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1. Direcció
1.1 Organització i Recursos Humans
1.1.1 Direcció Política i Tècnica (*)
Regidor
Cap d´Àrea de Promoció Ciutat i Innovació
Cap del Programa d’Innovació i Ciutat

Miquel Soler i Antolí
Olga Jiménez Palau
Rosa Núñez Delgado

(*) A 31 de desembre de 2017

1.1.2 Organigrama (*)

PROGRAMA
CAP PROGRAMA

Secció
CAP SECCIÓ

INNOVACIÓ I CIUTAT
NUÑEZ DELGADO,ROSA MARIA
INNOVACIÓ, CONEIXEMENT I
AUDIOVISUALS

(*) A 31 de desembre de 2017

1.1.3 Formació del personal
El personal del servei ha participat durant el 2017 en els següents cursos i accions formatives,
que representen un total de 108 hores de formació.
A continuació es detalla la formació externa i interna en matèria de cursos del personal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió d'activitats audiovisuals. Cineclubs i cinema no comercial
El cinema en les programacions d'arts visuals municipals
Jornades de motivació organitzades per Alcaldia
Postgrau Smart cities
Tècniques de millora contínua
Conducció de reunions
Gestió pressupostària
Guia d'usos i estils de les xarxes socials de l'Ajuntament de Sabadell
Línies bàsiques sobre la transparència i accés a la informació pública
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1.2 Recursos econòmics
Estructura i evolució del pressupost de despeses corrents facturat per capítols
2014
2015
2016
2017
Capítol I
0,00
123.225,07
107.783,63
174.511,63
Capítol II
0,00
25.574,19
127.458,88
104.842,47
Capítol IV
0,00
0,00
500,00
8.500,00
Total Servei
0,00
148.799,26
235.742,51
287.854,10
Estructura i evolució del pressupost d’ingressos liquidat per capítols
2014
2015
2016
Capítol III
0,00
0,00
20.355,27
Capítol IV
0,00
0,00
108.937,89
Total Servei
0,00
0,00
129.293,16

2017
19.236,11
46.964,95
66.201,06

Evolució del percentatge d’ingressos externs en relació a les despeses totals
2014
2015
2016
Ingressos externs servei 0,00
0,00
129.293,16
Total despeses
liquidades
0,00
148.799,26
235.742,51
% finançament extern
0,00 %
0,00 %
54,84 %

287.854,10
22,99 %

Evolució del pressupostos ordinaris de despeses corrents i d’ingressos
2014
2015
2016
Despeses (Obl. Rec)
--100
158
Ingressos (DR’s)
----100

2017
193
51

2017
66.201,06

Estructura i evolució del pressupost de despeses corrents facturat per programes
Nom programa
2014
2015
2016
2017
Formació Audiovisual
0,00
0,00
7.327,31
17.370,15
Innovació i Coneixement
0,00
0,00
205.563,29 210.104,03
Oficina TIC
0,00
0,00
11.858,00
0,00
Sabadell Ciutat Intel·ligent
66.408,40 0,00
0,00
0,00
Tecnologies i ciutat del
60.379,92
coneixement
0,00
149.767,20 10.993,91
Evolució del pressupost de despeses corrents facturat Servei / Ajuntament
2014
2015
2016
Pres. Ajuntament
163.126.201,11 187.089.377,89 172.107.488,94
Pressupost servei
0,00
148.799,26
235.742,51
% Servei / Ajunt.
0,00%
0,08%
0,14%
Evolució del pressupost de despeses corrents facturat Servei / habitant
2014
2015
2016
Habitants
207.444
207.814
208.246
Pressupost servei
0,00
148.799,26
235.742,51
P. Servei / habitant
0,00
0,72
1,13
5

2017
193.368.514,84
287.854,10
0,15%

2017
209.931
287.854,10
1,37

1.3 Gestió administrativa
Nombre d’expedients del Servei
Total expedients Servei

2014
---

2015
0

2016
0

2017
18

Nombre total de decrets
Registre Servei
Registre Ajuntament
% Servei / Ajuntament

2014
--12.329
0,00 %

2015
0
13.206
0,00 %

2016
48
13.607
0,35

2017
69
14.408
0,47

2014
0

2015
0

2016
2

2017
3

Nombre de dictàmens
Registre Servei

Comissió Municipal Informativa. Punts a l’Ordre del Dia generats pel Servei
2014
2015
2016
2017
Junta de Govern
Ple
Decrets
Punts informatius

---------

0
0
0
0

5
2
--0

6
3
--2

Total Servei

---

0
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1.4 Comunicació
En el transcurs de l’exercici de 2017 el Servei ha generat els comunicats i ha participat en el
nombre de rodes de premsa que s’indiquen a continuació:

Convocatòries
Notes de premsa

2014
-----

2015
-----

2016
0
13

2017
4
16

1.5 Instruments i accions per les polítiques de gènere
Promoure la presència de dones en algunes de les accions organitzades en l’àmbit d’Innovació:
Saba-Tic, mostra interactiva d’eines digitals i tecnològiques innovadores.
Vetllar per la paritat en la composició dels jurats dels concursos impulsats i de la comissió
d’estudi tècnica del reglament.

1.6 Espais transversals de taules i consells
Taller de formació i codisseny d’accions d’innovació urbana en el marc del projecte
Triangulum, 13 i 14 de novembre de 2017, Biblioteca Vapor Badia, Sabadell: per desenvolupar i
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validar conjuntament les accions a incloure en l’estratègia d’implementació del projecte
Triangulum a Sabadell, amb l’assistència de 40 persones i una quinzena d’entitats d’àmbit local,
comarcal o metropolità. El projecte Triangulum rep finançament del programa Horizon 2020 de
la Comissió europea.
Àgores urbanes de participació ciutadana, vinculades al projecte Urban Wins, en l’àmbit de
prevenció i gestió de residus i metabolisme urbà: 14/12/2017, 9/11/2017 i 19/6/2017. Amb
l’assistència, en conjunt, 54 participants d’entitats d’àmbit local, comarcal i metropolità.
Contribució al Pla municipal de relacions exteriors (setembre 2017), promogut des de l’Alcaldia.
Contribució a Pla Director de Cooperació 2018-2022 (15/12/2017), promogut des de la
regidoria de Drets civils i gènere
Participació en la taula de Benestar Animal amb motiu de les actuacions planificades en el
marc de la Primera Mostra Internacional de Cinema Animal de Sabadell.
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2. ACTUACIONS I ACTIVITATS REALITZADES
2.1

Innovació i coneixement

Compliment del Programa d’Actuació Municipal
Llegenda
Actuació finalitzada
Es desenvolupa segons el calendari previst
Es desenvolupa amb lleu retard
Dificultats per complir el calendari previst o per dur-la a
terme
Es proposa la suprimir-la

Objectiu 05.02.01 Planificar amb visió estratègica els projectes de desenvolupament urbà
Programa 05.02.01.01 Projectes de desenvolupament urbà (4920)
Codi

Actuació

Responsable Abast

Data fi

05.02.01.01.0 Gestionar el finançament de la Comissió TIC i
1
europea rebut en el marc del projecte
Innovació
Triangulum assegurant l’execució
correcta de les accions compromeses

Ciutat

Desembre/201
7

05.02.01.01.0 Gestionar el finançament de la Comissió TIC i
2
europea rebut en el marc del projecte
Innovació
Triangulum assegurant l’execució
correcta de les accions compromeses

Ciutat

Setembre/201
7

05.02.01.01.0 Gestionar el finançament de la Comissió TIC i
3
europea rebut en el marc del projecte
Innovació
Urban Wins, assegurant l’execució
correcta de les accions compromeses.

Ciutat

Desembre/201
7

05.02.01.01.01. Acció acomplerta correctament. Pla d’implantació del Triangulum a Sabadell en
fase d’elaboració avançada (elaboració finalitzada a febrer 2018). Des d’innovació, focus en 2
accions del pla: aplicació de la videoconferència als serveis municipals i implantació d’un espai
“maker” a Sabadell i plataforma digital de recursos i espais
05.02.01.01.02. Acció acomplerta correctament, amb la participació a les 3 missions d’avaluació
a les ciutats precursores (maig-juliol 2017) que van enriquir el pla d’implantació del projecte
Triangulum a Sabadell, amb noves accions o re-definició de les accions ja previstes.
05.02.01.01.03. Acció acomplerta correctament. A través de les 3 àgores presencials i l’àgora
online, s’ha contribuït a la definició de propostes d’accions (eines, nova normativa i iniciatives de
conscienciació) que està previst d’incloure en el PEAL (Pla estratègic d’acció local, en prevenció
i gestió de residus). També s’ha contribuït a l’aplicació de la metodologia DPSIR (DriversPressures-State-Impact-Response) aplicada a l’àmbit de la prevenció i gestió de residus i el
metabolisme urbà.
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Projecte Urban Wins Creació d'àgores urbanes per la prevenció i gestió dels residus
En concret s’han dut a terme 3 àgores urbanes, amb 55 assistents, i on s’han plantejat 13
propostes d’accions:
• Espai per l’eco-sensibilització
• Informació pública sobre els residus
• Reduir productes d’un sol ús i embalatges en els actes de l’Ajuntament
• Plataforma web d’intercanvi de béns
• “Ruin house”
• Recollida porta a porta
• Beneficis econòmics per a qui recicli
• Reforçar la comunicació i l’educació ciutadana en la recollida selectiva
• Pagament per generació de residus
• Sensibilitzar la ciutadania i donar recursos per la recollida selectiva en origen
• Distintius per productes de proximitat
• Creació de cooperatives de consum
• Canvi d’usos del sòl a favor de jardins recreatius

Projecte Triangulum
Identificació de 10 noves accions a desenvolupar en els camps de la mobilitat urbana, l'energia,
les tecnologies de les informació i comunicació (TIC) i el desenvolupament econòmic, incloses
en l’estratègia d’implementació del projecte Triangulum a Sabadell (FCIS), d’acord amb el
lliurable (deliverable) 6.6. presentat el 7/2/2018.
Participació, en el marc del projecte, en 11 sessions formatives, 3 visites de camp a les ciutats
“lighthouse” i organització d’un taller de cocreació i disseny d’accions d’innovació urbana amb
l’ecosistema d’innovació de la ciutat (40 assistents).
Participació a l’Smart City Expo & World Congress i cimera dels alcaldes d’Eindhoven i
Sabadell.

2.2

Tecnologies i ciutat del coneixement

Compliment del Programa d’Actuació Municipal
Programa 02.02.02.05 Innovació i coneixement (9208)
Codi

Actuació

Responsable Abast

Data fi

02.02.02.05.02 Implantar un espai municipal de difusió, TIC i
creació i experimentació en l'àmbit de Innovació
les noves tecnologies i la innovació

Ciutat

Desembre/2017

02.02.02.05.03 Elaborar un mapa local d'actors i
iniciatives innovadores

TIC i
Innovació

Ciutat

Febrer/2017

02.02.02.05.04 Organitzar activitats dins del programa TIC i
"Ciutat i Escola" vinculades a noves
Innovació
tecnologies i innovació

Ciutat

Setembre/2017

02.02.02.05.05 Organitzar activitats de difusió i
TIC i
sensibilització al voltant de la innovació Innovació
i les noves tecnologies

Ciutat

Setembre/2017
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02.02.02.05.06 Atorgar subvencions a projectes
innovadors d'estudiants (o grups
d'estudiants) de nivell postgrau, o
d'empreses o entitats de la ciutat

TIC i
Innovació

Ciutat

Setembre/2017

02.02.02.05.07 Analitzar la imatge de Sabadell i
TIC i
l’Ajuntament en el món digital, dins d’un Innovació
estudi global sobre la marca de
l’Ajuntament i de la ciutat

Ciutat

Desembre/2017

2.2.1 Saba-TIC
És una mostra interactiva d’eines digitals i tecnològiques innovadores que pretén fer conèixer el
vessant innovador de les entitats de Sabadell i del nostre entorn comarcal i metropolità, així com
formar/informar els ciutadans en aquest àmbit, duta a terme als Jardins de l’Espai Cultura, per la
Festa Major de Sabadell. A continuació es detallen les dades més rellevants:
•
Nombre total d’assistents: 2.000 persones
•
Nombre d’expositors: 17
•
Totes les places dels tallers programats es van esgotar, en total, 60
•
Despeses de l’activitat:
Concepte
Col·laboracions amb contraprestació
Comunicació i difusió
Acondiciament de l'espai
Logística: càtering, samarretes i acreditacions

Cost
4.500 €
1.046 €
2.973 €
803 €

Total

9.322 €

2.2.2 Concurs Coinnovem Sabadell
Concurs d’idees innovadores per al desenvolupament urbà, que té per finalitat identificar,
reconèixer i retenir el talent innovador en l’àmbit del desenvolupament urbà; així com detectar i
recollir un conjunt valuós d’idees urbanes innovadores potencialment aplicables a la nostra
ciutat. Es van acceptar 21 candidatures. Més informació:
http://sabadell.cat/ca/innovaciosbd/69250-concurs-coinnovemsabadell
Valoració i avaluació de les accions, actuacions i/o activitats
S’han obtingut 2 subvencions d’altres administracions públiques, “Reforçament cooperació
europea” a través del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona i “Magneto”, del
programa Horizon 2020 de la Comissió europea, en l’àmbit de seguretat ciutadana. La resta de
subvencions sol·licitades no han estat concedides: “Bicity” (Urban innovative actions) i “MASHIN” (Horizon 2020, Economia circular).
S’ha incrementat el nombre de seguidors d’Innovació a les xarxes socials (Facebook, Twitter,
Linked in).
S’han coorganitzat esdeveniments de formació i difusió en l'àmbit de la innovació i el
coneixement, com ara Saba-TIC i Nit de la Ciència i el Coneixement. Així mateix, s’ha participat
en jornades de xarxes com Àmbit B30, Innpulso, Catlabs o City Protocol Society.
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2.3

Promoció cultural

Compliment del Programa d’Actuació Municipal
Objectiu 01.06.05 Gestionar un programa en l’àmbit audiovisual que promogui la formació, la
difusió i el suport a la producció
Programa 01.06.05.01 Formació, difusió i producció audiovisual (3340)
Codi

Actuació

Responsable Abast

Data fi

TIC i
Innovació

Ciutat

Desembre/201
7

01.06.05.01.0 Elaborar un reglament de l'oficina única TIC i
2
Innovació

Ciutat

Setembre/201
7

01.06.05.01.0 Consolidar l'oficina de suport a la
producció audiovisual
3

TIC i
Innovació

Ciutat

Octubre/2017

01.06.05.01.0 Impulsar la creació d'un programa
4
estable de cinema de qualitat

TIC i
Innovació

Ciutat

Setembre/201
7

01.06.05.01.0 Revisar l'aplicació dels convenis actuals TIC i
5
amb operadors de cinema
Innovació

Ciutat

Febrer/2017

01.06.05.01.0 Participar en la creació de la xarxa de
ciutats Film Friendly
1

2.3.1 1a Mostra Internacional de Cinema Animal de Sabadell
Iniciada al 2017, s’han emès documentals i pel·lícules sobre els drets dels animals, les
injustícies i la violència que pateixen, per sensibilitzar i debatre el problema. Va incloure un
concurs internacional de curts sobre animals.
•
•
•
•
•

Nombre d’assistents: unes 1.000 persones
Matinals de Cinema: 505 alumnes de 5è i 6è
Concurs de curts: 51 obres de 16 països diferents
Assistència a la Mostra: mitjana per sessió de 100 espectadors
Activitat de sensibilització amb l’actor Nacho Guerreros

2.3.2 Nadal Inno-TiC
Activitat iniciada al 2017, amb tallers lúdics i interactius per apropar infants i joves a les noves
tecnologies audiovisuals, innovadores i sostenibles.
•
•

Nombre d’assistents: 139 persones
Tallers: construcció d’un helicòpter solar, fotografia, robòtica, xerrada youtuber Leopolda
Olda, reparació d’aparells i energies renovables.

2.3.3 Foment de l’Audiovisual
•
•
•

Adequació equipament: S’ha dotat d’un lavabo per a persones amb mobilitat reduïda i de
xarxa d’internet. En tràmit la contractació del subministrament i instal·lació del projector.
Relació amb entitats: Reunions, suport econòmic i logístic, junt amb el servei de Cultura,
a les entitats cine-Club Sabadell i Festival Cinema de Terror de Sabadell.
Pla foment del cinema: Cerca documental i inici de la redacció.

11

2.3.4 Ordenança reguladora per realitzar produccions audiovisuals
L’objectiu és regular el suport a les productores, els circuits interns per tramitar els permisos de
rodatges i altres aspectes relacionats amb les produccions audiovisuals. Es va constituir la
comissió tècnica d’estudi al novembre de 2017. S’està redactant el primer esborrany del text.

2.3.5 Suport als rodatges: Oficina Film Commission
És l’encarregada d’atendre les productores i acompanyar-les en la recerca de localitzacions i en
les gestions amb els departaments municipals per obtenir els permisos pertinents. Al 2017 va
gestionar 50 rodatges, distribuïts de la següent manera:

Llargmetratge
Curtmetratge
Rodatge publicitari
Fotografia publicitària
Programa TV
Sèrie TV
Documental
Vídeo corporatiu
Estudiants (exercici acadèmic)
Altres
Total anual

2014
1
4
10
3
0
2
1
3
10
6
40

2015
0
0
8
5
0
1
7
8
8
3
40

2016
0
4
13
9
8
1
4
2
7
1
49

2017
3
2
7
1
3
6
9
8
9
2
50

2.3.6 Drive-In (auto-cine)
Activitat familiar realitzada al 2017, per veure cinema dins el cotxe. Es va projectar Els Minions i
Grease.
•
•

Les reserves online es van esgotar (150 vehicles per sessió )
Bona valoració a les xarxes

Valoració i avaluació de les accions, actuacions i/o activitats
Els objectius perseguits han estat apropar a la gent a la cultura i llenguatge cinematogràfic,
utilitzar aquest mitjà per a sensibilitzar i comprometre en valors compartits i donar suport a la
industria cinematogràfica i de l’audiovisual. Algunes actuacions no estan complint els terminis
programats per manca de recursos humans. La valoració de la ciutadania ha estat molt positiva.
És una línia de treball que s’ha de consolidar.

2.4

Col·laboracions estables amb organismes i institucions externes

En el marc de la Nit de la ciència i el coneixement 2017, el 3/5/2017 (2a edició), s’ha col·laborat
amb la Fundació Bosch i Cardellach, la Corporació Sanitària Parc Taulí, la Universitat Autònoma
de Barcelona i FUNDIT-ESDI.
En el marc de l’esdeveniment Saba-TIC, mostra interactiva d’eines digitals i tecnològiques
innovadores, el 2/9/17, durant la Festa Major de Sabadell 2017, s’ha col·labora amb la Fundació
Antiga Caixa Sabadell.
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Amb la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Xarxa Catalonia SmartLab, Xarxa catalana
d’urban labs, a la que l’Ajuntament es va adherir formalment (Decret 173/2017, d’11 de gener).
En data 5/7/17, es van fer presentacions de possibles proves pilot (la majoria) gratuïtes de
productes innovadors per donar resposta a reptes plantejats per l’Ajuntament de Sabadell,
concretament pels serveis de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes, Vialitat, Participació
Ciutadana, Llicències i Ocupació de Via Pública.
Amb la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Xarxa Catlabs, Xarxa catalana d’innovació
social, digital i col·laboradora, s’ha participat en el primer “camp d’innovació” de Catalunya, els
dies 6 a 8 de juny al Tecnocampus. La trobada de balanç del camp que va tenir lloc el
27/9/2017 a Barcelona. Un representant de la Xarxa ha estat present en el taller de formació i
codisseny d’accions d’innovació urbana, dins del projecte Triangulum el 13/11/2017 a Sabadell.
Participació en la Xarxa Innpulso, de ciutats per la ciència i la innovació:
•
•
•

Programa d’immersió político-tècnica, Terrassa, 22/09/17. Participació en la taula rodona
sobre creixement intel·ligent amb el projecte “Observatori intel·ligent de la vellesa”.
Trobada d’ajuntaments catalans de la xarxa, 22/3/17 i 12/6/17. Reflexió conjunta
respecte el pla de treball de la xarxa per als propers anys.
Es participa (amb delegació de vot) en l’elecció de la Presidència (21/6/17) i renovació
del consell rector de la xarxa (17/1/17)

Col·laboració amb la xarxa “Àmbit B30”: Assistència jornades sobre nanotecnologia (gener
2017) i economia circular (abril 2017).
Participació en la xarxa Catalunya Film Commission.
Col·laboració i suport a l’organització del Festival de Terror de Sabadell (febrer 2017).
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