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Hola Sabadell
Butlletí de l’Ajuntament de Sabadell

www.sabadell.cat

InIcI del 
procedIment 
sancIonador

notIfIcacIó de 
18 expedIents 

sancIonadors 

febrer 2017
3 nous 

expedIents

JUNY 
2016

NOV. 
2016

MAIG 
2017

> 14 sancions  per tall de llUM 
indegUt O per NO ResPectaR els 
dRets dels ciUtadans

198 faMílies AfectAdes

VAlOr tOtAl de les MUltes: 140.014 €

> 7 expedIeNts ArxIVAts

#ACCIÓ SOCIAL

Multes a les
subministradores
L’Ajuntament de Sabadell dona resposta a les 
necessitats de les persones amb polítiques per 
afrontar les situacions de vulnerabilitat i per pre-
venir les causes de la desigualtat. Sabadell s’ha 
convertit, així, en el primer municipi a fer efecti-
ves multes per incompliment de la Llei 24/2015 
en l’àmbit dels subministraments bàsics.

PLANTEM CARA 
A LA POBRESA ENERGÈTICA
sabadell, compromés amb el desplegament de la llei 24/2015

#ECONOMIA

Pla 
d’inversions
El Govern aprova un Pla 
extraordinari d’inversions de 
15.6M€ per tirar endavant 8 
grans projectes per donar res-
posta a necessitats de ciutat:

Ampliació del parc 
municipal d’habitatge 
de lloguer: 3.200.000 €

Renovació de la flota 
de transport públic 
col·lectiu: 3.000.000 €

Pla de l’espai central: 
fase I (2017-2018): 
2.700.000 €

Espai Públic: Parc del 
Nord: 2.700.000 €

Recuperació 
d’equipaments 
municipals-Mercat 
de Campoamor: 
2.000.000 €

Pla Director de l’Aigua: 
1.000.000 €

Implantació de 
l’administració 
electrònica: 800.000 €

Renovació flota 
vehicles municipals: 
200.000 €

Pàg. 4 I 5

Soterrament FgC

#CIutAt

Inversions que transformaran la ciutat

Construcció 
del CAP de 
Can Llong

Soterrament 
FgC

9,4 milions 
d’euros 
d’Europa per 
a Sabadell

l’Escola 
Virolet i 
l’Institut de 
Can Llong

Pàg. 5

InversIó de 25 M € InIcI de les obres 2019 2 noves estacIons en 
funcIonaMent al julIol
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Sabadell
en 2  
minuts

L’Aplec al carrer 
va convertir, 
enguany,  l’eix 
central de la 
ciutat en un 
espai cívic 
amb activitats 
culturals i 
esportives.

L’impuls de mesures 
d’estalvi i eficiència 
energètica ha suposat 
una reducció de  més de 
37.000 € mensuals

La nova plaça d’Espanya serà un petit jardí dins la ciutat.

L’agermanament entre Sabadell i l’Argub, 
reformulat i enfortit, després de 28 anys

L’Ajuntament ha impartit formació 
homologada de ressuscitació 

cardiopulmonar i d’ús dels 
desfibril·ladors a 24 treballadors 

d’equipaments municipals

 

T-mensual T-mensual
Jove

Preu 2016: 36,70 €
Preu 2017: 32,50 € 

-11,4%-7%

Preu 2016: 48,25 €
Preu 2017: 45 € 

Amb l’objectiu de fidelitzar 
usuaris i usuàries, baixen els 
preus de les targetes mensuals.

“Viu la Vida en Gran” promou el concepte gent gran activa. 
A Sabadell un 18,52% de la població té més de 65 anys.

La Festa de l’Esport ha canviat perquè hi participi tota la ciutadania

Hola Sabadell, som el Govern municipal. 

L’Ajuntament inicia aquest butlletí informatiu amb 
la voluntat de fer arribar informació útil a totes les 
cases de la ciutat. No es tracta d’explicar només 
“Què fa l’ajuntament” sinó sobretot com i per què. 

La ciutat la fem entre tots i totes, i cal que tots i totes 
n’estiguem informats. 

Aquí rendim comptes. 

Gràcies 
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#EDuCACIÓ

Fins al 24 de setembre, podeu venir a 
jugar al pati de l’escola, de dilluns a 
diumenge de 18 a 20 h

#RESIDuS

Cal que la ciutat estigui més neta
Per això el Govern municipal supervisa el contracte de neteja de 
carrers i de recollida d’escombraries amb SMATSA:

CERtIfICAR QuANtES PERSoNES I A QuINES HoRES 
NEtEGEN ELS CARRERS I ELS CoNtENIDoRS

QuE ELS DINERS QuE LA CIutAt PAGA S’INvERtEIxIN EN LA 
QuALItAt DEL SERvEI, No EN EL bENEfICI DE L’EMPRESA

CoNèIxER AMb PRECISIó LES RutES DELS CAMIoNS DE 
RECoLLIDA D’ESCoMbRARIES

6

4

5

1

2

3

1. ESCOLA ANDREU CASTELLS

2. ESCOLA CAN DEU

3. ESCOLA ESPRONCEDA

4. ESCOLA JOANOT ALISANDA

5. ESCOLA JOAQUIM BLUME

6. ESCOLA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Augment del 14% del 
pressupost municipal 
destinat a Educació

     INVERSIÓ      RECURSOS EDUCATIUS
    EXCLUSIÓ     DESIGUALTAT

Prop de 
50 tallers 

d’estudi 
assistit

Augment del 17% 
de l’aportació per 

facilitar l’accés a les 
activitats del 

Ciutat i Escola

Més recursos per 
al lleure educatiu: 

340 places gratuïtes 
als casals d’hivern

Més 
suport a les
 activitats 

extraescolars

16 tallers
de música 

i teatre 
als barris més
 desafavorits

Pla de suport a 
l’aprenentatge 

de l’anglès 
 i el francès

2015 2016 2017

12.819.058,70 €

14.379.412,60 €

15.039.795,67 €

#tERRItORI

Què està passant al Passeig?
L’Ajuntament hi està instal·lant una exposició amb propostes per a 
tot l’espai central de la ciutat fins al 2025. Es podrà visitar fins des-
prés de la Festa Major. A més, s’hi està instal·lant un espai d’ombra 
temporal per a aquest estiu
S’hI FARAN OBRES?
D’ara fins al 2018 s’invertiran 4,2 milions al Centre en actuacions de 
millora de la mobilitat i de l’espai públic. 22.000 metres quadrats es 
transformaran en prioritaris per a vianants i es reurbanitzaran 15 
carrers i places.
QUIN ÉS L’ESCENARI FINAL?
Un centre amb més vianants i més transport públic.
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#tERRItORI

REPAREM, RENOVEM I RECuPEREM L’ESPAI 
PúBLIC PER FER uNA CIutAt MéS DIgNA

Al mapa s’hi veuen les reparacions de ferms 
i voreres pendents i les que s’han realitzat 
de moment. Per fer-ho, l’Ajuntament ha fet 
un contracte de 647.500 €. En principi es 
preveien 750 reparacions, però també s’han 
incorporat reparacions urgents fins a arribar 
a un total de més de 1.500. 
PLA DE XOC
Aquesta inversió es troba dins el pla de xoc 
de manteniment de la ciutat, que en total 
arriba a 3,6 milions d’euros.
EN QUè ES gASTARAN?
- 788.189,48 € per a manteniment i 
conservació de places i espais verds per als 
propers 2 anys.
- 113.000 € per al manteniment i 
conservació de les fonts ornamentals i de 
boca.
- 227.500 € per netejar, inspeccionar i 
mantenir la xarxa de clavegueram de la 
ciutat de Sabadell durant un any.
- 1.218.750,00 € per a la col·locació i 
reparació de senyals de trànsit, pintura 
de passos de vianants, senyalització de 
places d’aparcament especials o treballs 
d’ordenació del trànsit entre d’altres.
- 357.295 € en climatització i millora de 
l’eficiència energètica d’edificis municipals.

districte 7

pendents: 45
realitzades: 48

districte 1

pendents: 151
realitzades: 306

districte 2

pendents: 31
realitzades: 117

districte 4

pendents: 73
realitzades: 124

districte 3

pendents: 165
realitzades: 149

districte 6

pendents: 71
realitzades: 89

districte 5

pendents: 47
realitzades: 130

estat de les 
reparaCiOns 
de FerMs 
i VOreres
Juny de 2017

Refem 
Sabadell

#gOVERN

15,6 milions més per a inversions
PER Què EL PLA D’INVERSIONS?

El pla extraordinari d’Inversions, 
per un import total de 15.600.000€, 
permetrà tirar endavant un conjunt 
de projectes per donar resposta a 
necessitats de ciutat que reque-
reixen una major dotació per a la 
seva execució.

I COM ES FINANçA AQuESt PLA 
ExtRAORDINARI D’INVERSIONS?

Es tracta d’un crèdit que el govern 
municipal pot demanar perquè ha 
pogut saldar part del deute que 
tenia gràcies al romanent de 29M€ 
de la liquidació  del pressupost 
2016. Un cop reduït l’endeutament 
existent amb les entitats finance-
res a què obliga la llei, el Govern 

ha apostat per  aprovar un pla 
extraordinari que permeti invertir 
aquest superàvit en projectes de 
ciutat.

QuINS SÓN AQuEStS PROJECtES?

 Ampliació del parc municipal 
d’habitatge de lloguer, amb la 
construcció de 52 habitatges 
públics de lloguer, al Centre i a la 
Creu Alta.

 La recuperació del parc del Nord, 
per convertir-lo en un corredor urbà 
biològic metropolità, que vertebri els 
espais verds de la ciutat: el bosc de 
Can Deu i el Parc Agrari al nord, la 
cornisa del Ripoll a l’est, el parc de la 
Clota al sud i el parc de Catalunya a 
l’oest.

 Renovació de la flota d’autobusos 
amb 14 vehicles híbrids, més soste-
nibles i menys contaminants.

 Pla  de l’espai central, transfor-
mació de l’eix central com a punt 
estratègic de la ciutat i com a motor 
de l’activitat econòmica i comercial, 
l’activitat cultural.

 Remodelació del Mercat de Cam-
poamor, un projecte estratègic per 
redinamitzar l’economia del barri, la 
dignificació de l’entorn i l’ús de l’es-
pai públic per part dels seus veïns i 
veïnes.

 Pla Director de l’aigua, un docu-
ment bàsic de planificació de les ac-
tuacions necessàries associades a 

la xarxa i dipòsits d’aigua potable de 
Sabadell amb l’objectiu de garantir 
el subministament d’aigua en els 
propers 15 anys.

 Implantació de l’administració 
electrònica, modernització de les 
eines tecnològiques que permetin 
millorar l’eficàcia de l’Ajuntament 
vers la ciutadania.

SI L’AJuNtAMENt 
té MéS DINERS 
éS JuSt QuE 

INVERtEIxI MéS
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#gOVERN

9,4 milions d’euros d’Europa per a 
Sabadell

l’Escola Virolet i 
l’Institut de Can 
Llong
Un cop l’Ajuntament ja ha fet 
els tràmits administratius per 
cedir de terrenys, s’encarregarà 
la redacció dels projectes dels 
dos equipaments i se seguirà el 
procés de licitació.

QUAN ESTARà?
Amb tota probabilitat es podria 
fer aquesta tardor, tal com va 
anunciar la Generalitat.

INSTITUT DE CAN LLONg

ESCOLA VIROLET

Ro
nd

a 
Oe

st

carrer de Zuric

carrer de Sarajevo

Avinguda d’Estrasburg

Avinguda d’Estrasburg
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ro

pa

Ro
nd

a 
d’

Eu
ro

pa

Ro
nd

a 
Oe

st

Inversions que transformaran la ciutat

Sabadell rebrà 9,4 milions 
d’euros dels Fons Europeus de 
Desenvolupament Regional
PER FER QUè?
Desenvolupar una estratègia 
de Desenvolupament Urbà 
Sostenible integrat (EDUSI)
QUè ÉS CONCRETAMENT?

 Rehabilitar energèticament edificis
 Comprar antigues fàbriques de la 

ciutat i donar nous usos al patrimoni
 Busos elèctrics
 Crear la targeta ciutadana per poder 

fer qualsevol tràmit 

Fins a un total de 24 actuacions 
d’ara fins al 2020 que han de 
transformar Sabadell
NOMÉS COSTA 9,4 MILIONS?
No. Es tracta d’una inversió de 
18,8 milions d’euros. La meitat 
els posa Europa i l’altra meitat, 
l’Ajuntament.

#EDuCACIÓ

#SALut

Can Llong tindrà CAP 

Ampliació del parc municipal 
d’habitatge de lloguer:

3.200.000 €
52 habitatges públics de lloguer al 

Centre i la Creu Alta

Renovació de la flota de 
transport públic col·lectiu: 

3.000.000 €
14 vehicles híbrids més 

sostenibles i menys 
contaminants

Pla de l’espai central: fase I 
(2017-2018): 

2.700.000 €
Espais oberts, millor mobilitat, 

més zones verdes

Espai Públic: Parc del Nord:

2.700.000 €
L’Ajuntament convoca un concurs 

d’idees. Les obres podrien 
començar a l’estiu el 2018

Recuperació Mercat de 
Campoamor:

2.000.000 €
Linkmarket SBD: reforma integral  

del mercat i transformació 
urbanística i ambiental del barri

Implantació de l’administració 
electrònica:

 800.000 €
Els tràmits més fàcils i amb 

noves tecnologies, que apropin 
la ciutadania al seu Ajuntament

#tERRItORI

Soterrament FgC

DUSI_Sabadell
Estrategia

La Generalitat ha anunciat una 
inversió de 25 milions d’euros 
per soterrar l’últim tram dels 
Ferrocarrils a Can Feu-Gràcia 
fins al Castell de Can Feu
QUAN ESTARà?
Les obres haurien d’acabar a la 
primavera del 2019
I LA RESTA D’ESTACIONS?
Les dues estacions restants han 
d’entrar en funcionament aquest 
mes de juliol. 

PLA DE SALUT
La cessió de l’espai i la construcció del 
CAP s’emmarquen en el pacte entre 
Ajuntament i Generalitat a través del 
qual l’Ajuntament ha destinat 4 milions 
per ampliar les urgències del Taulí.

L’Ajuntament ja ha cedit al Servei 
Català de la Salut el solar de la ronda 
d’Europa perquè la Generalitat el 
construeixi.
QUAN ESTARà?
Les obres haurien de començar al 
2018 perquè entrés en funcionament 
el 2019.

CAP CAN LLONG
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#PARTICIPACIÓ

Construint ciutat: 1 milió d’euros 
del pressupost per decidir entre tots ARTTERàPIA

LES COLòNIES I CAMPAMENTS 
PER A TOThOM!  

EL BARRI EDUCA

RECUPERACIÓ DE LA MASIA 
DE CA N’ORIAC

JOVE, MENJA TU!  

EDUCADORS DE CARRER ALS 
CENTRES DE TARDA DE LA 
CIUTAT

EL PERQUè D’UN MUSEU 
TèxTIL A SABADELL

NOSALTRES TAMBÉ SOM 
SABADELL

AIxò NO ÉS UN PàRQUINg

FOMENTAR L’úS DE LA 
BICICLETA

L’àREA D’ESBARJO PER A 
gOSSOS A SABADELL 

#tREBALL_I_EMPRESA

Projecte innovador de recerca 
de feina
Vint persones en situació d’atur participen en un projecte innovador 
de recerca de feina  al Centre Cívic de Ca n’Oriac. L'Ajuntament de 
Sabadell col·labora amb la Fundació Santa Maria la Real i la Fundació 
Telefónica en el projecte Llançadora d'Ocupació, basat en un mètode 
de recerca de feina, en equip, amb l'ajuda i orientació d'un tècnic du-
rant cinc mesos, que els facilita noves eines de recerca i els guia per 
reforçar les seves competències i millorar la seva ocupabilitat. 

#BON_gOVERN

Codi ètic per a electes i alts càrrecs
El codi ètic de l’Ajuntament de Sabadell tindrà caràcter reglamentari i serà 
d’obligat compliment no només per a tots els càrrecs electes, sinó també 
per als gerents de les empreses públiques municipals, personal eventual, 
personal coordinador de les àrees, síndic o síndica municipal, totes les 
persones que formin part de meses o juntes de contractació, tribunals de 
selecció de personal i comissions de valoració de subvencions. 
Estableix les normes de conducta en temes com els regals, l’ús i l’accés a la 
informació, la gestió de recursos públics, contractació, la relació amb el per-
sonal i els mitjans de comunicació o els conflictes d’interès entre d’altres.

#MEMÒRIA_HIStÒRICA

Es posa en marxa el pla 
de memòria històrica
Amb la retirada de la via pública el monument a l’alcalde Josep Maria 
Marcet i Coll, que hi havia instal·lat a la plaça de l’Alcalde Marcet des 
del 1974, l’Ajuntament ha començat amb les primeres actuacions 
relacionades amb el pla de memòria històrica que ara es posa en 
marxa i que, entre d’altres, preveu la retirada de les 33 plaques amb 
simbologia feixista que queden a Sabadell.
S’ha creat també una Taula integrada per entitats ciutadanes 
que s’encarregarà de revisar tots els aspectes relacionats amb la 
memòria històrica, entre els quals hi haurà els que afecten els noms 
de les vies públiques, és a dir, el nomenclàtor de la ciutat. 

L’Ajuntament de Sabadell està 
preparant un pla que preveu 
una àmplia xarxa per circular en 
bicicleta amb seguretat. 
La ciutat disposaria de 169 km 
xarxa ciclable bàsica el 2020 
i amb una previsió de 40.000 
desplaçaments en bici dia-
ris, cosa que representarà un 
augment del 4,6% respecte a la 
situació actual. 

El 2017 la ciutat tindrà més de 
9 km nous de carrils bici de 
segregats –,és a dir, fora de la 
vorera– que garanteixin tant la 
seguretat dels usuaris, si cir-
culen per la calçada, com dels 
vianants, si els ciclistes van per 
la vorera.

1.000.000 d’euros del pressupost 
del 2018 torna a estar a disposició 
de ciutadans i entitats per decidir 
en què s’inverteixen. 500.000 euros 
per a projectes de millora de l’espai 
públic i 500.000 euros per a projec-
tes de cohesió social.
COM?
Registrant-se a la plataforma 
participativa DECIDIM SABADELL 
(https://decidim.sabadell.cat) es 
podrà seguir tot el procés i donar 
suport als diferents projectes.
I ELS PROJECTES ESCOLLITS, 
QUI ELS DUU A TERME?
Enguany, els projectes socials 
seran subvencions directes a les 
persones o entitats que els han 
presentat, i ells mateixos es faran 
càrrec de dur-lo a terme. En canvi, 
els projectes de millora de l’espai 
públic els executarà l’Ajuntament a 
través d’inversions. 

els Projectes del 2017
ja s’estan eXecutant

fases I calendarI 

1. PERíODE DE PRESENTACIÓ DE 
PROPOSTES 
Del 5 de juliol al 30 de setembre de 2017

2. VALORACIÓ TèCNICA I VIABILITAT 
DE LES PROPOSTES
Del 16 d’octubre al 24 de novembre de 2017

3. SUPORT A LES PROPOSTES 
De l’1 al 17 de desembre de 2017

4. RESULTATS FINALS
Gener de 2018

Decidim
Sabadell

una plataforma per construir 
la ciutat que volem
decidim.sabadell.cat és la platafor-
ma digital de participació de l'Ajun-
tament de Sabadell per construir 
una ciutat més democràtica. 
Registra’t per accedir als proces-
sos participatius, afegir propostes, 
compartir idees en els debats o fer 
comentaris.

#tERRItORI

Pla Director de la bicicleta: 
169 km de carril bici al 2020
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Carles bosch   
Regidor no adscrit

José Luis fernández   
Portaveu de Ciutadans
@jlfd24

CONVERgèNCIA I UNIÓ

PARTIT SOCIALISTA 
DE CATALUNYA

CIUTADANS

PARTIT POPULAR

NO ADSCRITS

Juli fernàndez
Alcalde de Sabadell
@julifernandez

El Ple 
#holaSabadell

Maties Serracant    
2n tinent d’alcade de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat i 
regidor d’Urbanisme
 @mserracant

Marisol Martínez
3a tinenta d’alcalde de 
l’Àrea de Promoció de la 
Ciutat i Participació
i regidora de Comerç i 
Esports
@marisolguanyem

Joan berlanga    
1r tinent d’alcalde 
de l’Àrea d’Acció Social i 
Cultura i regidor d’Educació i 
Sostenibilitat
@JoanBerlanga

Carles Rossinyol   
Portaveu de 
Convergència i Unió
@carlesrossinyol

Antoni font 
Regidor de Convergència 
i Unió
@TFontRenom

Josep beltran
Regidor de Convergència 
i Unió
@josep_beltran

Sílvia Renom
Regidora de Convergència 
i Unió
@silvia_renom

Elena Hinojo  
Regidora de Transparència 
i Organització
@elenahinojo

Eduard Navarro  
Regidor de Treball i 
Empresa
@edunavarro_sbd

Ramon vidal
Regidor de Salut
@rodamon62

Cristian Sánchez   
Regidor del Partit 
Socialista de Catalunya
@CristianSanGar

Anna Carrasco
Regidora del Partit 
Socialista de Catalunya
@AnnaCarrascos

Ramón García
Regidor de Ciutadans
@Chachogcia

Josep Ayuso
Portaveu del Partit 
Socialista de Catalunya
@JosepAyuso

xavier Guerrero  
Regidor d’Espai Públic
@6qtxeig

Montserrat Chacon  
Regidora de Cultura
@tonarocamora

Glòria Rubio    
Regidora de Participació i 
Habitatge
@CridaSabadell

Esteban Gesa
Portaveu del Partit Popular
@EstebanGesa

Lluís Monge
Regidor no adscrit

Adrián Hernández    
Regidor de Ciutadans
@moyano83

Míriam ferràndiz   
Regidora de Drets Civils i 
Ciutadania
@miriamferrandiz

Miquel Soler
Regidor de Tecnologies 
de la Informació i 
Comunicació
@msolant

Gabriel fernàndez
Regidor d’Acció Social
@gabrielferdiaz

Albert boada  
Regidor de Nova Economia 
i Serveis Centrals
@albertcb

GOVERN MUNICIPAL

UNITAT PEL CANVI

ESQUERRA REPUPLICANA

CRIDA PER SABADELL

gUANYEM SABADELL
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