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L’Ajuntament de sabadell ha requerit 
a l’empresa smatsa el total compliment 

del contracte de residus i neteja 
després que hagi detectat diversos 

incompliments

El consistori ha obert diversos 
expedients a l’empresa per reclamar els 

3.493.527,08 €  que considera 
que ha pagat de més, els anys 

2014, 2015 i 2016.

L’Ajuntament garanteix la continuïtat 
de tots els llocs de treball del servei 
de recollida de residus i neteja viària, 
conservant les mateixes condicions 

laborals 

#TriBuTs

Impuls a la tarifació social: qui menys té, menys paga
Una de les grans novetats per al 2018 en el pa-
gament d’impostos és la modificació de la tari-
fació social de la taxa de residus, amb l’aplica-
ció directa de les bonificacions i exempcions, 
que poden arribar fins a un 90%.

És un acte de justicia tributària, de  progres-
sivitat i redistribució dels tributs en funció de 
la capacitat econòmica de les famílies, donant 
més possibilitat de redistribució de la riquesa i 
contribuint que les desigualtats disminueixin.

Així, l’Ajuntament per primera vegada aplicarà 
de forma directa a la ciutadania les bonifica-
cions i exempcions en el pagament de la taxa 
de residus. Ja no serà necessari sol·licitar 
l’aplicació de les quotes reduïdes i ho aplicarà 
d’ofici a tothom.

Es tracta d’una de les principals novetats que 
aquest any s’explica també a la Guia Tributària 
que ja s’ha distribuït a tots els domicilis, tot 
coincidint amb l’inici del període de pagament 

voluntari dels primers tributs. La Guia, a més 
d’informar dels terminis i llocs de pagament 
dels diferents tributs municipals, facilita tota 
la informació sobre bonificacions, exempcions 
i tarifació social.

Tota la informació:  
www.sabadell.cat/pagament

Què hi diu, al contracte?

Al 2017 s’encarrega una auditoria 
dels serveis de neteja viària.
La neteja viària representa, 

per contracte, uns costos directes 
d’11,9 M €

Quina ha estat la realitat?

Del 33%, d’aquests 11,9 milions d’euros, 
no hi ha informació disponible per audi-
tar el grau de compliment. Del 66% que 
s’ha pogut auditar només s’ha complert 

amb el 59% dels serveis contractats.

com ha perjudicat 
la ciutadania?

Això es tradueix en una ciutat 
que no està prou neta pel 

que paguem.

Què fa l’ajuntament? 

L’Ajuntament treballa en un expedient 
a l’empresa per exigir el compliment 

del servei pel preu contractat.

pàg. 4
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sabadell
en 2  
minuts 3.800 inscripcions, 21 estands, 25 centres de formació i 35 empreses, 

algunes de les dades de la fira de la Formació Professional, un 
esdeveniment de referència comarcal que Fira Sabadell va acollir 

durant  tres dies.

La Faràndula i el 
Principal incorporen un 
sistema de comunicació 
per a persones amb 
discapacitat auditiva.

Aquest 2018 l’Ajuntament destina més de 600.000 euros a la poda 
de 10.000 arbres i a la plantació de més de 500.

Subvencions per dignificar escales de comunitats veïnals amb dificultats 
socioeconòmiques a Can Puiggener, Torre-romeu, Espronceda, 

Campoamor, les Termes i la Creu de Barberà. 

Merc@punt és un nou 
concepte d’atenció 
alimentària. Es troba al 
Mercat dels Merinals i atén 
una setantena de famílies. 

S’ha endreçat l’horta municipal d’en Romau. A punt, les 13 primeres 
parcel·les per a horts d’ús social.

Sabadell col·loca 23 llambordes de la memòria davant les cases dels 
deportats sabadellencs als camps d’extermini nazis.    

L’Oficina d’Atenció al Discapacitat, 
al Casal Pere Quart, donarà millor 
resposta a les necessitats de 
prop de 15.000 persones amb 
discapacitat de la ciutat.

#espOrT

espOrT JOve als Barris
quIns BArrIs en Formen PArt?
Can Puiggener, Torre-romeu, les Termes, Ca n’Oriac i els Merinals.
quI HI coL·LABorA?
Associació Esportiva Can Deu, Fundació Idea i Esplai Pandora, Ludoteca 
Margarida Bedós, Soul Dance Center i l’Esquitx.
quÈ És?
Un projecte per millorar la intergració dels joves a l’esport. L’objectiu és 
incrementar el nombre d’equips, la pràctica femenina i els participants 
d’esport escolar. Actualment s’estan fent prop de 23.000 accions d’es-
port escolar a Sabadell.
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#caserna

la comissió Jurídica assessora de la 
generalitat confirma que la caserna 
de la guàrdia civil és de la ciutat
quI És LA comIssIó jurídIcA AssessorA?

 Un òrgan consultiu dependent de la Generalitat de Catalunya.

soBre quÈ s’HA PronuncIAt?

 Sobre un conveni del 2006 signat un entre el llavors alcalde, 
Manuel Bustos, i el ministre de l’Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, 
segons el qual, a canvi de recuperar l’edifici de la caserna de la 
Guàrdia Civil, ja aleshores de propietat municipal, el consistori 
sabadellenc havia de compensar el Ministeri de l’Interior amb 
3 milions d’euros i un solar nou, de 5.000 m2, per ubicar-hi les 
dependències del cos.

quÈ HA dIt?

 Ha emès un dictamen en què informa favorablement per declarar 
la nul·litat dels acords del 2006.

I quÈ sIgnIFIcA Aquest dIctAmen?

 Dona la raó a l’Ajuntament i evita haver de pagar 3 M € 
i cedir 5.000 m2. 

I ArA quÈ?

 Comença un procés per definir tots els usos que han de tenir tant 
els 62 habitatges com l’equipament i el solar.

La caserna sempre 
ha estat de la ciutat !

#HaBiTaTge

Què fa l’ajuntament per atendre la necessitat d’habitatge a sabadell?

InsPeccIons A mÉs de 800 
PIsos BuIts

s’han cobrat les corresponents 
taxes per pis buit i s’ha instat 
la propietat a posar-lo en el 
mercat 

muLtes A BAncs que tenen 
PIsos BuIts

7 pisos buits. multes per un 
import total de 21.000 euros

3 pisos són propietat del BBVA 
i 4 del SAREB (banc dolent)

medIAcIó Per AL LLoguer
Incentius a les persones 
propietàries:

Arranjament bàsic per posar a punt 
l’habitatge

Es pinta el pis de franc amb l’ajut de 
joves en formació, en col·laboració 
amb el Vapor Llonch

Es paga la cèdula d’habitabilitat i el 
Certificat d’Eficiència Energètica

Es garanteix el cobrament del 
lloguer durant 6 mesos

Es contracta una assegurança 
multirisc que inclou els 
desperfectes per actes vandàlics

els habitatges que no estan en 
bon estat per entrar al mercat 
de lloguer poden accedir al nou 
programa de masoveria urbana. 
La propietat cedeix l’habitatge 
a una altra persona a canvi que 
aquesta n’assumeixi les obres 
de rehabilitació i reforma, en 
comptes del pagament del 
lloguer.

Incentius a les persones 
propietàries:

Rehabilitació de l’habitatge

Assessorament jurídic i redacció 
del contracte de masoveria

Assessorament tècnic i supervisió 
tècnica de les obres

Exempció del pagament de la taxa 
d’obres

Assegurança multirisc. Inclou els 
desperfectes per actes vandàlics

Mediació en cas de conflictes entre 
propietari i llogater durant tota la 
vigència del contracte

#FOns FeDer

sabadell, exemple internacional 
d’estratègia de Desenvolupament 
urbà sostenible
L’Ajuntament de sabadell va presentar la seva estratègia 
urbana al WuF9, organitzat per ONU-HABITAT a Kuala 
Lumpur, sota el lema “Ciutats 2030, Ciutats per a tots: 
implementant la Nova Agenda Urbana”.

Per desenvolupar l’estratègia edusI l’Ajuntament 
de sabadell ha rebut 9,39 milions d’euros dels Fons 
europeus de desenvolupament regional (FEDER), als 
quals es sumaran uns altres 9,39 milions d’aportació 
municipal.

#mOBiliTaT

congelades les tarifes de l’autobús per al 2018. 
no s’ha aplicat l’augment de l’IPc. 

s’incrementa el servei d’autobús a l’estiu.

Una manera de fer Europa
FEDER Unió Europea

mAsoVerIA urBAnA
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204 milions d’euros per seguir transformant la ciutat
PRESSUPOST 2018

més info:
sabadell.cat/contracteresidus 

1r edifici amb pràcticament 
zero emissions, que acollirà 
la futura oficina d’entitats

rehabilitació de 100 zones 
de jocs infantils que hi ha 
a sabadell

52 pisos públics de lloguer 
al Centre i la Creu Alta

creació de l’oficina  
de turisme a la plaça 
de sant roc

L’Ajuntament traurà a concurs 60 llocs de treball

4

#serveis municipals

Quins han estat els principals incompliments de l’empresa 
smatsa en el contracte de residus i neteja?

en LA netejA deLs contenIdors

ALtres IrreguLArItAts detectAdes
AVAL

€€€€

CONTRACTE

reDucció De 
la garanTia 

Del cOnTracTe 
De 12.862.500 e a 600.000 e

implanTació incOmpleTa 
Del sisTema De cOnTrOl 

i planiFicació 
Dels serveis 

CONTRACTE

es cOnTracTa el servei 
per 15 anys Quan 
legalmenT nOmés 

pODien ser 4

Què hi diu, al contracte?

El contracte estableix la periodicitat de 
neteja dels contenidors:

Resta: a l’estiu cada 21 dies i a l’hivern cada 30
Paper, vidre i envasos: cada quatre mesos

Orgànica: a l’estiu cada 15 dies i a l’hivern cada 21
Neteja exterior: cada dos mesos

Quina ha estat la realitat?

SMATSA no hauria complert amb 
les freqüències de neteja contractades. 
En alguns casos alguns contenidors no 

s’haurien netejat mai. 

com ha perjudicat 
la ciutadania?

Aquest incompliment genera 
un impacte greu de salubritat 

de la via pública.

Què ha fet l’ajuntament? 

L’Ajuntament treballa en un 
expedient sancionador a SMATSA per 

l’incompliment i en un requeriment 
perquè faci els serveis de neteja de 

contenidors contractats.
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ACTUACIONS PREVISTES 2017-2027

Construcció de 2 noves escoles bressol municipals, prioritzant 
la Concòrdia, Gràcia o Covadonga

Dues noves seus de l’Escola de Música al nord i al sud i una 
nova ubicació del Conservatori al centre.

Nou programa d’abordatge de l’abandonament escolar 
prematur i de l’absentisme.

Creació d’un centre de noves oportunitats educatives per a 
joves desvinculats del sistema educatiu.

Impuls de l’FP: increment de places; creació de 2 nous centres 
integrals i consolidació del Consell de l’FP.

Fomentar nous espais de lleure educatiu a zones com Can 
Llong, el Poblenou i nord, entre d’altres.

Increment de l’oferta pública de primària i ESO a la Creu Alta.

Aposta per a la construcció d’un institut-escola als barris de 
Can Puiggener i Torre-romeu, per afavorir la continuïtat educativa

remodelació de la plaça de picasso

400.000 euros per evitar abocaments 
al riu ripoll

nova seu de l’escola municipal de música 
del sud, al centre cívic de sant oleguer

pla integral de modernització del polígon 
d’activitat econòmica de can roqueta

increment de les subvencions a entitats 
juvenils

reparació del mur del carrer de l’onyar

remodelació del poliesportiu de les 
termes

renovació de la gespa artificial d’un camp 
de futbol Al PoliesPortiu olímPiA 

pla estratègic de turisme

remodelació del mercat de campoamor

pla estratègic de participació ciutadana

nou espai de benestar animal

nou cinema municipal 

...i molts altres projectes!

#Ocupació

uBicaT
assessorament per buscar feina
L’Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa el nou Programa UBI-
CAT del Servei d’Ocupació de Catalunya per orientar i donar suport 
a persones en recerca de feina. El SOC subvenciona el programa 
amb 153.080 euros.
Es treballaran, per exemple, aspectes motivacionals, el coneixement 
d’eines de recerca de feina, recursos per fer front a un procés de 
selecció o la capacitació digital. 
Per participar en el programa UBICAT cal estar registrat a l’Oficina 
de Treball com a demandant d’ocupació i empadronat principalment 
a Sabadell.

#TerriTOri

Zona Hermètica, el final d’un llarg 
procés 
L’Ajuntament de Sabadell notifica les primeres ordres de precinte 
dels locals d’oci nocturn de la Zona Hermètica per millorar la 
convicència i la tranquil·litat al barri de Gràcia
A més, s’ha engegat un treball amb els diferents operadors per 
tal acompanyar-los en el procés de fer un canvi d’activitat, ja que 
la voluntat d’alguns d’ells ha estat optar per fer un tancament 
voluntari previ al precinte. 
La voluntat de l’Ajuntament és treballar un plantejament més 
general sobre l’oci a Sabadell i fer una mirada estratègica sobre el 
planejament urbanístic en aquest àmbit.

#sOsTeniBiliTaT

sabadell s’adhereix a l’associació 
de municipis per a l’aigua
L’Ajuntament de Sabadell s’adhereix a l’Associació Catalana de 
Municipis i Entitats per a la Gestió Pública de l’Aigua, per difondre i 
promoure la gestió íntegrament pública de l’aigua i garantir així una 
gestió més justa i amb voluntat de servei públic.

14 nous autobusos urbans
pacificació del carrer 
de sant pere

un full de ruta socioeducatiu a 10 anys vista 
per avançar cap a l’equitat i la qualitat educativa 

a tots els barris de la ciutat.

Més de 800 mil euros d’inversió 
per a equipaments educatius

vapor cusidó, un nou parc 
urbà amb verd, aigua i zones 
de lleure

Elaboració del nou Pla de Biblioteques, 
constitució de la Comissió de Lectura Pública i 

modernització de les instal·lacions

Més info: sabadell.cat/educacio
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#PARTICIPACIÓ

La ciutadania escull la destinació d’1 milió d’euros del pressupost municipal

Pacificació del trànsit i millora 
del camí escolar davant del 
c.e. serra
Particular                    

 767 suports
100.000,00 € atorgats

millora de l'equipament 
cultural i de lleure al barri de 
la concòrdia
CAE La Llar del Vent                                      

 705 suports                                                         
100.000,00 € atorgats

renovació i millora del pati 
i la pista coberta de l'escola 
joanot Alisanda
Escola i AMPA Joanot Alisanda                

 672 suports                                                         
75.000,00 € atorgats

La plaça del treball. un espai 
de lleure per a tothom
Agrupació de Veïns de Gràcia              

 542 suports                                                         
100.000,00 € atorgats

Persianes amunt per donar 
llum i ajudar nens i nenes amb 
autisme
Associació Obrir-se al Món                         

 498 suports                                                        
4.500,00 € atorgats

millora del camí escolar a 
la zona alta del barri de la 
concòrdia d'accés a l'escola 
Pau casals i cap a can rull i 
condicionament de l'entorn 
natural
Associació d'Activitats Veïns de 
la Concòrdia      

 485 suports                                                         
100.000,00 € atorgats

entre el dins i el fora. el pati, 
un espai educatiu més a 
l'escola Alcalde marcet (can 
Puiggener)
Escola Alcalde Marcet                                   

 318 suports                                                         
20.500,00 € atorgats
 

enfeinat! Projecte per a la mi-
llora de l'ocupació dels joves
Associació Juvenil Esquitx    

 349 suports     
48.000,00 € atorgats

Educació en l'empatia           
Asociación Animalista Libera                

 348 suports     
75.250,00 € atorgats

La història del moviment 
veïnal de sabadell explicada 
als i les joves (i no tan joves)
Federació d'Associacions Veïnals 
de Sabadell (FAV Sabadell)

 312 suports      
51.900,00 € atorgats

els meus amics
Associació VIU-LA                    

 257 suports      
16.803,36 € atorgats

Fem pinya amb els joves, 
donem pit als barris
Castellers de Sabadell             

 255 suports      
74.460,00 € atorgats

energies compartides
Banc d'Energia                            

 230 suports     
51.602,00 € atorgats

Lleure artístic per a tothom!
GE La Baldufa-Can Puiggener               

 216 suports     
69.000,00 € atorgats

ca l'enredus
Actuavallès     

 140 suports     
35.000,00 € atorgats

PIgALL: junts cap a l'èxit 
escolar
Fundació Privada Idea             

 94 suports        
41.291,25 € atorgats

Musicoteràpia comunitària 
Fundació Privada Tutelar Família 
i Societat          

 92 suports        
6.000,00 € atorgats

Promoció del voluntariat a 
Êthos i a la ciutat
Associació Êthos                        

 92 suports        
9.100,00 € atorgats

Flamencirc
Associació Cultural SOS Pallas-
sos Perillassos      

 84 suports        
8.096,00 € atorgats

cantagrans sabadell
Coordinadora Casals de Gent 
Gran de Sabadell   

 66 suports        
13.498,00 € atorgats

#àrees gOssOs

sabadell comptarà en el futur amb 
6 àrees per a l’esbarjo dels gossos
Sabadell es vol convertir en una ciutat respectuosa amb el benestar 
animal i amiga dels animals, per això, entre d’altres accions, s’obriran 
diverses àrees d’esbarjo per a gossos a diferents indrets de la ciutat.

EquIPAMENTS 
CuLTurALS

Biblioteca Vapor Badia
La Faràndula
Ca l’Estruch
Teatre Principal

MErCATS MuNICIPALS

Central
Campoamor
La Creu Alta
Els Merinals
Torre-romeu

EquIPAMENTS 
ESPOrTIuS 
MuNICIPALS 

CEM Sabadell Sud
Complex Sant Oleguer
Pavelló d’Esports
Pavelló de Cal Balsach
Pavelló de Gràcia
Pavelló del Nord
Pista Coberta 
d’Atletisme
Poliesportiu Olímpia

PISCINES MuNICIPALS 
(temporada d’estiu)

Cal Marcet
Campoamor
La Bassa 
Parc del Nord
Olímpia
 

ALTrES EquIPAMENTS

Casal Pere quart 
Cal Molins
Edifici consistorial
Fira Sabadell
Policia Municipal
Servei d’Atenció 
Ciutadana 
Vapor Llonch
 
      21  Vehicles de la    
      Policia municipal 

      1 Desfibril·lador      
      lliure

#saluT

saBaDell, ciuTaT carDiOprOTegiDa

Àrees existents
1. PARC DEL NORD
2. CAN GAMBÚS
3. PARC CATALUNYA

Àrees en projecte
1. CAN RIMBLES
2. CA N’ORIAC
3. PARC TAULÍ

2016

2017

CONSUM D’AIGUA DESPESA ECONòMICA

515.836 m3 724.030,59 € 

A SABADELL, ESTALvIEM GOTA A GOTA

+ eficiència - consum + estalvi

ESTALvI
ACUMULAT

2015

87.162,67 € 
479.060 m3 

458.557 m3 

667.383,33 € 

636.867,92 € 

Més informació a: https://decidim.sabadell.cat

3.900 
persones 

hi han participat

20 
projectes han estat 

escollits per al pressupost 
municipal de 2018

7 
projectes 

són d’inversió en l’espai 
públic i d’equipament

13 
projectes són dirigits a 

les persones i a la 
intervenció comunitària
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Sabadell no pot permetre’s 
l’actual col·lapse de trànsit. Cal 
defugir estratègies presoneres de 
dogmatismes ideològics i, de forma 
urgent, buscar solucions reals a la 
mobilitat.

uniTaT pel canvi 

criDa per saBaDell cOnvergÈncia 
i unió

ciuTaDansparTiT sOcialisTa 
De caTalunya

guanyem saBaDell parTiT pOpular

esQuerra 
repuBlicana

regiDOr
nO aDscriT
Lluís Monge

la crida és membre del govern de Transformació
Tant des de l’Alcaldia com des de les 
nostres regidories estem posant tots 
els nostres esforços personals i po-
lítics per millorar les condicions de 
vida dels nostres veïns i veïnes i es-
tablir mesures destinades a revertir 
l’actual situació d’emergència social. 
La lluita pels nostres drets polítics i 
socials que ens permetin gaudir d’un 
habitatge i d’una vida dignes, la trans-
parència i la lluita contra la corrupció 

i aprofundir en nous models de par-
ticipació ciutadana són els nostres 
principals eixos polítics. Som també 
molt conscients dels límits compe-
tencials de l’administració municipal 
per resoldre problemàtiques estructu-
rals i precisament per això creiem que 
és imprescindible l’autoorganització 
social i la mobilització popular de la 
ciutadania per dur a terme veritables 
polítiques de transformació social.

sabadell es mereix molt més
Han passat gairebé tres anys des que 
el quadripartit desgoverna la ciutat a 
torn i a dret, sense propostes, sense 
iniciatives i sense ganes. Vivim una 
legislatura de transició on perdem 
capitalitat per culpa de la incompe-
tència i falta de lideratge d’un govern 
només preocupat de les banderes. 
Els partits de la «nova política» per-
meten una ciutat bruta i descuidada, 
provoquen el caos a la ronda de Po-

nent amb un carril bici que no fa ser-
vir ningú, observen impàvids el tras-
llat de Banc Sabadell i la desaparició 
de Diari de Sabadell.
Si el govern no té idees, nosaltres ens 
oferim a marcar l’agenda de la ciutat 
i recuperar el lideratge perdut. No vo-
lem diferències entre els que viuen al 
Centre o a un barri, i volem escoltar i 
oferir solucions per a tothom. Saba-
dell es mereix molt més!

l’ajuntament entotsolat
Estem enfilant el final de mandat. 
D’aquí a 15 mesos hi tornarà a haver 
eleccions municipals. Per això no 
està de més començar a fer repàs 
del que ha fet el govern durant 
aquest temps.
Continuem tenint un ajuntament que 
funciona a cop d’estètica i gestos, 
però incapaç d’actuar. La ciutat està 
més deixada i oblidada que mai.

No han afrontat temes del passat 
i no hi ha projectes nous tret de la 
mobilitat. Àmbit dins el qual, sense 
tenir les dades actualitzades, s’han 
pres decisions importants, basades 
només en plantejaments ideològics 
que estan provocant greus proble-
mes de mobilitat.
És a dir, un govern allunyat de la 
gent, tancat en ell mateix.

un gobierno desconectado de la ciudad
Sabadell es una ciudad paralizada. 
En casi tres años de mandato, con 
una alcaldía primero de ERC y aho-
ra de la Crida per Sabadell (CUP), no 
se han preocupado por tener un pro-
yecto sólido para el municipio. Los 
otros dos socios de gobierno, Gua-
nyem Sabadell y Unitat pel Canvi, son 
cómplices de esta grave situación. 
Mientras, los vecinos sufren las con-
secuencias, como barrios abandona-

dos, aceras rotas, suciedad, colapsos 
de tráfico, permisividad con los incí-
vicos, etc. 
Sabadell y sus ciudadanos están 
cansados de un gobierno indepen-
dentista que no representa a la ma-
yoría y que les aporta más problemas 
que soluciones. Y hartos de que el 
nombre de su ciudad aparezca siem-
pre en los medios vinculado a cues-
tiones identitarias y negativas.

no son el gobierno de todos
Sabadell es una ciudad plural, multi-
cultural y diversa,  y esta realidad pare-
ce ser ajena al actual Gobierno Local. 
El Gobierno está utilizando el Ayunta-
miento de todos los sabadellenses, no 
para administrar la ciudad y solucionar 
los problemas diarios de los vecinos, 
sino para ponerse al servicio del proce-
so independentista. Su implicación en 
la causa secesionista ha rebasado el 
ámbito político de sus respectivas for-

maciones políticas y han instrumenta-
lizado sistemáticamente el cargo ins-
titucional para reforzar su fracasado 
proyecto de la república catalana. El 
actual Gobierno es ajeno a las preocu-
paciones reales de los sabadellenses: 
la movilidad, el acceso a la vivienda, la 
limpieza y mantenimiento de la ciudad, 
la seguridad ciudadana, el paro…, no, a 
ellos sólo les importa los ciudadanos 
que lucen lazos amarillos.

circular per sabadell: 
una odissea

el ple 
municipal



2.072 
actuacions

5.744 m² 
de paviments de 

calçades reparats

6.843 m² 
de paviments 

de voreres

Inversió 2017

1,3 M €

IncrEMEnT

+1,2 M €
(RE)FEM SABADELL
Reparació de voreres 

i calçades

Inversió 2015

150.000 €

19 M € +12 M €
Dignificació de l’espai públic

Parcs urbans
Grans actuacions

Transformació de carrers
7 M €

2016-2018

Passeig de la Plaça Major
Plaça d’Espanya
Parc Central
Parc de les Aigües
Plaça de Benjamín García
Avinguda de Josep Tarradellas
Vapor Cusidó
Parc del Nord
Carrer de Sant Pere
Plaça de Lisboa
Plaça de Montcortès 
Carrer de Benidorm
Soterrament dels FGC a Can Feu
Rotonda del carrer dels Calders
Plaça d'Anselm Clavé
Carrer de Montllor i Pujal
Carrer de l’Enginyer Playà
Plaça de Navacerrada
Plaça de la Vall d'Aran
Plaça d'Indíbil i Mandoni
Jocs infantils del Parc Taulí
Pista poliesportiva del Pavelló 
de Sol i Padrís
Cementiri municipal
Restauració de l’església de Sant Pau 
de Riu-sec
Edifici del SIS (Servei d'Intervenció 
Socioeducativa) - Magòlies/Somport
Passatge de Guanta
Escola Espronceda
Xemeneia del Vapor Buxeda
Bassa de Sant Oleguer
Poliesportiu de les Termes
Carrer de la Unió
Carrer de Bonavista
Carrer de Fraser Lawton
Edifici de Cal Balsach
Centre Cívic de Sant Oleguer

DIGNIFIQUEM L’ESPAI 
PÚBLIC A SABADELL

Plaça de 
Lisboa

Parc de les Aigües

Plaça d’Espanya

Passeig de la 
Plaça Major

Zona de jocs 
infantils del Parc 
Central

Integració urbana 
de Can Feu


