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Després de 20 anys de reivindicació 
veïnal, la ciutat recupera un nou es-
pai públic amb grans zones verdes, 
jocs diversos i un amfiteatre; un es-
pai amb l’aigua i el verd com a prota-
gonistes.
La nova plaça d’Espanya és un jardí 
enmig de la ciutat, a la unió de barris 

altament densificats, que necessita-
ven aquest pulmó verd i un nou espai 
d’estada. A més és una gran porta 
d’entrada a una de les estacions més 
importants de la ciutat, amb l’inter-
canviador entre els FGC i els trens de 
Rodalies.

La nova plaça d’Espanya, 
un jardí enmig de la ciutat  

CoNNECtor ECoLògiC biodivErsitAt mobiLitAt sostENibLE

· ELEmENts 
  NAtUrALs
· rECUpErACió 
  dE LA NAtUrA

· XArXA dE 
  CArriLs biCi
· XArXA dE
  CAmiNs

intervenció Comunitària: 
transformar el barri amb la 

gent del barri

Prova Pilot 

· “som torre-romeu”  
(pla d’intervenció Comunitària al barri)
· treball col·lectiu: veïns i 
veïnes, entitats, agents socials i 
professionals de diferents àmbits

Pla 2019-2029
· per tota la ciutat
· per prevenir l’exclusió social
· per millorar la convivència i la 
implicació ciutadana
· per dinamitzar la vida 
socioeconòmica, educativa i 
cultural dels barris

· Enfortir la comunitat perquè 
protagonitzi i lideri la millora de les 
condicions de vida del barri

bosC dE 
CAN dEU

riU 
ripoLL

CAN pUiggENEr
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Sabadell
en 2  
minuts Sabadell ha estat reconegut per Unicef Espanya com a Ciutat Amiga de 

la Infància (2018-2022) 

Un Pla estratègic de comerç dissenyarà un nou model comercial a la 
ciutat, amb zones prioritàries d’actuació urbanística que permeti fer una 

regeneració del sector, com a font de riquesa i de creació de llocs de treball

Cedits tretze horts municipals a l’horta 
d’en Romau a persones amb rendes baixes 

per un període de quatre anys i destinat a 
l’autoconsum familiar 

Les obres de transformació del parc de les Aigües, al barri de Can Llong, 
convertiran aquest espai en una zona verda de referència per a tota la ciutat

S’incrementa en un 42% 
el pressupost destinat al 
manteniment del rodal i 
del parc fluvial del Ripoll

530 alumnes de 19 escoles es beneficien d’un programa municipal de 
formació en natació que permet als infants aprendre a nedar. 

Nova àrea de gossos, d’uns 1.500 m2, al parc del Taulí 

Al 2019 es destinen 5 milions d’euros per contractar 386 persones en atur 
mitjançant els programes d’ocupació, gràcies a les subvencions del Servei 

d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de Barcelona

Sabadell ja compta amb 
15 autobusos híbrids nous, 

més moderns i menys 
contaminants. A més, per 
a aquest 2019 han quedat 

congelats els preus per anar 
amb bus.
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 A SABADELL, MANTENIM 
ELS PREUS DELS SERVEIS 

PÚBLICS

AIGUA

CEMENTIRI

DES DEL 2015
HAN BAIXAT ELS PREUS

GRUA
El 2017 es 
municipalitza el servei

BUS
T-MES Abonament mensual

Abonament mensual jove
(des del 2017 s’ha mantingut el preu)

ESCOLA 
DE MÚSICA

ESCOLA ILLAESCOLES 
BRESSOL

DES DEL 2015
S’HAN MANTINGUT ELS PREUS

BUS

Des del 2017

T-10

Descarrega’t 
l’APP
i registra’t

1
Tria el tipus 
d’incidència:
enllumenat, 
neteja, arbrat, 
mobiliari, jardins, 
paviment,
semàfors...

2

Envia’ns la 
incidència 
indicant el lloc 
on es troba
i adjunta’n una 
fotografia

3
L’Ajuntament 
valorarà
la incidència
i l’atendrà

4

Ajuda’ns a conèixer què 
podem millorar de l’espai 
públic de Sabadell
Descarrega’t l’APP Espai Públic 
i informa’ns de les incidències

 Totes les línies i tots els dies de 
l’any.

 Horari: des d’inici del servei fins 
a les 6 del matí, i des de les 10 de 
la nit fins al final del servei.

 Pot demanar-ho qualsevol 
persona.

 Cal avisar la persona que 
condueix, qui decidirà el lloc més 
segur per aturar-se.

NOU SERVEI PER MILLORAR LA SEGURETAT DELS PASSATGERS I APROPAR-
LOS AL DESTÍ EN EL MOMENT DE BAIXAR DE L’AUTOBÚS A LA NIT

COM FUNCIONA?

PARADES INTERMÈDIES
SOTA DEMANDA EN HORARI DE NIT D’AUTOBÚS URBÀ

AmpliAció del 
projecte A-cordAnt 
amb l’OSV per a la 
creació d’orquestres 
a centres públics

tAllers de 
guitArrA 
amb l’Escola de 
Música i Conservatori

tAllers de corAl 
a 12 escoles 

amb l’Escola de 
Música i Conservatori

Activitats gratuïtes 
de música i teatre 

impulsades per 
l’Ajuntament als 

centres educatius

curs 16-17
+de 380 

nens i nenes

curs 18-19
uns 650 

nens i nenes

curs 17-18
uns 525 

nens i nenes

El nombre d’infants als programes de formació artística 
als barris creix un 70% en dos anys

tAllers de 
teAtre 

a 12 escoles 

70% 24%
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#conTracTe de reSIdUS

#SalUT InfanTIl

l’estudi de Salut Infantil 
permetrà orientar 
accions per promoure 
un estil de vida més saludable 

L’Estudi de Salut Infantil a Sabadell revela un alt grau de 
sedentarisme i un 30% d’infants amb sobrepès o obesitat.  L’anàlisi 
orientarà les polítiques que promouen estils de vida més saludables 
entre la població.

#genT gran

60 i + un pla per fomentar 
l’envelliment actiu 

El nou pla 60 i + recull una vuitantena d’accions adreçades a les 
persones grans amb l’objectiu de fomentar l’envelliment actiu, 
optimitzar les seves condicions de vida, així com incorporar aquesta 
perspectiva en la planificació municipal.
El pla s’estructura en  set àmbits diferents: Habitatge; Accessibilitat i 
ús d’espais públics i privats; Transport i mobilitat; Serveis socials i de 
salut; Respecte, igualtat i condicions de suport, relacions de suport i 
ajuda mútua; Participació social i cívica i Comunicació i informació.
Prèviament es va fer una anàlisi amb un procés participatiu obert a la 
ciutadania de més edat interessada en el projecte i amb les entitats 
de gent gran de la ciutat, així com d’altres col·lectius on són presents 
persones grans.

€€€€

CONTRACTE

factura

per què la ciutat no està prou neta?

Què ha fet l’Ajuntament?

L’adjudicació del 
contracte està al jutjat
· La peça 28 del Cas Mercuri 
investiga corrupció en 
l’adjudicació del contracte el 
2012.

 

 · Personar-se com acusació 
particular.

El servei està sense control

· Smatsa impedeix la 
comprovació del compliment 
del contracte deixant el 76% 
dels serveis sense GPS .
 

· Requerir el compliment del 
contracte. Davant la negativa 
d’Smatsa, s’ha obert expedient 
penalitzador.

més car
· Smatsa factura imports per 
sobre dels preus contractats, 
3,5M € entre 2014-2016.

 

· Liquidar els imports 
pagats de més i ordenar la 
ITF* per pagar els serveis 
fets al preu contractat.

menys servei
smatsa programa el 66% 
d’escombrat manual.
Fa només el 31% de  
l’escombrat mecànic de 
voreres.
Neteja menys del 40% de 
contenidors.

 

 · Requerir la realització  
de tot el servei  
contractat.

Què diu el contracte?

1 cop/setm.
2 cops/setm.
3 cops/setm.
4 cops/setm.
5 cops/setm.
6 cops/setm.

Freqüència en 
l’escombrat manual 
dels carrers

1 cop/setm.
2 cops/setm.
3 cops/setm.
4 cops/setm.
5 cops/setm.

Freqüència en 
l’escombrat manual 
dels carrers

Un 34%
menys

Què programa l’empresa?
 sErvEi d’EsCombrAt mANUAL

*Sistema de facturació



#enTornS eScolarS

a Sabadell avancem en la 
seguretat dels entorns escolars

#parTIcIpacIÓ

19 projectes escollits per la 
ciutadania inclosos 
al pressupost municipal 
del 2019

L’Ajuntament ha tornat a posar a disposició de la ciutadania 1 milió 
d’euros del pressupost municipal per a projectes relacionats amb 
la millora de l’espai públic o els equipaments municipals i  per a 
projectes que millorin la cohesió social a la ciutat o a un barri.
tota la informació dels projectes a: https://decidim.sabadell.cat/

promoció CAN gAmbÚs 1
C. de Malta, 146-160 / c. del Poble Bubi, 8-44108 

promoció LAYrEt
C. de Francesc Layret / c. de Piferrer32 

promoció pau trullàs
Rda. de Collsalarca

16 

promoció CAN LLoNg 7
Rda. d’Europa / pl. de Lisboa80 

promoció CAN gAmbÚs 2
C. de Malta, 128-144 / c. del Kurdistan, 36-44105 

promoció bArCELoNA
C. de Barcelona / c. de Zurbano

21 
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Habitatges de lloguer 
lliures d’especulació 

immobiliària Nombre d’habitatges de cada promoció*

PER UN AJUNTAMENT MÉS FORT 
DAVANT ELS RISCOS DE CORRUPCIÓ

10 ACCIONS PER I L’èTICA, LA INTEgRITAT 
I LA TRANSPARèNCIA DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Pla de Promoció de l’habitatge 2019-2024

64 19
projectes presentats 

per la ciutadania
projectes escollits 
per la ciutadania

5.698
suports de la ciutadania persones hi han participat

projectes validats
tècnicament

38

22.792

2019

#ceMenTIrI

Millores al cementiri 
Municipal 
Amb la construcció de 600 columbaris per a  
cendres i la millora de la circulació interna a la  
part nova, es posa fi al pla d’inversions de millores del Cementiri 
Municipal. Les millores també han consistit en la construcció de 110 
nínxols, la pavimentació del cementiri vell, la reordenació i millora 
dels accessos i la rehabilitació de les cobertes de les sepultures.

S’hi ha invertit 
prop de 

550.000e 
(2016-2018)

Sabadell comptarà 
amb un total de

362 
habitatges nous de lloguer públic

L’Ajuntament s’ha personat com a acusació particular en el cas 
Mercuri.

Creació d’una Regidoria de Transparència i d’una Comissió 
Informativa especial amb representació de tots els grups 
municipals.

Treball pioner per identificar els punts febles de 
l’administració, vulnerables davant els riscos de corrupció.

Creació d’un Mapa on s’identifiquen aquells àmbits i 
procediments on els riscos de corrupció podrien aparèixer 
amb més probabilitat. 

A partir d’aquí, s’elaborarà un Pla de gestió amb mesures 
preventives que implicaran canvis, nous controls, etc. Part d’una   
infraestructura ètica que quedarà integrada en el funcionament 
municipal. 

Pla de formació, sensibilització i reflexió sobre ètica 
pública adreçat a càrrecs electes, responsables tècnics i 
treballadors municipals.

Aprovació d’un Codi ètic per a alts càrrecs de l’Ajuntament, 
que supera àmpliament l’exigit per la llei, i creació d’una 
Comissió d’ètica Pública que vetlla per complir-lo.

Impuls d’un nou Portal de Transparència amb més 
d’un centenar d’ítems d’informació pública en constant 
actualització.  

S’han aprovat 17 cartes de servei, amb 160 compromisos de 
qualitat i 192 indicadors de compliment. 

Es crearà la Bústia ètica. Servei confidencial, a l’abast de tota 
l’organització municipal, per resoldre dubtes o conflictes i 
reportar conductes presumptament incorrectes. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Per anar a l,escola... 

TRIA LA MILLOR OPCIÓ

Protecció dels passos de vianants

Millora de la senyalització

Nous semàfors

pilones per evitar estacionaments indeguts

Zones de vianants a les hores d’entrar i sortir d’escola

Millora d’itineraris i accessos

ACCIONS A MÉS DE 20 CENTRES EDUCATIUS
de la ciutat
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#polIcIa

el pla de creixement de la policia 
Municipal preveu incrementar la 
plantilla fins als 275 agents el 2022 

En el marc del pla de creixement de la Policia Municipal, el 
2018 es van cobrir mitjançant oposició 13 places d’agent. 
La convocatòria d’aquest any preveu 32 places. El projecte 
de reestructuració i creixement té l’objectiu de passar dels 
220 policies que hi havia el 2016 a 275 agents el 2022.

#ajUTS Menjador

l’ajuntament ha augmentat en un 
73% el pressupost per a ajuts de 
menjador escolar  

Aquest curs, un total de 4.610 infants de Sabadell es poden 
beneficiar dels ajuts de menjador. Durant aquest mandat 
l’esforç econòmic de l’Ajuntament ha experimentat un in-
crement del 73% en relació amb el mandat anterior.

#eSporT jove

les Termes estrena pistes totalment 
renovades  

Les obres al Poliesportiu Les Termes han permès remode-
lar i pavimentar de nou la pista, de manera que ara s’hi pot 
practicar futbol sala i bàsquet. A més, s’ha creat una pista 
de patinatge a l’espai de nova pavimentació i s’ha mantingut 
un camp de sauló. Bona part de les activitats que s’hi fan a 
les pistes formen part del projecte Esport Jove als Barris que 
conjuntament amb la Ludoteca Margarida Bedós i l’Institut 
Les Termes vol promoure la pràctica esportiva i els hàbits sa-
ludables entre infants  i adolescents.
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UnITaT pel canvI 

crIda per SaBadell deMÒcraTa

cIUTadanSparTIT SocIalISTa 
de caTalUnYa

gUanYeM SaBadell parTIT popUlar

eSQUerra 
repUBlIcana

regIdor
no adScrIT
Lluís Monge

El Ple 
municipal Sabadell ha deixat de ser referència en 

molts aspectes: el comerç, la indústria, 
la cultura, etc. Els seus mateixos ciuta-

el Sabadell del futur està per construir. ens hi ajudes?

Fa quasi quatre anys, la Crida per 
Sabadell aprovava el seus eixos pro-
gramàtics, on una de les apostes 
principals era la que la ciutadania fos 
protagonista de les decisions que es 
prenen a la seva ciutat o barri. Des de 
llavors ens hem dedicat a impulsar la 
creació de taules de barris o sectorit-
zades, a animar a l’autoorganització i 
la participació ciutadana i a garantir 

que es generi teixit organitzatiu. Les 
nostres apostes són clares, i seguirem 
en el camí dels models de participació 
veïnal i deliberació col·lectiva perquè 
les persones siguin agents actius que 
decideixin sobre la seva ciutat. Som 
conscients que queda molta feina 
per fer, però segur que entre totes ho 
aconseguirem. El Sabadell del futur 
està per construir-lo. Ho fem juntes?

prioritats clares: unitat, feina i responsabilitat
Ja fa tres anys que gràcies a la genero-
sitat d’Unitat pel Canvi a Sabadell es va 
conformar a la ciutat un govern d’es-
querres netes de corrupció, que va per-
metre tancar la nefasta etapa anterior. 
Durant aquest temps hem aportat es-
tabilitat, mirada territorial de ciutat, 
fent obra de govern amb rigor i dis-
creció. Sempre avantposant l’interès 
general per sobre de l’interès de partit. 
Una dada: els regidors d’UpC hem exe-

cutat més del 70% del Pla d’Actuació 
de les nostres regidories de salut, Edu-
cació, sostenibilitat, treball i Empresa, 
rrHH i transparència.
Tanmateix som conscients que no és 
moment de triomfalismes, perquè la 
ciutat encara té molts reptes per enda-
vant. Nosaltres, ara i com sempre, con-
tinuarem treballant en comú, al servei 
dels interessos de les classes populars 
de tots els barris de la ciutat.

reflexions per a una ciutat millor
1. La representació política la té el con-
junt del Ple i qui governi ha de ser cons-
cient que ha de treballar pel benestar 
de tothom, tenint present que els seus 
representants estan en el ple municipal.
2. Pel que fa a la transparència, bon go-
vern i participació, el que és important 
són les accions no les declaracions; i 
l’estètica no pot passar per davant de 
l’eficàcia.
3. Quan la ideologia no serveix per im-

pulsar noves accions sinó que s’utilitza 
per donar cobertura a la revenja, perd la 
seva legitimitat.
4. Els funcionaris i les empreses con-
cessionàries no són enemics a batre 
sinó els col·laboradors indispensables 
per donar un bon servei a la ciutadania. 
Desitgem que el proper govern compar-
teixi aquestes reflexions, perque creiem 
que són la clau per una millor ciutat per 
a tothom.

dans han de consumir aquests serveis 
i productes en altres poblacions.

Si no volem cronificar la  sensació de 
ciutat dormitori, establerta en gran part 
de la ciutadania, calen  polítiques que 
donin respostes reals a la situació de 
letargia en què es troba Sabadell.



Fem
 Sabadell 

millor!

Pacificació del c. de Sant Pere
Transformació de l’espai central

oficina d’Entitats i voluntariat
Fomentem la interrelació entre associacions

Passeig de Can Feu
Nou parc d’entrada a la ciutat

residència pública de Gent Gran 
del Sud - Parc Central
Nova mirada a l’atenció a la gent gran

TRANSFORMACIÓ DE LA CIUTAT ESPAI DIGNEATENCIÓ A LES PERSONES QUALITAT DE VIDA

... i seguim transformant la ciutat!


