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L’Entesa, una alternativa ciutadana per a un Sabadell progressista

L’ENTESA per SABADELL, més necessària que mai

L’Entesa per Sabadell ja va manifestar en el seu moment la seva satisfacció
pels resultats electorals obtinguts. Sense el suport dels aparells de les
organitzacions polítiques establertes i sense suport mediàtic, l’Entesa va
aconseguir uns resultats semblants als de la resta de partits, si exceptuem
els del PSC-PSOE.
Aquest resultat va ser possible gràcies a la labor feta a favor de la ciutat
durant quatre anys, de manera especial la realitzada pel Grup Municipal, i
pel treball entusiasta de desenes de persones de l’Entesa per Sabadell, que
s’abocaren en l’elaboració del programa de govern i a fer arribar les nos-
tres propostes a tota la ciutadania durant la campanya. 

TToottss  aall  ggoovveerrnn!!
El lleig espectacle dels pactes postelectorals –que s’han donat arreu de
Catalunya i de l’estat espanyol– ha tingut a Sabadell característiques prò-
pies a frec del despropòsit: un partit amb majoria absoluta (el PSC-PSOE) ha
integrat sense ser necessari en el seu govern quasi tota la resta de partits.
Per generositat?; per integrar sensibilitats diverses?; potser per un pacte de
ciutat?. Ens temem que aquests NO han estat els motius per arribar a
aquest acord; ans el contrari, els motius reals han estat molt més prosaics:
a) Tenir sota control els partits de l’oposició i evitar-se així possibles crítiques.
b) Per maquillar la manca de projecte polític del PSC-PSOE i la debilitat del

seu equip.

CCààrrrreeccss  oo  pprriinncciippiiss??..  AAqquueessttaa  ééss  llaa  qqüüeessttiióó
CiU, ERC i ICV-EUiA no han estat lleials amb els respectius electors que els
donaren la confiança, bescanviant principis i programes per càrrecs i sous,
sense ni tan sols aconseguir cap responsabilitat de pes a canvi. Això ens
porta a pensar que, o bé tots els programes d’aquests partits són coinci-
dents o malauradament els vots dels ciutadans serveixen més per als inte-

E d i t o r i a l
Novament estem amb vosaltres
per mitjà d’aquest nou butlletí de
l’Entesa per Sabadell. Enrere
queden les eleccions munici-
pals, la constitució del nou
Ajuntament, les vacances d’es-
tiu i la Festa Major que, com
cada any, ens marca l’inici del
nou curs polític.

En el nou període polític, des de
l’Entesa per Sabadell treballa-
rem per assolir els compromisos
programàtics pels quals molts
sabadellencs i sabadellenques
ens han donat la seva confiança,
per defensar un model de ciutat
de progrés i la nostra manera
d’entendre la política, basada en
els valors i l’ètica.

Continuarem treballant a favor
de Sabadell des de l’oposició
amb les mans ben lliures, de ma-
nera rigorosa i constructiva, tal
com ho hem fet al llarg de l’ante-
rior legislatura, exercint el con-
trol polític de l’acció del govern
de la ciutat, donant suport en
aquells temes que valorem com
a positius per a Sabadell, plante-
jant alternatives o simplement
denunciant aquells temes que
considerem que no beneficien el
conjunt de la ciutat.

Serveixi doncs aquest butlletí
com a eina per a fer realitat el
nostre compromís d’establir una
relació periòdica amb els saba-
dellencs i sabadellenques. Per
donar-vos a conèixer la tasca
que com a Grup Muni-cipal rea-
litzem dins de l’Ajuntament i
també les propostes i inquietuds
que com Entesa per Sabadell
estem duent a terme.
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L’Entesa vetlla pel medi ambient
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El fibrociment és considerat un residu especial a
causa de la perillositat d’un dels seus compo-
nents, com és l’amiant. Al Vallès tenim l’amarga
experiència de moltes morts per càncer de
pulmó i asbestosi (malaltia que produeix fibrosi
pulmonar mortal) entre els treballadors de la
empresa Uralita, durant molts anys ubicada a
Cerdanyola. Per aquest motiu la normativa obliga
a desmuntar durant els processos d’enderroc les
plaques de les cobertes peça a peça, sense tren-
car-les, i a dipositar-les en llocs especials per al
seu reciclatge al marge de la resta de residus, de
cara a evitar repercussions en els mateixos tre-
balladors que el realitzen així com al conjunt de
la població.

El passat 12 de juliol, durant l’enderroc d’una nau de l’ABB, es va produir la demolició incorrecta de les pla-
ques d’una part de la coberta, tot al·legant aspectes de seguretat per part de l’empresa que el realitza.
El portaveu de l’Entesa acompanyat d’altres membres es personaren en el lloc tot reclamant la presència del
regidor de la Via Pública, de la Policia Municipal i la d’un tècnic municipal, amb la finalitat de fer acomplir el
procés d’enderroc adequat. 
Més enllà del fet concret, des de l’Entesa per Sabadell s’ha demanat al responsable de l’Àrea de Planificació
Urbana, Habitatge i Medi Ambient inspeccions regulars per part dels tècnics municipals, de cara a fer un
seguiment específic dels enderrocs que contenen aquest tipus de material amb la finalitat d’evitar efectes
negatius per a la salut pública.

ressos conjunturals de cada formació política que no pas per assolir els objectius de llur programa electoral.
Tot plegat tan sols contribueix al descrèdit dels partits i dels polítics majoritaris.

TToottaa  ll’’ooppoossiicciióó  ppeerr  aa  ll’’EEnntteessaa  ppeerr  SSaabbaaddeellll
Els nostres possibles aliats ens han deixat amb una gran responsabilitat –essencial en tot sistema democra-
tic– de cara a exercir pràcticament en solitari el control de l’acció de l’equip de govern municipal, ja que amb
el PP no tan sols tindrem poques coincidències davant de determinats plantejaments polítics, sinó que fins i
tot pot veure positiva la política neoliberal del partit del Sr. Bustos i dels seus aliats. 
L’Entesa per Sabadell, que treballa per retornar els valors i l’ètica en l’àmbit de la política, no mercadeja amb
vots i amb càrrecs, ja que ho considerem políticament i moralment reprovable. Preferim per tant exercir amb
tota la dignitat possible una oposició activa i constructiva al nou equip de govern.

TTrreebbaallllaarr  aa  lleess  iinnssttiittuucciioonnss  ii  aammbb  llaa  ssoocciieettaatt  
Així les coses, els regidors de l’Entesa per Sabadell tenen davant seu la perspectiva d’un treball intens i al
mateix temps imprescindible que, val a dir, ja el duen a terme amb dedicació i molta il·lusió. Aquesta tasca,
però, no es planteja de fer-la en solitari, sinó que és necessari el suport i la col·laboració d’aquelles persones
crítiques, intel·lectualment inquietes i actives que formen part del valuós teixit associatiu de la nostra ciutat.
A aquestes persones, que de manera generosa participen en les diverses entitats cíviques i associacions, ens
posem a la seva disposició per tal que puguin canalitzar les seves inquietuds de canvi i de millora a través de
l’Entesa per Sabadell.

LL’’EEnntteessaa  ppeerr  SSaabbaaddeellll,,  uunn  pprroojjeeccttee  aammbb  ffuuttuurr
Entesa per Sabadell dirigeix la seva mirada vers el futur, sense cap mena de nostàlgia, vers les noves mane-
res de fer política (desinteressada i no professionalitzada), vers els nous moviments “altermundistes” (“un
altre món i una altra globalització són possibles”). Som conscients que el procés per anar bastint aquesta
alternativa al cada vegada més desprestigiat sistema de representació i de participació política actuals serà
llarg i complex, però cada vegada són més nombroses les experiències locals que apunten en la mateixa
direcció. Us animem doncs a il·lusionar-vos i a treballar amb nosaltres. SSaabbaaddeellll  ss’’hhoo  vvaall!!

Font: Diari de Sabadell



Participació en els òrgans de representació municipal
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IIssiiddrree  SSoolleerr

- Portaveu
- Comissió de Govern
- Comissió informativa de Territori
- Comissió informativa de Planificació Urbana,

Habitatge i Medi Ambient
- Comissió Especial de Comptes
- Comissió de Contractació
- Consell Local de Seguretat

Fins sempre
Al Josep M. Trabajo, al Bartomeu Cruells, a l’Amàlia Marquès, Felip i família i a la
Conxita Ibars, que ens han deixat aquest estiu:

“Heu somiat amb un món més just i més solidari i heu combatut generosament per
fer-ho possible”.

Entesa per Sabadell, que vol fer arribar el seu condol a familiars i amics, no oblidarà
el vostre entusiasme i la vostra dedicació.

D’acord amb la confiança que molts sabadellencs i
sabadellenques varen dipositar en les nostres pro-
postes el passat 25 de maig l’Isidre Soler i la Nieves
Garcia són els dos càrrecs electes de l’Entesa per
Sabadell a l’Ajuntament.
Ara, un cop constituït el Grup Municipal en el nou
Consistori ens posem a treballar i impulsar tots
aquells projectes i totes aquelles iniciatives encami-
nades a aconseguir una ciutat més cohesionada,
més dinàmica, més culta i en definitiva més habita-
ble. Tanmateix, també per a consolidar l’ENTESA com
a referent polític dins el nostre Ajuntament per a
totes i tots aquells que creiem en la construcció de
Sabadell des dels valors de la justícia social, l’auste-
ritat, la transparència, el diàleg i el respecte pel nos-
tre entorn natural.

En aquest sentit totes les persones que creieu en la
preservació del nostre rodal, en la defensa dels ser-
veis públics i dels drets dels ciutadans, en l’educació
i en el món del lleure, en la millora de la qualitat de
vida als nostres barris, en la dinamització social i
econòmica de Sabadell, en l’impuls de projectes cul-
turals propis i de qualitat, en el foment de la partici-
pació en els afers públics..., teniu en l’ENTESA un
referent polític i social per avançar col·lectivament
en aquest sentit. 
No dubteu per tant a fer-nos arribar aquells temes
que valgui la pena que en tinguem coneixement o
aquells altres temes en què valoreu la conveniència
de la nostra col·laboració. 

L’Entesa a l’Ajuntament

NNiieevveess  GGaarrccííaa  

- Comissió informativa de Serveis Centrals i
Promoció Econòmica 

- Comissió informativa de Serveis Personals
- Patronat de l’Arxiu Històric Municipal
- Consell Escolar Municipal
- Consell del Centre de Normalització Lingüística de

Sabadell
- Comunicacions Audiovisuals de Sabadell
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DDiissccuurrss  ddee  ll’’IIssiiddrree  SSoolleerr  eenn  ll’’aaccttee  ddee  ccoonnssttiittuucciióó  ddeell  nnoouu  AAjjuunnttaammeenntt

“Bon dia senyora presidenta de la Mesa.
Bon dia senyors regidors i regidores, exregidors, autoritats, representants d’entitats ciutadanes i a totes les
persones que ens han volgut acompanyar en aquest acte de constitució del nou Consistori.”

LLeess  eelleecccciioonnss
“El passat dia 25 de maig els sabadellencs i sabadellenques varen
escollir els seus representants a la Casa Gran, i ho varen fer, com
tots sabem, donant una generosa confiança al PSC, en concret un
48,6 % dels votants. Fet que li atorga el govern de la ciutat per als
propers quatre anys. Una vegada més vull fer arribar al PSC el nos-
tre reconeixement per aquests resultats.
Una altra part important de la ciutadania, també el 48,6 % dels
votants, va optar per donar la seva confiança a altres propostes de
govern, a altres sensibilitats polítiques, a altres maneres d’entendre
com s’han de governar els afers públics de la ciutat.

Opcions que, tot i haver resultat minoritàries en aquesta ocasió, són igualment legítimes i cadascuna representa
molts ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, confio plenament que aquestes altres opcions seran escoltades i
respectades, per consideració cap a les persones que hi han dipositat la seva confiança i per no anul·lar el neces-
sari clima de debat, de pluralitat i de consens que entenem que ha de caracteritzar la política municipal”.

PPaacctteess  ii  ccooll··llaabboorraacciioonnss  ddee  ggoovveerrnn
“Des de l’Entesa per Sabadell un cop més hem estat oberts a trobar
vies de diàleg i de col·laboració perquè el nou govern municipal es
configurés basant-se en uns plantejaments polítics progressistes i
d’esquerres, que recollís en definitiva la voluntat de la gran majoria
de sabadellencs i sabadellenques.
En les trobades que aquests dies hem mantingut amb el PSC se’ns ha
ofert alguna possibilitat de  col·laboració. Primerament amb la parti-
cipació a la Comissió de Govern, amb veu però sense vot, que nosal-
tres hem acceptat per poder intervenir des de més a prop en la presa
de decisions municipals. Posteriorment, també se’ns ha comentat la

possibilitat d’incrementar aquesta col·laboració, sense que s’hagi arribat a concretar continguts ni condicions.
Per altra banda, l’opció més votada ha arribat a acords de govern amb dues forces polítiques més.
Francament, se'ns fa difícil d'entendre la facilitat com hom renuncia al seu propi programa ideològic i el bes-
canvia per un càrrec dins d'una opció de govern que no els necessita, tret que respongui  a interessos parti-
distes més enllà del municipi o a raons de caràcter personal, actuacions que no contribueixen pas a donar
prestigi al món de la política”.

LLaa  ppoossiicciióó  ddee  ll’’EEnntteessaa
“Des de l’Entesa per Sabadell volem ser fidels al programa que han donat suport els nostres electors i ente-
nem que per arribar a un pacte entre dues forces polítiques, cal prèviament un debat que permeti apropar els
programes de govern que han estat votats per separat fins a trobar-ne les coincidències, sense abandonar els
continguts polítics que els han fet diferents. 
Alguns exemples: 
Serem capaços de coincidir per protegir els espais naturals del rodal i per tant rebutjar amenaces com el
Quart Cinturó o la reserva d’animals sobrers a la Torre Turull i Can Moragues?  
Podem posar-nos d’acord per a destinar els diners que ens gastem en imatge, protocol i propaganda a cam-
panyes de conscienciació ciutadana? 
Coincidirem a donar la confiança a les entitats perquè cogestionin els centres cívics? 

L’Entesa davant del nou Ajuntament
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Coincidirem a potenciar l’escola pública? I a construir una escola bres-
sol cada any?
Coincidirem en una política de defensa de la sanitat pública?
Coincidirem...
Si podem parlar d'aquestes i altres qüestions i trobar suficients punts
d'acord, potser llavors podrem plantejar-nos com col·laborem en el
govern de la ciutat des de la seva gestió”.

EEll  ffuuttuurr......
“Per tant, i sense desmerèixer la proposta feta pel PSC, veiem difícil a
hores d’ara la nostra possible participació en l’equip de govern. En
aquest sentit, l’Entesa per Sabadell –que està a favor d'una societat
més justa, més igualitària, més culta i més solidària– continuarà treba-
llant per a la ciutat i per  millorar les condicions de vida dels sabade-
llencs i sabadellenques ddeess  ddee  ll’’ooppoossiicciióó..
I ho farà amb la mateixa il·lusió, responsabilitat i dignitat que ho ha fet
al llarg d’aquests quatre anys, defensant les propostes exposades en el
nostre programa de govern, que són en definitiva els compromisos
adquirits amb les persones que han votat l’Entesa per Sabadell i a les
quals des d’aquí volem agrair un cop més  la confiança que han diposi-
tat en nosaltres.
L’Entesa per Sabadell, tot i ser un projecte polític jove i d’abast local,
que no ha comptat amb el suport de les maquinàries electorals dels
grans partits, ni de determinats avantatges mediàtics o econòmics, ha
tingut un reconeixement ciutadà equiparable al que han rebut altres for-
ces, fet que ens anima a seguir treballant de valent per millorar i ampliar
aquesta proposta d'actuació per i des de la nostra ciutat.
De ben segur que entre les propostes de govern de l'Entesa i les d'al-
tres organitzacions hi haurà molts punts de contacte. També hi haurà
molts temes en què es produiran importants discrepàncies entre les
diferents opcions polítiques. Ens agradaria, però, que la balança es
decantés cap a la banda de les coincidències. Això voldria dir que
avancem cap a un Sabadell amb un futur potent a mida de les persones,
convivencial i sostenible, basat en polítiques d’esquerres que fomentin
la igualació social”.
“Per acabar, i com ja he dit al començament, des de l’Entesa per
Sabadell reconeixem l’àmplia confiança que la ciutadania ha donat al
PSC per a formar el nou govern municipal i perquè el Sr. Manuel Bustos
sigui un altre vegada l'alcalde de Sabadell. Per tant, perquè pensem
que és just donar-li el marge de confiança que es mereix i sobretot per
respecte a la voluntat del gran nombre de persones que l’han votat,
nnoossaallttrreess  nnoo  pprrooppoossaarreemm  uunn  ccaannddiiddaatt  pprrooppii  aa  ll’’aallccaallddiiaa  ii  nnoo  eennss  pprroo--
nnuunncciiaarreemm  eenn  ccoonnttrraa  ddee  llaa  pprrooccllaammaacciióó  ddeell  ccaannddiiddaatt  ddeell  PPSSCC  ccoomm  aa
aallccaallddee..
Tan sols afegir que mantindrem l’esperit constructiu que sempre hem
procurat i que col·laborarem amb l’equip de govern municipal i amb la
resta de forces polítiques en totes aquelles propostes que compartim, i
donarem suport a tots aquells temes que valorem com a positius, de la
mateixa manera que defensarem aferrissadament altres criteris i pro-
postes amb l’únic objectiu que ens reuneix a tots i totes aquí, el de millo-
rar la ciutat i el benestar de tots plegats.
Amb el desig que Sabadell tingui un bon govern, moltes gràcies a tothom”.

Sabadell, 14 de juny de 2003



En el Ple Municipal els 27 regidors
són iguals. D'entre iguals es tria un
president, que és l'alcalde, i són tan
iguals que l'alcalde podria ser, en
principi, qualsevol d'ells. El fet que
acostumi a ser un dels caps de llis-
ta no treu el caràcter igual que els
defineix. El Ple Municipal, com a re-
presentant de la ciutadania, parteix
d'aquest principi democràtic.
A partir d'aquí les coses es compli-
quen, ja que una part dels regidors
fan de govern i una altra part fan
d'oposició. Als regidors del govern
se'ls pressuposa una major dedica-
ció, mentre que als de l'oposició es
pensa que treballaran menys; d'a-
quí que sigui força freqüent de retri-
buir-los de manera diferent. També
és freqüent que la majoria de go-
vern no ocupi de manera perma-
nent els seus regidors, sinó només
una part. Però tot això no són sinó
maneres d'actuar que no haurien
de trencar el principi bàsic de la
igualtat entre els regidors. 
Així doncs, tant al govern com a l'o-
posició hi hauria d'haver uns mí-
nims d'igualtat d'oportunitats que
no marginin el paper de l'oposició i
reforcin només el govern. Aquest
és un dret natural que es derivaria
del caràcter de 27 regidors tots ells
representants de la ciutadania. Per
dir-ho clar, no tots els regidors hau-
rien de viure del seu càrrec; però
tant al govern com a l'oposició, cal
assegurar una dedicació retribuïda,
si el regidor està disposat a fer
aquesta funció.
Dit això, al nostre ajuntament s'aca-
ben d'aprovar unes retribucions
força desequilibrades, ja que:

- Un sol regidor del govern, a meitat
de dedicació, cobra més que tot un
grup de l'oposició, format per dos
regidors. 

- Els regidors del govern gaudeixen
d'uns serveis administratius que, en
canvi, en l'oposició van a càrrec de
les despeses dels grup. És a dir, en
el primer cas consten com a admi-
nistratius de l'aparell administratiu,
mentre que en el segon cas són
clarament un cost del grup.

- A Sabadell, el govern s'enduu el
90,56 del conjunt de les retribucions,
tot i que el nombre dels seus regi-
dors (23) representen el 85 % del Ple
municipal. Inversament, un grup de
l'oposició, com l'Entesa, o el PP, han
de fer la seva funció amb només el
4,72 % de les retribucions (el seu
pes respectiu és el 7,4% del Ple).

- Cap regidor de l'oposició pot perme-
tre's de pensar en una dedicació com-
pleta ni mitjana, simplement li han
estat limitats els recursos des d'un
acord de la majoria sobre la minoria.

- El pes de les retribucions del go-
vern s'alimenta amb desproporció
tot menjant quota de l'oposició, tot i
que el seu elevat nombre podria
compensar una major quota per als
petits grups de l'oposició, cosa que
no es produeix.

Conclusió: els ciutadans voten però
les majories poden desvirtuar la ca-
pacitat de treball de l'oposició amb
una primera tancada d'aixeta que
limita la dedicació de l'oposició. És
això legal?, és legítim?; si més no
aquest criteri trenca amb el que 
s’havia aplicat en les anteriors le-
gislatures.
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Grup Municipal Entesa per Sabadell
Horari: de 8 a 15 hores. • Telèfon 93 745 31 27 / 93 745 32 16 • Fax: 93 745 31 27 
a/e: GMES@ajsabadell.es             www.entesa.org

Un regidor del govern municipal, a mitja dedicació, està més ben retribuït que tot un grup de l’oposició.

Segons l'Acord del Ple Municipal del 25 de juny de 2003

Retribucions de regidors.


