connectada amb el territori. Creiem que el ferrocarril és la infraestructura més
adient per estructurar el territori i permetre la majoria de desplaçaments de forma universal.
Les apostes per infraestructures com la B40 són polítiques obsoletes, i basades en lògiques del
segle passat.
Per això des de la Crida per Sabadell apostem per la connexió ferroviària d'acord amb tres
propostes concretes. Primer, la connexió ferroviària amb Terrassa amb la construcció d’una línia
circular d’FGC que connecti les principals centralitats d’ambdues ciutats i un total de vuit
polígons industrials. Segon, impulsar la línia orbital ferroviària fins a Granollers. I tercer,
treballarem perquè el perllongament dels FGC fins a Castellar del Vallès sigui una realitat.
Des de Sabadell hem sigut líders en l’impuls de l’Àrea Metropolitana del Vallès perquè pensem
que és la millor manera d’afrontar polítiques de caràcter supralocal com el Parc Agrari del Vallès,
polítiques compartides als PAES, mancomunar i municipalitzar serveis públics com l’aigua, els
residus o el transport públic o impulsar una xarxa cultural amb la resta de municipis. No tenim
cap dubte que necessitem una nova organització territorial que permeti donar millors respostes
a les necessitats de la ciutadania.
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MODEL ECONÒMIC
1. La societat civil de Sabadell, integra un important nombre d’entitats que són un dels seus
grans actius. Per fer front als reptes econòmics de la ciutat considerem necessària una estreta
col·laboració entre l’administració i les entitats.
Estan disposats a fer que la promoció econòmica de la ciutat, (la captació de noves inversions,
els polígons industrials, la Fira...), estiguin co-gestionats entre l’administració i les entitats de
la ciutat? (Si/No).
En cas afirmatiu, com ho farien? (Agència mixta, altres...) En cas negatiu, per què no?
No només hi estem disposats sinó que des de fa quatre anys que apostem per treballar
conjuntament amb les entitats per fomentar polítiques de desenvolupament
econòmic a la ciutat. Aquesta aposta ha estat reconeguda amb un fons FEDER que reconeix la
feina del pla d’especialització i competitivitat territorial emmarcat en l’estratègia Ris3cat amb
prop de 4 milions d’euros.
Així mateix, hem fet una aposta clara per l’economia social i solidària i en conjunt pel
desenvolupament del teixit cooperatiu de la ciutat. Sabadell som impulsors dels Municipis per
la Xarxa de l’Economia Social i Solidària en l'àmbit català i som part del Teler Cooperatiu a través
del Vapor Llonch.
El Pla de relacions i projecció internacional que hem desenvolupat durant aquest mandat
treballa també precisament en aquestes línies aposta per consolidar espai on Sabadell pugui
està permanentment en contacte amb altres ciutats i participar en les xarxes internacionals de
la Generalitat com ACCIÓ per consolidar accions de coordinació i gestió de noves iniciatives pel
desenvolupament econòmic i la millora dels nostres polígons industrials com en la darrera
inversió de més de dos milions d’euros a Can Roqueta.
Des de la Crida per Sabadell volem seguir avançant en aquesta direcció i per això volem
transformar el Vapor Llonch en una Agència de Desenvolupament socioeconòmic local que
fomenti l’Economia Social i Solidària, a partir de les quatre perspectives transversals
assenyalades anteriorment. L’Agència tindrà dos pols principals. Per una banda, l'actual espai
del Vapor Llonch de gestió municipal i encarregada del gruix del desenvolupament de l'activitat
de l'Agència. I per altra banda, un nou espai que cal generar i que ha de ser de gestió públicacooperativa-comunitària, com a pol de ciutat per la promoció socioeconòmica cooperativa,
ecològica i feminista, amb els objectius de promoure la innovació social, la transformació urbana
i l'articulació i consolidació comunitària.
2. Sabadell té com a paradoxa que la seva taxa d’atur és elevada mentre que les empreses no
poden cobrir les seves ofertes laborals. Cal un entorn fonamentat en el coneixement i la
innovació.
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Quina serà la seva política per potenciar la creació de coneixement a la ciutat? (Pla de
Formació Professional a la ciutat i a l’entorn, relació amb les universitats i centres
tecnològics,...)
Bona part dels elements per a potenciar el coneixement a la ciutat són la clau per donar un nou
impuls. La ciutat de Sabadell ja té campus universitari, ara cal que esdevingui un pol de
desenvolupament local. De ben segur que conjugat amb el foment de l’Economia Social i
Solidària com a eix fonamental pot constituir un element de desenvolupament propi de la ciutat.
Els mateixos centres de la ciutat, des de FP a Universitat, poden incorporar elements que tinguin
en compte criteris de producció en pro d’un consum social i responsable.
Uns centres educatius que no mirin sols endins, que apostin per una mirada completa d’on es
troben, apostin per noves facultats, estudis i parcs de recerca, en donar l’oportunitat de fer de
la gran Via un gran eix de coneixement. La proposta de la Crida per Sabadell és integrar diferents
elements referencials de la Gran Via com a Campus Universitari a la ciutat, a través d’alguns
nodes com són la UAB, ESDI, Parc Taulí, Arxiu, biblioteques i museus.
3.- Sabadell necessita una administració oberta, àgil, eficient i col·laborativa amb les entitats per
contrastar problemes i plantejar solucions. Les diferents entitats de la ciutat tenen coneixement
específic de les problemàtiques i tenen interès en formar part de les solucions.
Sabadell pateix un greuge comparatiu en matèria de concessió de llicències d’obres i d’activitats,
en relació amb les poblacions veïnes. És fonamental l‘agilitat i l’eficàcia administrativa per
impulsar l’activitat econòmica productiva per generar ocupació.
Quin serà el model que aplicaran per simplificar i agilitzar l’administració? (relació amb les
entitats, terminis de llicència, relació amb el ciutadà)
El govern ha estat treballant els darrers anys en la millora de l’organització i els procediments.
Amb una inversió molt significativa en la transformació cap a l’administració electrònica que
s’implantarà progressivament ja els propers mesos. Aquest no és un canvi organitzatiu fàcil, però
sí que està clar que haurem estat els responsables que a la llarga l’administració pugui ser més
dinàmica, més àgil i més transparent.
Darrerament també amb una sèrie de mesures organitzatives per a la reducció del període mitjà
de pagament. Un element indispensable per tal de garantir que empreses de tota tipologia
poden treballar amb l’administració.
En el cas de les llicències, s’ha previst seguir incrementant l’equip tècnic destinat a la revisió dels
expedients per poder seguir reduint també els terminis. Així mateix, ja amb la modificació de les
ordenances es va ampliar els supòsits en els quals es pot tramitar tan sols una comunicació
responsable que evita l'obtenció de la llicència i alleugereix de forma substancial els terminis
A més cal treballar cap a una transparència total de l’administració, el qual en si mateix, ha de
poder facilitar molt més la relació amb la ciutadania, ha de fer accessible i comprensible tots els
tràmits i disposar de gran ventall informatiu des de l’activitat dels grups municipals, la
documentació i la informació sobre concursos i contractacions. Cal doncs prioritat de la gestió
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pública transparent, honesta i sota control ciutadà. Compromís en la lluita contra qualsevol
mena de corrupció. I és que cal seguir treballant per posar a disposició de totes les ciutadanes
el control de qualsevol activitat municipal amb accés a la documentació i la informació de forma
fàcil, sistematitzada i àgil.
MODEL CULTURAL I SOCIAL
1.- Combatre les desigualtats socials i les desigualtats entre els diferents barris de la ciutat
implica garantir els drets dels col·lectius més vulnerables com són: el dret a l’educació i al lleure
dels infants i de la joventut, l’allotjament temporal pel col·lectius que els necessiten (les víctimes
de violència de gènere (mares i fills), persones sense llar, acompanyants d’infants ingressats en
centres hospitalaris, residències públiques, etc.)
Sabadell compta amb Centres Oberts, tot i que hi ha zones de la ciutat que no en tenen. Sabadell
té un nombre clarament insuficient d’allotjament temporal per acollir les persones amb
especials dificultats.
Quin és el Mapa previst d’equipaments destinats a:
- Centres Oberts per a la infància i joventut
- Centres d’allotjament temporal per atendre situacions de persones sense llar i
- Atenció especialitzada a persones sense llar amb problemàtiques de salut mental.
Des de la Crida creiem que pel que fa al mapa d’equipaments cal tenir sempre presents alguns
criteris fonamentals, com defensar un equilibri territorial, on es pugui garantir el serveis mínims
socials i culturals en relació a les diferències demogràfiques, econòmiques i paisatgístiques,
centrant-se en la rehabilitació d’espais ja existents enlloc de la creació d’obra nova.
Pel que fa als Centres Oberts per a la infància i joventut creiem que és indispensable
materialitzar els quatre que s’ha plantejat, els que ja estan previstos i apostar per dotar
d’estabilitat el personal que els integra per tal de poder disposar dels recursos mínims per fer
una correcta atenció.
També tenir present aquí el paper de l’esport com a eina d’intervenció comunitària, de
socialització i cohesió. És una realitat que a la nostra ciutat hi ha situacions de dificultat i conflicte
social que afecten infants i joves. L’esport pot ser una eina d’intervenció socioeducativa en la
comunitat amb la finalitat de reduir els factors de risc i d’exclusió dels i els infants, adolescents
i joves, potenciant la seva autonomia personal i afavorint la integració activa i positiva en el seu
entorn natural. Per desenvolupar aquesta intervenció ja s’estan duent algunes iniciatives, cal
destacar en aquest sentit la tasca que estan fent diverses entitats de la ciutat en aquest àmbit.
Pel que fa a l’emergència habitacional per nosaltres resulta essencial construir un nou
equipament d’emergència residencial per donar resposta a les situacions d’emergència social.
Aquesta és una mesura transicional que ha de garantir que cap persona ni família quedin al
carrer. Malgrat això, requereix necessàriament de generar alternatives a l’emergència pel
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conjunt de persones excloses dels circuits de resposta: Habitatges de transició, habitatges
compartits, cases d’acollida, etc.
Les mesures d’allotjament temporal han de garantir respostes ràpides i eficaces, però han d’anar
acompanyades sempre de mesures que permetin un allotjament estable, element absolutament
necessari per a garantir una vida digna.
Si bé s’han fet passos per a la residència del sud la ciutat necessita planificar més equipaments
per a gent gran. Edificar i tirar endavant la primera residència de gent gran pública és urgent,
però també començar a treballar per a fer-ne possible una segona.
Caldrà instar a la Generalitat a complir amb els seus compromisos, també amb les seves
obligacions, en l’atenció a les persones. En el camp de la salut mental caldrà pressionar perquè
s’augmenti de forma molt notable la inversió en salut mental i malalties cròniques millorant
recursos i instal·lacions.
A més a més dels equipaments, pel que fa a l’atenció dels col·lectius més vulnerables de la ciutat,
des de la Crida mirem Sabadell des d’una perspectiva interseccional. Això significa que
reconeixem com el gènere es creua amb altres eixos de desigualtat i com aquests encreuaments
contribueixen a experiències úniques d’opressió i privilegi. En aquest sentit les propostes de la
Crida tenen en compte com diverses categories biològiques i socials i culturals com l’edat, el
gènere, l’ètnia i la classe social, la diversitat funcional, la diversitat sexual i de gènere, el desig
d’opció sexual, les creences, l’origen i altres eixos d’identitat interaccionen sovint en múltiples i
simultanis nivells generant injustícia sistemàtica, discriminacions i desigualtats socials.
La interseccionalitat manté que les conceptualitzacions clàssiques d’opressió en la societat –
com el racisme, el sexisme, el capacitisme, la lesbofòbia, l’homofòbia, la
transfòbia, la xenofòbia, etc. - no actuen de manera independent, sinó que aquestes formes
d’exclusió estan interrelacionades. Per aquest motiu, considerem que cal abordar-les també de
manera transversal en les nostres propostes.
En aquest sentit, cal tenir present que a Sabadell les persones amb algun tipus de discapacitat
funcional (física, visual, auditiva, intel·lectual, per trastorns mentals, etc.) representen
aproximadament un 7,5% de la població, unes 15.000 persones. Des de la Crida per Sabadell
treballem per assolir una societat inclusiva, en la que no hi tingui cabuda cap classe de
discriminació i siguin respectats els drets de tots els ciutadans i ciutadanes. Defensem que les
persones amb diversitat funcional puguin participar en la vida de la ciutat en plena igualtat i
normalitat, impulsant polítiques per millorar la seva qualitat de vida i la del seus familiars.
2. Una part important de l’activitat social a Sabadell la realitzen diferents entitats socials.
L’Ajuntament atorga subvencions econòmiques sota uns determinats criteris i té establerts
mecanismes de relació i de gestió administrativa amb les entitats.
Es preveu una revisió dels processos participatius en l’àmbit d’atorgament de subvencions
perquè aquestes responguin en major mesura a criteris d’equitat i solidaritat? Com ho faran?
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Durant aquest mandat s’ha fet un treball per tal de millorar les diferents convocatòries de
subvencions de cara a unificar-les i establir criteris clars. Això ha inclòs les subvencions a les
entitats veïnals, les culturals o les esportives. I alhora s’ha cercat mecanismes per tal de garantir
que les modificacions no generessin greuges afegits. Aquests mecanisme s, afinant any rere any
els processos, han de ser garantia perquè entitats socials que constitueixen el tercer sector
puguin seguir desenvolupament la seva tasca.
Creiem que els pressupostos participatius han generat un element revulsiu per moltes entitats
de la ciutat i marcaran un abans i un després alhora d’establir elements participatius en els
pressupostos, tant a la nostra ciutat com en d’altres. Tal com es va establir al pla estratègic de
participació, aprovat al ple, la col·laboració entre entitats, personal tècnic i equip de govern per
valorar, rebre crítiques i millorar el funcionament dels pressupostos participatius és un pilar
bàsic del mateix i per tant es tracta d’una eina viva a modelar per la pròpia ciutadania.
3.- Els museus de Sabadell tenen reptes pendents de resoldre des de fa quaranta anys (treballar
més en xarxa, obrir-se a l’exterior, tenir un projecte innovador i engrescador...)
Quines accions faran per tenir la direcció adequada dels museus per respondre als reptes?
El context urbà i el passat industrial ens ha deixat un patrimoni arquitectònic que relata la
història i desenvolupament de Sabadell com a ciutat. Part d’aquests espais han estat adaptats
com a equipaments funcionals, altra part s’ha perdut, de vegades, per una interpretació
equivocada del progrés urbà. La resta forma part de totes aquelles edificacions que resten en
peu, algunes a dures penes, i poden ser recuperats per reactivar-se com a equipaments. El futur
del patrimoni local es troba en la seva reinterpretació com a béns comunals que pertanyen a
tota la ciutadania, futurs espais de trobada i d’aprenentatge.
És per això que fomentarem un canvi profund en el projectes de museus de Sabadell apostant
per nous espais 2.0, molt més interactius i fent jornades específiques de portes obertes que
acostin els museus i el coneixement que allotgen a la ciutadania. A més, des de la Crida per
Sabadell apostem especialment perquè centres de referència internacional com l'ICP Miquel
Crusafont, un museu i centre d'investigació reconegut per la comunitat científica internacional,
tinguin la projecció nacional i internacional que es mereixen.
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JUNTS PER SABADELL
MODEL TERRITORIAL
1.- Sabadell és una ciutat amb la pràctica totalitat de la seva superfície construïda i acabada.
Això suposa que en el futur no hi haurà ampliació de la ciutat amb obra nova sinó renovació del
parc immobiliari, -antic i obsolet- construït, el que requerirà incorporar mesures per millorar
l’eficiència energètica. Si volem una ciutat saludable i tendint a l’autosuficiència, cal incidir en la
gestió dels recursos d’aigua i d’energia, així com en la gestió dels residus.
Quina política municipal plantegen, per tenir una ciutat amb edificis més sostenibles i
autosuficients?

Des del nostre Govern estem compromesos en la renovació urbana i la rehabilitació per poder
multiplicar el benestar i salut de les persones, i en definitiva, la seva felicitat. I fer-ho acomplint
els Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS), traslladats a través de l’Assemblea
Urbana de Catalunya i el Pacte Nacional per a la Renovació Urbana. Ara bé, les estratègies
urbanes cal que siguin de consens doncs requereixen d’un temps, necessari per assolir-les, que
és independentment del període que dura una legislatura.
El nostre projecte de ciutat no només té per objectiu tenir edificis més sostenibles i
autosuficients, sinó que els ODS, objectius econòmics, socials i mediambientals, són les fites
objectives i objectivables que marquen l’adequada evolució i desenvolupament del projecte de
transformació de tota la ciutat: tant dels edificis com de l’espai públic. Afrontem els reptes
necessaris per assolir aquests objectius, essent molt conscients que seran els que marcaran el
rànquing de les principals metròpolis del SXXI, amb els que s’avaluaran les ciutats en el futur
proper i que serà clau per l’avenir del nou model de ciutat.
Respecte a l’habitatge, és necessària fermesa política per promoure l’habitatge protegit de
lloguer assequible des de l’Ajuntament que doni resposta a l’emergència habitacional però
també a l’estructura demogràfica de la ciutat, d’una banda amb joves amb dificultats per accedir
a l’habitatge i de l’altre amb una creixent onada de població envellida que viu en uns habitatges
no adaptats per les seves noves necessitats vitals. A més, a través d’aquesta política és possible
regular el preu del lloguer, i alhora impulsar la renovació urbana continuada de la nostra ciutat:
densa i consolidada.

2.- Segons el recent Pla Local d’Habitatge i altres estudis actuals, en els propers quatre anys
Sabadell necessitarà 2.000 habitatges per cobrir les necessitats de la demanda. D’aquests
2.000 habitatges, degut al seu nivell de renda, la meitat de la població podrà accedir al mercat
lliure. Quants habitatges creuen que són necessaris els pròxims quatre anys i com plantegen
cobrir la demanda de la població exclosa de l’accés a l’habitatge?
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El Pla Local de l’habitatge fixa diferents escenaris de creixement i fins i tot de decreixement del
nombre de llars de la ciutat d’ara fins al 2030, tal com també indiquen altres observatoris de
l’habitatge metropolità. En aquest sentit, a partir de les 81.511 llars actuals es plantegen 3
escenaris, un de decreixement, un de creixement orgànic i un de creixement alt, si ens fixem en
el creixement orgànic, la projecció demogràfica és d’entre 600 i 700 llars anualment.
Considerem que cal treballar a través de 2 estratègies: facilitar l’accés de l’habitatge als joves i
per altra facilitar l’accessibilitat de l’habitatge als més grans.
Sabadell, com a totes les grans ciutats té problemes per posar a disposició de tots seus ciutadans
un habitatge digne i en condicions, i la promoció privada no sempre arriba a satisfer totes les
seves necessitats. La ciutat té un parc d’habitatges envellit i amb poca oferta de lloguer.
L’Ajuntament té l’obligació moral i legal de donar-hi sortida, i per aquest motiu potenciarem que
l’empresa municipal d’habitatge (VIMUSA) creï un parc d’habitatges públic de lloguer a preus
assequibles que doni resposta de forma ajustada a cada moment a la demanda real de la
societat i a les necessitats d’aquesta segons cada franja d’edat.
Mitjançant VIMUSA crearem un pla integral de rehabilitació de l’habitatge, amb especial
atenció a la millora de l’accessibilitat i de l’eficiència energètica.
Farem un pla d’habitatge dotacional de lloguer (utilitzant el sòl de titularitat pública) destinat
essencialment a les necessitats de la gent jove i de la gent més gran, utilitzant patrimoni
municipal molt d’ell en desús i que en aquests moments s’està malmetent; sense malbaratar el
poc sòl disponible de la ciutat.
3.- Sabadell és probablement una de les ciutats més ben ubicades del sud-oest d’Europa. La
ciutat té diferents projectes pendents d’afrontar: la reforma de la Gran Via, la reforma de la
Carretera de Terrassa i Carretera de Barcelona. Això provoca una gran càrrega de trànsit en el
centre de la Ciutat generada per una mobilitat que només és de pas. Aquests projectes no es
poden afrontar sense haver resolt les infraestructures perimetrals: Ronda Vallès/B-40, les
rondes i la interpolar... i aquestes solucions necessiten de la coordinació supramunicipal ja que
afecten a diferents municipis.
Quines són les seves prioritats en infraestructures perifèriques i com serà el sistema de
governança supramunicipal? (regidoria específica per relacions supramunicipals..., accions
concretes...)
El nostre model de ciutat està enfocat de forma clara cap als Objectius de Desenvolupament
2030 que aposten decididament per la sostenibilitat. Per assolir aquests objectius és evident que
un dels factors és que Sabadell necessita descongestionar el seu centre urbà i pacificar-lo.
Per a fer-ho apostem decididament per la connexió de la Carretera de Castellar amb la C-58c,
completant la Ronda Nord, per desviar els transit que avui en dia utilitza la Gran Via com a via
de pas i així alliberar-la dels més de 12.000 cotxes que surten cada dia de Castellar del Vallès i
han de travessar sí o sí Sabadell. Per a realitzar aquesta connexió comptem amb el compromís
ferm de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
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Per altra banda, també volem que la interpolar Sud sigui una realitat i així poder transformar la
carretera de Terrassa en una via més verda, pacificada, ben il·luminada que dinamitzi el comerç
de la zona.
Per a això cal deixar enrere els temps d’aïllament i d’incomunicació de Sabadell amb la resta
d’administracions i teixirem complicitats amb les altres administracions apostant per una
regidoria específica d’infraestructures i sostenibilitat que pivoti les relacions amb altres
ajuntaments, la comarca i el govern. Sabadell ha d’esdevenir clau en la vertebració d’aquest
Vallès que volem gran i referent.

MODEL ECONÒMIC

1. La societat civil de Sabadell, integra un important nombre d’entitats que són un dels seus
grans actius. Per fer front als reptes econòmics de la ciutat considerem necessària una estreta
col·laboració entre l’administració i les entitats.
Estan disposats a que la promoció econòmica de la ciutat, (la captació de noves inversions, els
polígons industrials, la Fira...), estiguin co-gestionats entre l’administració i les entitats de la
ciutat? (Si/No). En cas afirmatiu, com ho farien? (Agència mixta, altres...) En cas negatiu, per
què no?

Com bé diu l’article 17 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible cal teixir aliances entre el
sector públic i privat. Per això articularem una agencia municipal mixta pel desenvolupament
econòmic i la internacionalització de la ciutat. Hem de treballar per captar inversions i sortir a
vendre la ciutat al món. Cal donar suport a tot el teixit econòmic, empresarial, emprenedor i
comercial que ja tenim per fer un salt endavant. Sabadell ha d’exercir de capital de comarca i
promocionar-se al món.

2. Sabadell té com a paradoxa que la seva taxa d’atur és elevada mentre que les empreses no
poden cobrir les seves ofertes laborals. Cal un entorn fonamentat en el coneixement i la
innovació.
Quina serà la seva política per potenciar la creació de coneixement a la ciutat? (Pla de
Formació Professional a la ciutat i a l’entorn, relació amb les universitats i centres
tecnològics,...)
Sabadell és generadora de talent però, a dia d’avui, no és capaç de retenir-lo per falta
d’oportunitats. Cal apostar per la transferència de coneixement entre els centres formatius i els
centres de treball, empreses i nous projectes d’emprenedoria. Tenim actius molt importants per
la ciutat que són claus en aquest sentit. Cal fer que la UAB tingui un Campus digne i obert al riu,
apostar per fer créixer el Taulí com a referent investigador, l’ESDI com a centre d’innovació
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tecnològica, la Companyia d’Aigües, l’Escola Illa… Crearem un microclima favorable a la recerca,
la investigació i la industria 4.0 a l’Artèxtil, una joia arquitectònica que ens ha de projectar en
l’àmbit del I+D+I. Els nostres joves han de poder trobar oportunitats laborals de qualitat a la
ciutat per no haver de marxar fora i que les nostres empreses puguin retenir el talent local.

3.- Sabadell necessita una administració oberta, àgil, eficient i col·laborativa amb les entitats per
contrastar problemes i plantejar solucions. Les diferents entitats de la ciutat tenen coneixement
específic de les problemàtiques i tenen interès en formar part de les solucions. Sabadell pateix
un greuge comparatiu en matèria de concessió de llicències d’obres i d’activitats, en relació amb
les poblacions veïnes. És fonamental l‘agilitat i l’eficàcia administrativa per impulsar l’activitat
econòmica productiva per generar ocupació.
Quin serà el model que aplicaran per simplificar i agilitzar l’administració? (relació amb les
entitats, terminis de llicència, relació amb el ciutadà)
A Sabadell convé passar pàgina d’èpoques fosques i l’actual govern s’ha dedicat a passar
comptes. Això dificulta la tasca del dia a dia per la pressió que pateixen els tècnics municipals.
Hem de tornar a dipositar la confiança en els treballadors públics. Organitzarem l’ajuntament
mitjançant una estructura gerencial que primi l’eficàcia i l’eficiència per sobre de la ingerència
política. Dedicarem especial atenció a un organisme de contractació per agilitzar els contractes
de l’administració i l’atorgament de llicències. Volem una administració intel·ligent amb eines
TIC actualitzades i oberta. Quan governem posarem eines de govern obert que permetin la
participació dels i les sabadellenques en les decisions que ens afecten. Per mi és fonamental
posar en valor tots el actius que ja tenim. Respectar i posar-nos com Ajuntament al costat dels
diferents actors que avui ja intervenen en els diferents àmbits de la ciutat. Per què tant
important és que des de l’Ajuntament impulsem la participació de la ciutadania a nivell
individual, com crear les condicions perquè les entitats i institucions de la ciutat puguin
coparticipar d’aquest projecte i model de ciutat, evidentment des del respecte mutu. Això vol
dir sense sectarismes. Tinc molt clar el paper impulsor i de lideratge que s’ha de fer des de
l’Ajuntament. Però nosaltres no confonem això amb governar des de l’excessiu
intervencionisme ni guiats per estètica ideològica. Nosaltres simplement volem teixir les
complicitats necessàries amb persones, entitats, empreses i institucions que volen el millor per
a la nostra ciutat. La col·laboració público-privada, doncs, és clau. ciutadania trobi en la seva
administració més propera, el seu ajuntament, una administració còmplice i no una
administració lenta, burocràtica o distant. En poques paraules; una administració que ajudi i
busqui solucions, no pas que posi pals a les rodes i ens compliqui la vida. Vull retornar la il·lusió
i la confiança en la nostra administració més propera amb una millor i eficient cooperació, que
no interferència, entre política i tècnica amb un únic objectiu: que les persones que hi treballen
puguin fer la feina que tan bé saben fer al servei de les persones. L’Ajuntament és un actor
principal d’aquest eix social, però ha de voler compartir aquesta responsabilitat amb la societat
sabadellenca i les seves entitats educatives, esportives, del tercer sector, de salut o de cultura.
Per tant, afavorirem aquestes aliances de cooperació per fer viables tant els projectes personals
com els col·lectius o els de la societat civil, que és el que dona sentit al fet de viure en comunitat.
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MODEL CULTURAL I SOCIAL

1.- Combatre les desigualtats socials i les desigualtats entre els diferents barris de la ciutat
implica garantir els drets dels col·lectius més vulnerables com són: el dret a l’educació i al lleure
dels infants i de la joventut, l’allotjament temporal pel col·lectius que els necessiten (les víctimes
de violència de gènere (mares i fills), persones sense llar, acompanyants d’infants ingressats en
centres hospitalaris, residències públiques, etc.)
Sabadell compta amb Centres Oberts, tot i que hi ha zones de la ciutat que no en tenen. Sabadell
té un nombre clarament insuficient d’allotjament temporal per acollir les persones amb
especials dificultats.
Quin és el Mapa previst d’equipaments destinats a: Centres Oberts per a la infància i joventut
i de Centres d’allotjament temporal per atendre situacions de persones sense llar i l’atenció
especialitzada a persones sense llar amb problemàtiques de salut mental.
Sabadell necessita un alberg per les persones sense llar, no assistencialista, amb voluntat de
reinserció social i laboral. Per altra banda la construcció d’una residència de salut mental és
parentòria. Així com ampliar la xarxa de centres oberts que defugin l’estigmatització i que
esdevinguin veritables espais de reaprenentage, aprenentatge d’hàbits i pedagogia cap a les
famílies que sovint trobem amb l’escala de valors alterada o invertida pel que fa a les necessitats
bàsiques de les persones més vulnerables.
2. Una part important de l’activitat social a Sabadell la realitzen diferents entitats socials.
L’Ajuntament atorga subvencions econòmiques sota uns determinats criteris i té establerts
mecanismes de relació i de gestió administrativa amb les entitats.
Es preveu una revisió dels processos participatius en l’àmbit d’atorgament de subvencions
perquè aquestes responguin en major mesura a criteris d’equitat i solidaritat? Com ho faran?
És evident que aquests processos no estan funcionant com haurien. Primer perquè hi ha hagut
poca participació i després perquè s’ha sotmès a una espècie de concurs en que guanyaven les
entitats que més capacitat de mobilització tenen enlloc de valorar la tasca que realitzen a la
ciutat i les necessitats d’aquesta. Necessitem a totes les entitats de la ciutat per seguir creixent
però hem de revisar els criteris pels que algunes en surten més beneficiades que d’altres. Hi ha
entitats que realitzen una tasca impagable que no podem deixar en l’oblit. Els pressupostos
participatius beneficien nomes a les entitats amb mes socis i no sempre son les que treballen a
favor de les necessitats socials més dures de la ciutat. Quan un té projecte de ciutat ha de liderar
amb aliances amb la societat però amb un objectiu clar i que doni resposta al projecte integral i
no tan sols de les entitats que tenen més poder de mobilització.
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3.- Els museus de Sabadell tenen reptes pendents de resoldre des de fa quaranta anys (treballar
més en xarxa, obrir-se a l’exterior, tenir un projecte innovador i engrescador...)
Quines accions faran per tenir la direcció adequada dels museus per respondre als reptes?

Cal aproximar la cultura a tota la ciutadania i els museus són un element clau en aquest objectiu.
Hem de fer possible que la xarxa de museus de Sabadell sigui atractiva i moderna, que incentivi
als joves a apropar-s’hi i que tingui una programació cultural engrescadora. Hem d’aconseguir
que sigui prou atractiva com per portar-hi col·leccions i exposicions de fora que facin parada a
Sabadell, que la ciutat sigui part d’una ruta de museus. Fomentar la col·laboració entre ells i amb
altres entitats culturals que puguin sumar. La xarxa de museus ha de formar part activa d’aquest
Sabadell de talent que volem.
També la recerca, la innovació i la investigació han de formar part deu dia a dia. Volem una
xarxa de museus viva, moderna, oberta i que convidi a la divulgació, l’aprenentatge i el
coneixement.
Cal una gestió específica i professionalitzada. Hem de deixar d’entendre’ls com una estructura
antiga sinó estructura dinàmica que juntament amb la recuperació de patrimoni farà de Sabadell
una ciutat que entén el seu passat, l’explica i mira al futur.
A més a més, volem crear el Museu del Tèxtil de Sabadell i l’ubicarem al Vapor Píssit.

CIUTADANS
MODEL TERRITORIAL
1.- Sabadell és una ciutat amb la pràctica totalitat de la seva superfície construïda i acabada.
Això suposa que en el futur no hi haurà ampliació de la ciutat amb obra nova sinó renovació
del parc immobiliari, -antic i obsolet- construït, el que requerirà incorporar mesures per
millorar l’eficiència energètica. Si volem una ciutat saludable i tendint a l’autosuficiència, cal
incidir en la gestió dels recursos d’aigua i d’energia, així com en la gestió dels residus.
Quina política municipal plantegen, per tenir una ciutat amb edificis més sostenibles i
autosuficients?

1.1 Per començar que les polítiques de recolzament a la rehabilitació per part dels propietaris
privats no siguin de caràcter simbòlic, sinó que hi hagi finançament i facilitats administratives
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per poder iniciar una reforma. Si la reforma inclou una millora en la eficiència energètica, o és
per que l´informe de la UTE ho recomana, aplicar la màxima bonificació que la llei preveu.
1.2 Adoptar una política de rehabilitació integral de barri on seria l’empresa pública
d´habitatge la que faria un estudi de rehabilitació integral. El finançament de les instal·lacions
de generació de tal forma que el retorn es pugui fer amb els diners produïts amb els estalvis
energètics futurs. Tot això es faria amb un servei municipal específic de suport a la rehabilitació
i la eficiència energètica.
1.3 Incentivar a que els nous edificis tinguin a les zones comunals àrees de compostatge i de
dipòsit de residus per poder fer una recollida selectiva de residus.
1.4 En les reformes integrals dels carrers estarà prevista una doble canonada per la
canalització de l´aigua (potable I regenerada), accelerar la substitució de les canonades
antigues per evitar les pèrdues per fuites.

2.- Segons el recent Pla Local d’Habitatge i altres estudis actuals, en els propers quatre anys
Sabadell necessitarà 2.000 habitatges per cobrir les necessitats de la demanda.
D’aquests 2.000 habitatges, degut al seu nivell de renda, la meitat de la població podrà accedir
al mercat lliure.
Quants habitatges creuen que són necessaris els pròxims quatre anys i com plantegen cobrir
la demanda de la població exclosa de l’accés a l’habitatge?
2.1 Faran falta més de 2000 habitatges ja que els demandants d´habitatge assequible son
gairebé 2000 sol·licitants en l’actualitat.
2.2 La demanda no es factible que sigui coberta desenvolupant sol urbà no consolidat ja que
aquest no arriba ni a poder desenvolupar 900 nous habitatges.
2.3 La ciutat ja no pot créixer només en extensió, ha de créixer en qualitat, els habitatges han
de venir dels programes de regeneració urbana i de la recuperació de barris i rehabilitació
d’habitatges posant-les en lloguer a preu assequible.

3.- Sabadell és probablement una de les ciutats més ben ubicades del sud-oest d’Europa. La
ciutat té diferents projectes pendents d’afrontar: la reforma de la Gran Via, la reforma de la
Carretera de Terrassa i Carretera de Barcelona. Això provoca una gran càrrega de trànsit en
el centre de la Ciutat generada per una mobilitat que només és de pas.
Aquests projectes no es poden afrontar sense haver resolt les infraestructures perimetrals:
Ronda Vallès/B-40 , les rondes i la interpolar... i aquestes solucions necessiten de la
coordinació supramunicipal ja que afecten a diferents municipis.
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Quines són les seves prioritats en infraestructures perifèriques i com serà el sistema de
governança supramunicipal? (regidoria específica per relacions supramunicipals..., accions
concretes...)
Sabadell no està comunicada de forma correcta amb els gran eixos, pateix un ofec per la manca
de rondes que permeti arribar ràpidament i sense embussos a la B-30 i a la A2 i que ens permeti
estructurar el Vallés, això és la Ronda Vallés o Quart Cinturó
Per evitar el tràfic de pas i evitar l´ofec viari s´ha de tancar un sistema de rondes a Sabadell
amb la Ronda Nord, Ronda Est i Interpolar Sud.
No apostem per crear regidoria especifica si no el lideratge ha de ser de la figura de l’alcalde
per formar una nova Àrea metropolitana amb el Vallès occidental i l’oriental creant l’àrea
Vallés.

MODEL ECONÒMIC
1. La societat civil de Sabadell, integra un important nombre d’entitats que són un dels seus
grans actius. Per fer front als reptes econòmics de la ciutat considerem necessària una estreta
col·laboració entre l’administració i les entitats.
Estan disposats a que la promoció econòmica de la ciutat, (la captació de noves
inversions, els polígons industrials, la Fira...), estiguin co-gestionats entre
l’administració i les entitats de la ciutat? (Si/No).
Entre l’administració i les entitats de caire econòmic i social ha d’ existir una estreta
col·laboració ja que nosaltres tenim el planejament i la fiscalitat entre d´altres i elles les que
detecten les necessitats més bàsiques, les oportunitats i el talent.
1.- Quines necessitats de formació hi ha.
2.- Quines noves oportunitats de negoci hi ha en el mercat global.
3.- Quines noves oportunitats de fer clúster hi ha amb la resta de la Regió Metropolitana
4.- De quina forma es poden rehabilitar les velles zones industrials per adaptar-les al segle XXI
i a la industria 4.0.
En cas afirmatiu, com ho farien? (Agència mixta, altres...)´
Haurem de ser pragmàtics, perquè per alguns projectes possiblement sigui millor una
empresa municipal que com a mitjà propi de l’Ajuntament pugui encarregar directament el
que s’ha de fer. I per d’altres projectes probablement necessitem agencies mixtes.
El més important en tot cas és la col·laboració publico-privada i el treball conjunt i les
decisions compartides sobre els elements estratègics de ciutat.
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Quina serà la seva política per potenciar la creació de coneixement a la ciutat? (Pla de
Formació Professional a la ciutat i a l’entorn, relació amb les universitats i centres
tecnològics,...)
Un consell de formació que no tingui un caràcter protocol·lari si no que de manera activa
recomani les polítiques de formació que l´Ajuntament ha d´aplicar i que si les seves
recomanacions no es segueixen hagi de ser de forma motivada.
Un consell on estiguin representades la empresa municipal dedicada a la formació, que és
Promoció Econòmica de Sabadell, els gremis professionals, patronals, cambres, etc.

Quin serà el model que aplicaran per simplificar i agilitzar l’administració? (relació amb les
entitats, terminis de llicència, relació amb el ciutadà)
Sabadell necessita una administració oberta, àgil, eficient i col·laborativa no només amb les
entitats si no amb tota la ciutadania, una administració que doni resposta als nous
requeriments d´informació dels ciutadans, entitats i empreses.
Una resposta que no sempre es dona de forma activa per l´administració si no que el ciutadà
la té accessible de forma fàcil en no més de tres passos interactuant amb un dispositiu
electrònic.
En un context d´una administració que també per qüestions d´edat ha de fer en els pròxims
quatre anys un relleu generacional que és una oportunitat per un canvi en la dinàmica de la
organització.
No només es tracta de tenir una informació única catalogada i accessible per a tota
l’administració municipal, es tracta que hi hagi un catàleg de dades clar amb quadres de
classificació i accés senzill.
No només es tracta que els expedients en format electrònic siguin complets i accessibles, es
tracta d’ implantar una administració electrònica que ens permet portar més volum
d´informació per esbrinar on és un procés administratiu, o si s´estanca i provoca un retard en
una concessió de llicència o en el pagament en el proveïdor.
Es necessita una administració que per cultura tingui totes aquestes eines per atendre al
ciutadà i que aquest sigui l´eix, facilitant que no tingui que presentar de nou documents que
l´administració ja té.
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Apostem per transformar l’administració amb sistemes més gerencials per ser més eficients.
En alguns departaments com en Urbanisme es complementarà amb un pla de xoc per reduir
el temps mitjà per la concessió d’una llicència d’activitats, i per acabar amb el tap intolerable
que hi ha en la regidoria amb la concessió de noves llicències.
MODEL CULTURAL I SOCIAL
1.- Combatre les desigualtats socials i les desigualtats entre els diferents barris de la ciutat
implica garantir els drets dels col·lectius més vulnerables com són: el dret a l’educació i al
lleure dels infants i de la joventut, l’allotjament temporal pel col·lectius que els necessiten
(les víctimes de violència de gènere (mares i fills), persones sense llar, acompanyants
d’infants ingressats en centres hospitalaris, residències públiques, etc.)
Sabadell compta amb Centres Oberts, tot i que hi ha zones de la ciutat que no en tenen.
Sabadell té un nombre clarament insuficient d’allotjament temporal per acollir les
persones amb especials dificultats.
Quin és el Mapa previst d’equipaments destinats a:
Centres Oberts per a la infància i joventut i de Centres d’allotjament temporal per atendre
situacions de persones sense llar i l’atenció especialitzada a persones sense llar amb
problemàtiques de salut mental.
-Compartim el que vàrem aprovar per unanimitat en el PLA Estratègic d’Acció Social, on
situàvem l’atenció a la infància i adolescència com un dels pilars fonamentals. Aquest
mandat s’han obert dos centres i creiem que al proper mandat hauríem de fer dos més. Un
a Campoamor i l’altre a Gracia per tenir un mapa complert i poder donar resposta a les
necessitats socioeducatives dels infants i joves de la ciutat. No nomes hauríem de donar
serveis a la franja d’edat de 3 a 12 anys, hem d’anar ampliant la franja per fer intervenció
amb famílies de 0 a 18 anys en situació de risc.
-Afortunadament a Sabadell tenim poques persones sense llar, però hem d’aconseguir ser
una ciutat sense cap persona al carrer. Hem de treballar en varies direccions: continuar amb
l’experiència del “Housing First” i tenir un espai per aquestes persones mentre aconseguim
incorporar-les de nou a la vida social o que tinguin un allotjament mentre es segueix
treballant amb ells. Aquest espai pot ser municipal o concertat amb les entitats que
normalment treballen en el “sensellarisme”.
-Hem de tenir un protocol treballat i que funcioni entre Ajuntament, entitats i Salud Mental
del Taulí per donar el millor servei a les persones amb problemàtiques de salut mental que
no tenen sostre, o que precisament per no tenir sostre i d’altres coses s’aguditzen els seus
problemes mentals.
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2. Una part important de l’activitat social a Sabadell la realitzen diferents entitats socials.
L’Ajuntament atorga subvencions econòmiques sota uns determinats criteris i té establerts
mecanismes de relació i de gestió administrativa amb les entitats.

Es preveu una revisió dels processos participatius en l’àmbit d’atorgament de subvencions
perquè aquestes responguin en major mesura a criteris d’equitat i solidaritat? Com ho faran?
Els processos participatius han sigut un fracàs en quan a la competència creada entre entitats
del tercer sector. S’havia de presentar projectes diferents dels que ja estan funcionant i acabaves
competint per ser els més votats. Amb situacions tan increïbles com que en el darrer procés hem
atorgat 100.000 euros a una festa cervesera i 4.000 euros per ETHOS...una entitat que lluita
contra les addiccions. No és el nostra model.
L’Ajuntament ha de liderar la contractació, ja que suposa quasi el 30% del pressupost municipal.
Per això crearem un departament intern especialitzat i dedicat a treure el màxim de la nova llei
de contractació pública. Aquí és on treballarem i posarem clàusules de contractació social, no
nomes a un o dos contractes, sinó com a element estratègic del conjunt de la contractació.
I finalment però no menys important, la relació amb entitats en tots aquells àmbits os sigui
possible ha de deixar de ser subvencions per passar a ser concerts per serveis que els ciutadans
de Sabadell necessiten i que de manera magnifica les nostres entitats del Tercer Sector presten.
D’aquesta manera les entitats seran més estables i sostenibles, podran conservar millor els seus
professionals, i probablement es podrà treballar millor amb el voluntariat, i si fos possible segur
que en alguns casos hi hauria figures voluntàries que podrien passar a professionalitzar-se.

3.- Els museus de Sabadell tenen reptes pendents de resoldre des de fa quaranta anys
(treballar més en xarxa, obrir-se a l’exterior, tenir un projecte innovador i engrescador...)
Quines accions faran per tenir la direcció adequada dels museus per respondre als reptes?
Creiem que cal repensar els nostres museus i desplegar un pla de museus a curt, mig i llarg
termini. Nous plantejaments museogràfics, futur museu del tèxtil (Vapor Pissit), etc. Som
conscient que cal un projecte i que ha de tenir lideratge a la direcció més enllà de la voluntat
política que nosaltres compartim. No podem estar com ara. La nostra proposta seria un concurs
obert públic on els professionals es presentessin amb els seus projectes i triar el millor per a la
ciutat de Sabadell.
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100% Sabadell
MODEL TERRITORIAL

Quina política municipal plantegen, per tenir una ciutat amb edificis més sostenibles i
autosuficients?
Un cop eliminat l’impost anacrònic al sol i reconegut el dret de la ciutadania al consum de la
seva pròpia energia, instal·larem progressivament aquesta producció d’energia solar
fotovoltaica per a consum propi a totes les instal·lacions municipals fins arribar a l’autoconsum
100%. En aquesta línia, la construcció i trasllat de les noves dependències municipals a l’Eix
Macià ja s’establirà en aquestes noves coordenades d’autoconsum.
Entomarem i adaptarem la proposta de model d’ordenança per a la promoció de les
instal·lacions d’autoconsum del Grup de treball d’Administracions Locals de la Taula d’impuls a
l’autoconsum d’energia solar fotovoltaic a Catalunya de l’Institut Català d’Energia de la
Generalitat de Catalunya. En consonància amb aquesta ordenança esmentada, es bonificarà la
quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles durant cinc anys consecutius per aquells
immobles que apostin per instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.
En la mateixa línia i de manera més àmplia, també bonificarem fiscalment la quota íntegra de
l’Impost de Béns Immobles –aplicable de fins el 50%– dels edificis que es construeixin acreditant
criteris de sostenibilitat i autosuficiència –amb certificats LEED, BREEAM, entre d’altres– durant
cinc anys consecutius.
En darrer terme, ajudarem econòmicament a fons perdut les obres de rehabilitació que
substitueixin les fonts energètiques tradicionals per altres energies renovables –solar o
biomassa– que redueixin el corresponent consum energètic almenys en un 50%.

Quants habitatges creuen que són necessaris els pròxims quatre anys i com plantegen cobrir
la demanda de la població exclosa de l’accés a l’habitatge?
Gairebé la meitat de la població està exclosa del mercat privat d’accés a l’habitatge de lloguer.
Per aquest raó, 100% Sabadell fa una adaptació de la iniciativa de revolució urbana defensada
per l’urbanista Manel Larrosa per promoure 4.000 habitatges dotacionals; és a dir, 1.000
habitatges públic de lloguer social a Sabadell per a cada mandat i al llarg dels tres propers.
Les persones diana d’aquest iniciativa seran, d’una banda, les parelles o persones joves amb
edat d’emancipar-se –amb limitació d’edat fins els 35 anys–. Per a altra banda, les parelles o
persones més grans de 65 anys. En ambdós casos, la persona o alguna persona de la parella
haurà de tenir una antiguitat d’empadronament a la ciutat superior a 5 anys.
Aquesta embranzida urbana d’habitatge anirà acompanyada d’un increment de fiscalitat –
mitjançant una taxa relativa a l’expedient– que repercutirà en els grans tenidors dels pisos buits
amb més de dos anys d’ocupació sense causa justificada i que tinguin més de 10 habitatges.
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L’objectiu de la sanció és aconseguir un conveni de cessió temporal a l’ajuntament per engruixir
els habitatges destinats a lloguer social i així recuperar la major part possible dels gairebé 1.000
habitatges que resten buits a Sabadell. També impulsarem una xarxa de mediació en lloguer
social per impulsar l’ús d’habitatges desocupats.
Com a eina de gestió urbana proposem la creació de l’Agència Sabadell Resilient –ARS–.
L’agència serà un espai de trobada públic-privat on es durà a terme la reflexió estratègica i
l’execució necessària que la metamorfosis urbana de Sabadell reclama.
En darrer terme, 100% Sabadell posarà fi a les ocupacions mafioses i actuarà en total
contundència per restablir la convivència malmesa en moltes comunitats de propietaris.

Quines són les seves prioritats en infraestructures perifèriques i com serà el sistema de
governança supramunicipal? (regidoria específica per relacions supramunicipals..., accions
concretes...)
L’objectiu de 100% Sabadell és pacificar el trànsit intern a tota la ciutat per alliberar els grans
eixos urbans –no només la Gran Via ni prioritàriament–, tot millorant la mobilitat de persones,
vehicles i mercaderies; i prioritzant els desplaçaments urbans de les persones a peu i en bicicleta.
Per una banda, generarem una xarxa d’infraestructures de mobilitat ben connectada. La nostra
prioritat són les rondes com a infraestructura bàsica per a Sabadell. Així, impulsarem un sistema
complet de rondes amb la priorització de la ronda Est que connectarà la carretera de Castellar
del Vallès amb l’AP-7; posteriorment crearem la Ronda Sud i en darrer terme, la Ronda Nord
soterrada per l’Avinguda Can Déu i enllaçada a la B-124 a l’alçada de la recollida de residus;
finalment transformarem la Gran Via en una avinguda verda.
Per altra banda, també generarem una àrea de Distribució Urbana de Mercaderies –DUM–
innovadora; crearem punts de recollida municipals DUM, així com consignes electròniques
segures de recollida; prioritzarem els vehicles elèctrics i les cargocycles pel repartiment; crearem
places
d’aparcament multi ús per la DUM; i refarem les ordenances municipals per adequar-les a la
zona DUM.
En darrer terme, impulsarem la creació d’un ens supramunicipal com l’Àrea Vallès que serà
l’eina fonamental per garantir la governança supramunicipal vallesana. Des de 100% Sabadell,
creiem que és necessari el reconeixement d’una realitat metropolitana que reivindiqui les
infraestructures vitals pels vallesos.

38

MODEL ECONÒMIC
Estan disposats a que la promoció econòmica de la ciutat, (la captació de noves inversions, els
polígons industrials, la Fira...), estiguin co-gestionats entre l’administració i les entitats de la
ciutat? (Si/No). En cas afirmatiu, com ho farien? (Agència mixta, altres...). En cas negatiu, per
què no?
100% Sabadell considera bàsica l’estreta col·laboració entre la societat civil sabadellenca i
l’administració per promoure econòmicament la ciutat. Aquesta col·laboració tindrà com a
elements claus; per una banda, l’Institut d’Estratègia Econòmica de Sabadell, un espai de
trobada públic-privat on es durà a terme la reflexió estratègica i l’execució necessària que la
prosperitat de Sabadell reclama. Per altra banda, crearem la futura regidoria d’Economia en el
cartipàs municipal per fer palesa la fixació de 100% Sabadell per al desenvolupament econòmic
de tothom.
100% Sabadell també defensa que cal assolir una major implicació, tant de l’empresariat com
de l’administració local, per una millor gestió del polígons d’activitat econòmica. En aquesta
línia, crearem Oficines de promoció i dinamització –semblants a les Entitats de Gestió Voluntària
d’àrees empresarial asturianes– en cadascun dels polígons d’activitat econòmica de la ciutat de
gestió mixta –societat mixta, en concret–. Aquestes Oficines vetllaran per l‘excel·lent dotació de
serveis operatius bàsics i estratègics –com la neteja, el manteniment, la seguretat, la
senyalització, els aparcaments, el transport públic, la restauració o els serveis addicionals com
les llar d’infants, entre d’altres– al conjunt del polígon.
Respecte la Fira de Sabadell, entenem que aquest equipament ha d’esdevenir clau pel turisme
de negocis. Això ha de comportar el seu rellançament.

Quina serà la seva política per potenciar la creació de coneixement a la ciutat? (Pla de
Formació Professional a la ciutat i a l’entorn, relació amb les universitats i centres
tecnològics,...)
100% Sabadell proposa dur a terme desenvolupament de la Quíntuple Hèlix sabadellenca –
composada per les universitats, les empreses, l’ajuntament, la societat civil i l’entorn natural del
riu Ripoll– com a motor de la innovació social. Aquest motor estarà ubicada en el futur Eix de la
Innovació que tindrà com a element vertebrador l’entorn del parc fluvial del Ripoll i les seves
dues respectives cornises.
En aquest Eix proposem com a element clau el rellançament del Campus universitari sabadellenc
mitjançant l’extensió del Parc Taulí. El moviment clau de l’extensió consistirà en el trasllat de
l’Escola Samuntada a la Caserna de la Guàrdia Civil i l’ús d’aquesta escola com a Universitat
sanitària –que suposarà la creació de més llits sanitaris–. També proposem la creació d’habitatge
universitari a la cornisa del riu a partir del Parc Taulí.
A més, proposem la creació del CityLab Sabadell a l’Artèxtil. Es tracta d’un espai laboratori
ciutadà que democratitzi la innovació al territori i promogui la societat del coneixement. Es
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tracta d’un refugi per a la gent emprenedora i una veritable acció conjunta de la societat civil,
les empreses i l’Ajuntament per a promoure la prosperitat.
També proposem la creació d’un espai maker i un LivingLab del flamenc a Torre-Romeu, entre
d’altres,
Totes aquestes accions descrites que configuren l’Eix de la Innovació suposarà teixir el continu
urbà i suturar el parc fluvial del Ripoll mitjançant el rellançament i la vinculació de les dues
marges del riu.
Quin serà el model que aplicaran per simplificar i agilitzar l’administració? (relació amb les
entitats, terminis de llicència, relació amb el ciutadà)

El model per a simplificar i agilitzar l’administració tindrà com a eix central tres moviments
paral·lels; d’una banda la descentralització de determinats serveis municipals als 7 districtes –
com les brigades de neteja, les brigades de manteniment de les vies públiques, les brigades de
jardineria o les unitats comunitàries integrals policials, entre d’altres–; per a una altra banda, la
concentració i el trasllat de l’administració municipal a l’Eix Macià; i finalment, la gerencialització
i la conversió de les coordinacions d’àrees a direccions comandades per a persones expertes en
gestió pública.
100% Sabadell aplegarà la concessió de llicències d’obres i de llicències d’activitats dins la
mateixa unitat administrativa per a agilitzar la seva gestió. També impulsarem la seva tramitació
electrònica per a facilitar la gestió d’aquestes llicències. Finalment, durem a terme una
reorganització del sistema de gestió interna, una simplificació de les ordenances, una
simplificació de les normatives, una modernització del procediment i una millora de la
informació que rep la ciutadania amb l’objectiu de reduir el temps mitjà de tramitació d’obres
menors a dos dies i de llicències d’obres majors a tres mesos. Crearem una tramitació exprés
per a les llicències d’activitats que ha de suposar reduir el temps mitjà de tramitació de llicències
d’activitats a un mes i comunicats a dos dies. El termini per assolir aquestes millores en
l’agilització de la tramitació de llicències no ha de superar el primer any del proper mandat.

MODEL CULTURAL I SOCIAL
Quin és el Mapa previst d’equipaments destinats a: Centres Oberts per a la infància i joventut
i de Centres d’allotjament temporal per atendre situacions de persones sense llar i l’atenció
especialitzada a persones sense llar amb problemàtiques de salut mental.
La ciutat de Barcelona disposa de menys Centres Oberts per població que la ciutat de Sabadell.
Per tant, des de 100% Sabadell, entenem que caldria només homogeneïtzar la seva presència
territorial d’aquest tipus d’equipaments i apostar per endegar accions pilots que reforcin la seva
acció socioeducativa. En aquesta línia, emfatitzarem el procés de treball individualitzat dels
Centres Oberts i impulsarem intervencions que promoguin la resiliència com a element clau
d’aquest treball personalitzat. En aquesta mateix tarannà, emfatitzarem el treball de la persona
tutora de resiliència com a element fonamental de l’acció socioeducativa en els Centres Oberts.
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Per una altra banda, també reforçarem l’acció dels Centres Oberts per a la infància i joventut
amb convenis plurianuals per a garantir la seva acció social. I en darrer terme, considerem
explorar la via de potenciar la creació d’Espais Familiars dirigides a famílies amb infants de 0 a 3
anys en tots els districtes.
Es preveu una revisió dels processos participatius en l’àmbit d’atorgament de subvencions
perquè aquestes responguin en major mesura a criteris d’equitat i solidaritat? Com ho faran?
100% Sabadell preveu la revisió dels processo participatius. En aquest sentit, estem
disconformes en fer participar a les entitats socials o culturals en processos participatius que
impulsen el mercadeig i la manca d’equitat. Per aquesta raó, preferim impulsar veritables
processos de democràcia líquida fonamentada en la cadena de blocs que permetrà la
governança comunitària. Per això, també impulsarem constituir taules de diàleg amb les entitats
de l’àmbit que col·laborin en la construcció dels criteris d’adjudicació de les subvencions i la
cogestió del finançament amb l’administració local.

Quines accions faran per tenir la direcció adequada dels museus per respondre als reptes?
100% Sabadell aposta per constituir l’Institut de Cultura de Sabadell –ICUS– com eina per posar
la ciutat al mapa de la cultura de Catalunya. En l’àmbit cultural, també creiem en la necessitat
d’impulsar la col·laboració estreta entre la iniciativa privada i la pública. Entenem que cal
recolzar les festes dels barris i la de tota la ciutat on no es perdi de vista que la Cultura és
transgressió, innovació i mirada crítica. Entenem que cal respectar la nostra història i patrimoni,
alhora que construcció de futur. Entenem que la tasca de l’institut ha de ser facilitar que les
entitats i promotors culturals tinguin en l’administració un institució aliada.
Sabadell ha de marcar un perfil cultural propi d’acord amb la identitat de la ciutat, la seva riquesa
i pluralitat. Farem que la seva expressió arribi de Nord a Sud i d’Est a Oest, a cadascun dels
diferents districtes de Sabadell. Que s’adreci al conjunt de la població perquè Sabadell és Òpera
i Orquestra Sinfònica, també producció de teatre infantil, i també és Rumba, Sardanes, Corals,
Jazz, Coros Rocieros i Pop-Rock. Per això, impulsarem que la cultura arribi als Centres Cívics, als
districtes de la ciutat, als espais culturals i que els teatres s’obrin per tothom. Això ha de suposar
reforçar la presència de les nostres institucions culturals capdavanteres en els districtes com a
element central de cohesió social –projecte Acordant de l’Orquestra Simfònica, per exemple–.
Sabadell ha de bullir de música, teatre, dansa, cinema i circ. Que estigui als seus espais però que
surti també als nostres carrers i places.
Respecte als museus del món, emfatitzarem el seu enfortiment com llocs d’investigació i gaudi
d’experiències. Per això, apostarem per què els nostres Museus despertin interès, proporcionin
experiències i generin vocacions.
Expressem el nostre suport a tot el personal de l’Administració municipal sabadellenca.
Fent 100% Sabadell
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PP
MODEL TERRITORIAL
1.- Sabadell és una ciutat amb la pràctica totalitat de la seva superfície construïda i acabada.
Això suposa que en el futur no hi haurà ampliació de la ciutat amb obra nova sinó renovació del
parc immobiliari, -antic i obsolet- construït, el que requerirà incorporar mesures per millorar
l’eficiència energètica.
Si volem una ciutat saludable i tendint a l’autosuficiència, cal incidir en la gestió dels recursos
d’aigua i d’energia, així com en la gestió dels residus.
Quina política municipal plantegen, per tenir una ciutat amb edificis més sostenibles i
autosuficients?

A nivel de agua
Vivimos en la cuenca mediterránea con una escasez hídrica importante, donde nos abastecemos
prácticamente en su totalidad a través de la empresa pública ATLL, proveniente el agua de los
ríos Ter y Llobregat, con unos caudales medios de 25 m3/s y 19 m3/s respectivamente, frente a
caudales de ríos como el Rin (Alemania) de 2.000 m3/s y el Ródano (Francia) de 1.730 m3/s.
Por tanto, debemos darle una segunda vida al agua y posicionar a Sabadell como referente en
el uso del agua recuperada para usos como el riego, la limpieza viaria, usos domésticos como las
cisternas de los WC, aguas industriales, etc. (como ya sucede en el Sector de Sant Pau de Riu
Sec).
Tenemos 2 grandes depuradoras en Sabadell que tienen un nivel de depuración muy alto y que
envía a los ríos Ripoll y Sec un caudal de agua que podríamos aprovechar, e incluso ya existe
tecnología testada para llegar a potabilizar esta agua como sucede en algunos municipios de
California.
Aprobar una ordenanza donde se obligue al diseño de los edificios con doble red de suministro
de agua, la potable para beber y asearse, y la regenerada para la limpieza (lavadoras, lavaplatos,
…) y riego

A nivel de residuos
Apostar por una tasa de residuos justa para los ciudadanos que penalice aquellos que no realizan
la separación de las fracciones en sus domicilios.
El sistema puerta a puerta aprobado en el ultimo pleno es un despropósito para ciudades del
tamaño que tiene Sabadell, vamos hacia atrás es un sistema válido para Matadepera, pero no
para Sabadell, mientras tenemos una gran parte de la ciudad con sistema de recogida
pneumática de residuos que es limpio, no produce ruidos y molestias, no genera olores, no
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ocupa el espacio público, … ahora pretendemos que cada noche se saque la basura la puerta de
las casas y que se recojan las bolsas una a una, es una auténtica involución.

A nivel energético
A nivel de equipamientos públicos:
Apostar firmemente por la energía solar térmica para la generación de agua caliente sanitaria, y
energía solar fotovoltaica para la generación eléctrica en todos los equipamientos públicos.
Apostar por instalaciones eficientes y sostenibles, alumbrados led de bajo consumo, reguladores
de luz, aprovechamiento de la energía reactiva, etc.
A nivel de movilidad:
Aprobar una ordenanza que impulse la moto eléctrica bonificando a estas del impuesto de
circulaciones, e instalando electrolineras distribuidas por la ciudad
Apostar por vehículos eléctricos tanto en la flota de edificios municipales como en todas aquellas
concesionarias de servicios

2.- Segons el recent Pla Local d’Habitatge i altres estudis actuals, en els propers quatre anys
Sabadell necessitarà 2.000 habitatges per cobrir les necessitats de la demanda.
D’aquests 2.000 habitatges, degut al seu nivell de renda, la meitat de la població podrà accedir
al mercat lliure.
Quants habitatges creuen que són necessaris els pròxims quatre anys i com plantegen cobrir
la demanda de la població exclosa de l’accés a l’habitatge?

El sector inmobiliario se autorregula por si solo, es la ley de la oferta y la demanda, y cuando
menos se intervenga mejor.
Lo primero que haré cuando llegue a la alcaldía, es agilizar la tramitación de las licencias de obra,
vivimos en una ciudad donde de media cualquier inversor que apueste por un desarrollo
inmobiliario a la ciudad sabe que en menos de 12 meses no tendrá el permiso, y esto es un freno
en toda regla.
En segundo lugar, haré de Vimusa una empresa, como era en antaño, de creación de vivienda
pública, porque estos últimos 4 años con este gobierno no ha hecho nada.
En tercer lugar me sentaré con los grandes tenedores de vivienda, como son entre otros las
entidades financieras, y colaboraré con ellos para que esos pisos puedan ser alquilados a precios
asequibles a familias que lo necesitan, consiguiendo un win win por parte de todos.
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Y por último no fomentaré la ocupación, como está haciendo el actual gobierno, Sabadell en
pocas cosas es referencia, salvo en el número de viviendas ocupadas que ya están en 1.500
gracias al efecto llamada del gobierno municipal

3.- Sabadell és probablement una de les ciutats més ben ubicades del sud-oest d’Europa. La
ciutat té diferents projectes pendents d’afrontar: la reforma de la Gran Via, la reforma de la
Carretera de Terrassa i Carretera de Barcelona. Això provoca una gran càrrega de trànsit en el
centre de la Ciutat generada per una mobilitat que només és de pas.
Aquests projectes no es poden afrontar sense haver resolt les infraestructures perimetrals:
Ronda Vallès/B-40 , les rondes i la interpolar... i aquestes solucions necessiten de la coordinació
supramunicipal ja que afecten a diferents municipis.
Quines són les seves prioritats en infraestructures perifèriques i com serà el sistema de
governança supramunicipal? (regidoria específica per relacions supramunicipals..., accions
concretes
La ronda Vallés, o B-40, o el Quart Cinturó, como ustedes la quieran llamar debo decirle que
tanto en el gobierno del Presidente Aznar como en el gobierno del Presidente Rajoy, ha habido
voluntad política y presupuesto para abordar el proyecto, y ha sido desde el territorio quien ha
imposibilitado que ya la tengamos. Le puedo asegurar que el mejor ministro de Fomento que
hemos tenido en democracia que fue Francisco Álvarez Cascos impulsó el 4º cinturón con gran
fuerza pero se encontró una pared en el ámbito catalán.

Y en relación con la transformación de la Gran Vía, debo decirle que en época del concejal
Andreu Gil ya se presentó por parte del PP en el pleno municipal el proyecto Gran Vía Digital
que abordaba la transformación que ahora anuncia la Sra. Ciuró a bombo y platillo, el problema
es que lo hace 15 años tarde. Gran Vía debe convertirse en un gran boulevard que no parta la
ciudad en dos, que sea el eje que concentre la innovación, que impulse Fira Sabadell
actualmente en decadencia, y obviamente todo ello ejecutando la vía interpolar que lleve el
tráfico que viene y va a Castellar del Vallés por la periferia de la ciudad.

MODELO ECONOMICO

1. PROMOCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA
1. Fomentaremos la creación de empleo aumentando las ayudas y los incentivos económicos a
las empresas que contribuyan a la creación de nuevos puestos de trabajo.
2. Promoveremos la actitud emprendedora, modificando las ordenanzas fiscales reguladoras de
todos los impuestos o tasas municipales aumentando las bonificaciones o incluso exenciones
que tengan relación con la apertura de pequeñas y medianas empresas.
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a) Propondremos el aumento de la bonificación a aquellos sujetos pasivos que tributen
cuota municipal y que hayan incrementado en un 10% su plantilla de trabajadores con
contrato indefinido.
b) Promoveremos una bonificación del impuesto a los menores de 30 años, que abran por
primera vez un negocio.
c) Incluiremos una bonificación del 30% del impuesto sobre vehículos a favor de los
vehículos que sean propiedad de un autónomo o de una PYME con sede social en la
ciudad, que se haya constituido en el periodo impositivo anterior.
2. CONOCIMIENTO E INNOVACCION
1. Impulsaremos los talleres de empleo y la generación de políticas de inserción laboral. Así
como fomentar el aumento de la cualificación profesional de los desempleados a través de
cursos subvencionados por la administración local trabajando conjuntamente con las empresas
de la ciudad para determinar el tipo de profesionales más demandado y con mayor salida laboral
para diseñar el perfil de los cursos.
2. Proponemos la creación de becas de excelencia, para aquellos estudiantes de la ciudad que
destaquen en sus estudios, premiando así el esfuerzo y el mérito con una dotación económica
para poder proseguir su camino académico.
3. AGILIZACIÓN DE TRÁMITES Y AYUDA AL EMPRENDEDOR
1. Facilitaremos la apertura de nuevas empresas agilizando los trámites burocráticos y
suprimiendo otros. Queremos que en una semana puedas abrir tu empresa.
2. Los pequeños comercios y los autónomos que inicien actividad en la ciudad tendrán seis
meses para regularizarla, obtendrán una licencia provisional y no tendrán que esperar a obtener
la licencia definitiva para poder abrir su negocio entre tanto.
3. Promocionaremos del plan del comercio de proximidad, como fórmula de dinamización del
comercio en la que el sector público y privado actúen de forma coordinada.
4. Promoveremos las actuaciones necesarias para facilitar la instalación de nuevos comercios en
la ciudad, así como de grandes marcas comerciales en el Parque empresarial de Sant Pau del
Riu-Sec.
5. Potenciaremos los diferentes ejes comerciales de la ciudad.
6. Promocionaremos el aprovechamiento del espacio de la Fira de Sabadell para su rentabilidad.

MODELO CULTURAL Y SOCIAL

1. SERVICIOS SOCIALES
1. Garantizamos las ayudas a la emergencia social: alimentación, vivienda y suministros.
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2. Ayudaremos a las familias que tengan a todos sus miembros en situación de desempleo o a
parados de larga duración a través de bonificaciones en el IBI.
3. Vincularemos las ayudas sociales a personas desempleadas a la búsqueda activa de empleo y
a un comportamiento cívico.
4. Revisaremos, para su ampliación, el número de becas comedor.
5. Modificaremos la accesibilidad a las ayudas sociales, vinculándolas a unos años mínimos de
empadronamiento en la ciudad.
6. Fomentaremos la apertura de un albergue municipal.
7. Impulsaremos las ayudas y subvenciones a entidades que dedican su labor a la atención de
personas con menos recursos. Sin distinción ideológica, recuperando las subvenciones a
asociaciones pro vida que hacen una labor encomiable como Casa Guadalupe o Red Madre.
2. LA FAMILIA COMO EJE VERTEBRADOR
1. Daremos prioridad a las familias como eje de la sociedad, potenciando el plan de ayuda a las
familias.
2. Fomentaremos la ampliación de recursos municipales destinados a potenciar la conciliación
familiar-laboral.
3. Impulsaremos medidas económicas, sociales y culturales para garantizar la protección de la
maternidad.
4. Promoveremos la adaptación de los horarios de las guarderías municipales a las demandas
reales de los padres.
5. Fomentaremos la creación de ayudas especiales para la contratación de canguros para las
familias numerosas y monoparentales, que dispongan de menos recursos.
3. NUEVO MODELO CULTURAL
1. Fomentaremos una programación cultural bilingüe y acorde con la realidad plural de la
ciudad.
2. Impulsaremos la bajada de precios de los teatros municipales para que pueda abarcar toda
la ciudadanía.
3. Incrementaremos el apoyo a todos los grupos de cultura popular tradicional.
4. Potenciaremos los museos de la ciudad, así como sus actividades y exposiciones. Invirtiendo
en una campaña de promoción y publicidad y dotándolos de una partida económica para su
ampliación y modernización.
6. Impulsaremos la celebración de actuaciones al aire libre, como en el anfiteatro de Parc
Catalunya, de grupos pop y rock, conciertos de jazz, grupos folklóricos y danza, para que
Sabadell pueda ser un referente de cultura y ocio.
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ARA SABADELL
MODEL TERRITORIAL
1.1. Quina política municipal plantegen, per tenir una ciutat amb edificis més sostenibles i
autosuficients?
Dotar-nos de les eines i instruments que han de facilitar que la ciutadania pugui generar si no
tota, una part important de l’energia que necessita per cobrir les seves necessitats.
Obrint el camí cap a l’autogeneració i l’autoconsum com a paper protagonista en el model
energètic de la ciutat, convertint aquestes instal·lacions en una realitat quotidiana. Una
autogeneració i un autoconsum que han d’afavorir la seguretat i garantir el subministrament.
Desenvolupar un mapa de possibilitats de recursos energètics actualitzat de la ciutat.
Un programa que impulsi l´aprofitament de les cobertes, els terrats i l´espai públic com a espais
generadors d´energia.
Potenciar l’Agència de l’Energia de Sabadell.
Estudiar, millorar i desenvolupar els models de col·laboració i línies de suport econòmic i fiscal.
Signar convenis amb CASSA i les companyies subministradores d’energia per instal·lar
comptadors socials en situacions d’ocupació en precari.
Fomentar la creació de les comunitats energètiques locals.
Extendre el programa 50/50 al conjunt d´equipaments educatius de la ciutat, i del programa
80/20 amb donació dels estalvis del 20% al tercer sector.
Potenciar les estacions de recàrrega per vehicles elèctrics a la via publica i a les comunitats.
El canvi de model, el fer de Sabadell una ciutat més saludable sostenible i autosuficient és feina
de tots, nosaltres aportem les eines i els mecanismes per fer realitat la complicitat.
Conscienciant i sensibilitzant a la ciutadania sobre la realitat del canvi climàtic.
1.2 Quants habitatges creuen que són necessaris els pròxims quatre anys i com plantegen
cobrir la demanda de la població exclosa de l’accés a l’habitatge?
En una ciutat deficient en espais de tot tipus, amb un grau elevat de desigualtats i de persones
vulnerables, cal planificar amb les diagnosis ja existents, una posta en funcionament de diferents
opcions per la via més rapida.
Des de habitatge està previst la construcció de 362 vivendes de lloguer social en 6 promocions
fins a 2024, amb una inversió de 56M d´euros, això amb uns lloguers socials, per cobrir unes
necessitats actuals de 1757 persones registrades en les llistes de demanda d'Habitatges de
Protecció Oficial, i 705 en emergència habitacional.
Augmentem el parc públic de lloguer i prioritzem la rehabilitació per davant de la nova
construcció.
Afavorint els ajuts a la rehabilitació de pisos buits o transformació de locals en habitatges, sota
criteris de sostenibilitat, a canvi de lloguer social garantit, i aquí cal considerar els 7000
habitatges buits que tenim a la ciutat.
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Per últim cal evitar la proliferació descontrolada de pisos turístics que puguin suposar un
encariment dels preus de lloguer.
I donar cobertura a l’emergència habitacional. A més de la construcció de la residència del sud
per a 102 places, cal un nou complexe residencial per a gent gran, i proposem la creació de 7
noves residències intergeneracionals de proximitat als districtes de la ciutat.
El resultat és la disminució del risc d’aïllament social de les persones vulnerables, millorant la
resiliència i la qualitat de vida a l’activar el nivell de participació dins l´entorn.
1.3 Quines són les seves prioritats en infraestructures perifèriques i com serà el sistema de
governança supramunicipal? (regidoria específica per relacions supramunicipals..., accions
concretes...)
El nou Consorci Municipal Sabadell 4.0 que proposem, coordinarà les relacions supramunicipals.
Volem assumir una posició de lideratge a nivell comarcal, coordinant les reclamacions
d’actuacions davant la Generalitat o l’Estat, i proposant la creació d’una Autoritat Vallesana del
Transport amb competències a nivell de transport públic interurbà.
Proposem re-estructurar la Oficina de Mobilitat, a fi de que assumeixi totes les funcions ara
disperses, i plantejar una xarxa de transport públic municipal i supramunicipal coherent d’acord
amb les necessitats de mobilitat (accés a polígons, centres de gran afluència com el Taulí, bus
nocturn, freqüències adequades…).
Creació d´un parc de serveis per a vehicles pesants destinat a vehicles en transit i a evitar el seu
aparcament incontrolat a la ciutat.
A nivell viari Dignificació dels diferents accessos i sortides de la ciutat en tots els seus punts.
Recolzem l´execució del projecte Portal Sud com a via per garantir la seguretat viaria dels
accessos en aquest punt.
Avaluarem l´alternativa amb menys impacte ambiental i social per donar sortida a la Ronda Nord
amb el enllaç de la B-124, al marge del cost econòmic. Aquesta infraestructura és prioritària
doncs ens permet reconvertir la Gran Via en un nou espai verd i amigable per a la ciutat.
Tanmateix caldrà avaluar també els accessos a la zona sud a traves de la via interpolar Sud, o el
desdoblament de la B-140.
MODEL ECONÒMIC
2.1 Estan disposats a que la promoció econòmica de la ciutat, (la captació de noves inversions,
els polígons industrials, la Fira...), estiguin co-gestionats entre l’administració i les entitats de
la ciutat?
(Si/No).
En cas afirmatiu, com ho farien? (Agència mixta, altres...) En cas negatiu, per què no?
Primerament, cal consensuar un Pacte Estratègic de Ciutat 2019-2030, amb la finalitat d’enfortir
la capacitat d’organització i acció del conjunt de la ciutat, articulant línies o vectors estratègics
tant dels compromisos d’acció del sector públic com del privat i ciutadà.
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Molt necessari la creació de xarxes de cooperació o comissions entre Administració, Entitats i
representacions de la ciutadania per a dissenyar el Pla d’Acció corresponent a cada línia
estratègica.
Apostem per la creació d´un ens capaç de co-gestionar aquesta xarxa de cooperació en diferents
taules.
El format inicialment proposat és el d´un Consorci Municipal de Sabadell 4.0, pol d´atracció
necessari per des del municipi fer polítiques públiques conjuntes, equitatives i sostenibles des
de baix cap a dalt.
Altres accions concretes són les àrees de promoció econòmica urbana (APEUs) a nivell de zones
comercials i polígons industrials. Avencem en un nou model de participació i vinculació entre el
ciutadà i l’ entorn econòmic.
Potenciar el grup de treball PECT Vallès Industrial, creiem en el procés creatiu que ens aporta
especialització, innovació, disseny i recerca.
Sovint s´ha treballat com a bolets dispersos, el consorci és la sinapsis neuronal del conjunt per
moure´ns amb seny i un tarannà propi que potencïi la ciutat, i la seva capacitat per liderar un
entorn supramunicipal.
Hem de treballar plegats en línies de treball conjuntes, perquè sols així teixim un entorn de
benestar, revertim desigualtats, assolim un treball digne i fem que les persones estiguin al
capdavant de tot.

2.2 Quina serà la seva política per potenciar la creació de coneixement a la ciutat? (Pla de
Formació Professional a la ciutat i a l’entorn, relació amb les universitats i centres
tecnològics,...)
La revolució que suposa la Industria 4.0 augmentarà el gap entre la formació actual i les
necessitats de les empreses. Per tant, és clau que el Pla Estratègic de Ciutat identifiqui les àrees
de coneixement a potenciar.
D’acord amb el PECT Vallès Industrial, proposem focalitzar-nos en coneixement aplicat als
sectors metal·lúrgic, tèxtil i mèdic, especialment en els aspectes de disseny industrial.
Posarem l´esforç en la creació i atracció de talent i coneixement
Designarem un centre pilot de FP per a la implantació d’estudis detectats com prioritaris dintre
de l’Estratègia de Ciutat.
Reformular el Vapor Llonch per a formar treballadors en àrees de coneixement d’Indústria 4.0.
Creació d’un programa d’orientació als instituts per a despertar vocacions cap a formació STEM.
Unificant iniciatives actuals, creació d’una incubadora/acceleradora de startups i spinoffs,
especialment les sorgides de la UAB, Taulí o ESDI.
Creació d’espais de trobada i negoci entre emprenedors i empreses consolidades, on es pugui
compartir experiències, col·laborar, vendre; i trobar mentors dels projectes.
Conjuntament amb les Entitats, universitats i centres tecnològics, suport en la creació de xarxes
de col·laboració industrial basades en Industria 4.0 i l’ús circular de recursos.
A través de la Oficina d’Innovació, proposar Sabadell com a banc de proves de noves tecnologies
i innovació, potenciant la participació en projectes d’àmbit europeu.
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Fer Sabadell ciutat pionera en el desplegament de tecnologia 5G.
Volem ser un ajuntament que aposti per primer cop en la inversió en recerca destinant el 0,25%
del pressupost anual.
2.3 Quin serà el model que aplicaran per simplificar i agilitzar l’administració? (relació amb les
entitats, terminis de llicència, relació amb el ciutadà)
Cal aplicar una política focalitzada a complir resultats i objectius amb indicadors clars.
L´administració electrònica l´eina de les noves tecnologies per simplificar i agilitzar els tràmits
de l´administració.
La simplificació administrativa, entesa com la reducció dels murs i les càrregues derivades de la
pròpia activitat administrativa es fonamenta:
1. En la simplificació dels procediments, reduint els documents a presentar per realitzar tràmits.
2. Invertint en la modernització de l’arquitectura de sistemes, i la connectivitat per:
- Presentar una visió única, global i consistent de les dades.
- Millorar les integracions entre sistemes i administracions.
- Facilitar millor informació́ i més precisa a la ciutadania i als treballadors municipals.
El SAC, i les 4 oficines cardinals amb la finestreta única requereixen d´una posta a punt
tecnològica, i dels espais físics.
Per millorar cal conèixer com prestem el servei, com informem sobre els serveis que oferim, i el
compromís de qualitat en els tràmits i en els serveis avaluables pels indicadors.
Avançar en la regulació de la simplificació administrativa per disposar d’una administració
oberta i àgil, a favor dels emprenedors i de tota la ciutadania, reduint els tràmits, incrementant
la transparència i la
simplicitat dels procediments.
Reduir el temps per iniciar una activitat, un canvi de model de relació entre les empreses i
l’administració facilita l´impuls de l’activitat econòmica, atorga confiança a l’empresariat i
redueix les barreres administratives.
MODEL CULTURAL I SOCIAL
3.1 Quin és el Mapa previst d’equipaments destinats a: Centres Oberts per a la infància i
joventut i de Centres d’allotjament temporal per atendre situacions de persones sense llar i
l’atenció especialitzada a persones sense llar amb problemàtiques de salut mental.
En una ciutat deficient en espais de tot tipus, cal planificar una posta en funcionament de
diferents centres per la via més rapida.
Apostem per tramitar la construcció, o rehabilitació d´espais existents que esdevinguin adequats
per a 2 residències de salut mental amb capacitat màxima per a 30 persones cadascuna.
Creació de 2 centres oberts nous com a mínim per a infants i joves, així com la captació de més
habitatges tutelats per a persones vulnerables (transtorns mentals, sensellarisme, violència de
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gènere, menors estrangers no acompanyats, habitatges insegurs i inadequats). Dels construïts
s´hauria de destinar una proporció per a necessitats socials no cobertes.
Creiem que cal accelerar aquesta proposta amb la compra d’habitatge de segona mà, i la seva
rehabilitació conjunta amb les persones vulnerables implicades afavorint d´aquesta forma
mitjançant el treball propi, i el tutelatge de les entitats i el ajuntament una inclusió social, i
millora econòmica en la línia de pa, treball, sostre.
Finalment apostem per un nou complex residencial per a gent gran, que junt a la nova residència
de gent gran que es construirà al sud, i a la proposta per crear 7 noves residències
intergeneracionals de proximitat als districtes de la ciutat han de permetre desenvolupar un
projecte integral que disminueixi el
risc d’aïllament social de les persones vulnerables, millorant la resiliència i la qualitat de vida al
activar el nivell de participació dins l´entorn.
3.2 Es preveu una revisió dels processos participatius en l’àmbit d’atorgament de subvencions
perquè aquestes responguin en major mesura a criteris d’equitat i solidaritat? Com ho faran?
Repensar el model de ciutat, incrementar la consciència i la implicació ciutadana passar de la
reactivitat a la proactivitat, en un model d´innovació social, i un canvi en les maneres de fer.
Els processos participatius del Construïm ciutat, no han esdevingut allò que desitgem ni a nivell
participatiu, ni en el contingut.
En aquest sentit cal desenvolupar un nou model definitiu partint del Pla Estratègic de
Participació.
En l’àmbit territorial proposem que els barris dins els seus respectius districtes constitueixen
òrgans territorials capaços de gestionar la part econòmica corresponent al seu àmbit territorial.
L´objectiu és un canvi de percepció i de valors dirigit a aconseguir un espai públic de qualitat,
valorar la riquesa paisatgística que envolta el barri i fer un barri més verd, amable i habitable. El
procés també ha de servir per identificar problemes i aconseguir fer un canvi en algunes
percepcions negatives dels
veïnatges.
En l´àmbit social un comitè tècnic avaluarà prèviament les propostes que han d´estar alineades
amb criteris d´equitat, i solidaritat vinculades a les pròpies polítiques socials del programa
municipal.
En quan al tema de les subvencions, la nostra proposta neix d´un treball conjunt previ amb les
entitats per definir polítiques públiques acordades conjuntament dins el marc del nou Consorci
Municipal 4.0.
El principi de col·laboració amb les entitats d’interès general en la seva activitat social i definides
com entitats d´utilitat pública es definirà com adjudicacions directes a uns programes complerts
i establerts.
Les concessions de domini públic per a l’ús privatiu del bé cedit a entitats que estan classificades
com d’interès general i d´utilitat pública es faran per temps superior als 4 anys.
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3.3 Quines accions faran per tenir la direcció adequada dels museus per respondre als reptes?
Els museus són uns dels principals equipaments especialitzats en la recerca, la conservació, i la
transmissió del patrimoni i la memòria col·lectiva de la societat.
A Sabadell portem massa temps mancats de recursos i personal qualificat per desenvolupar un
projecte atractiu, seductor, i capdavanter.
Per un altra costat tenim edificis, i espais patrimonials que cal aprofitar i activar lo abans possible
per dur a terme una reconfiguració que permeti avançar en els valors culturals, històrics i
patrimonials que ens ofereixen.
Pensem en un equip multidisciplinar que desenvolupi el projecte en noves infraestructures,
algunes ja existents com el Vapor Pissit; i amb l´aportació de recursos per fer una col·laboració
efectiva entre els entorns públics i els privats. Cal cobrir el ventall d´aportacions que permetin
mecanismes de finançament
intercomunicant la diversitat de públics (investigadors, universitats, escoles, famílies, grups
socials, etc…) i la interconnexió amb un món global com l´actual.
L' equip haurà d´implicar les noves tecnologies amb una xarxa que uneixi el desenvolupament
de Sabadell al llarg del temps amb el contingut dels diferents espais museístics, i amb activitats
interactives entre els diferents museus. Haurà de ser capaç de trobar complicitats entre vitalitat
cultural, economia creativa, i ambient propici.
El Pla de Museus, ha d´estructurar el conjunt de línies i de programes d’actuació que han de
permetre donar-nos una activitat creativa i cultural bona que generi creixement econòmic.
Tanmateix cal que a través del Consorci Municipal 4.0 es modeli el canvi de l’actual esquema
organitzatiu dels museus, i doti de capacitat per planificar, i estructurar unes polítiques noves
que capacitin un treball conjunt entre les entitats i l´administració. Un esquema amb Visió de
futur i amb voluntat d´aprofundir en la vocació social
dels museus.
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