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L’Entesa, una alternativa ciutadana per a un Sabadell  progressista
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Han passat 4 anys des del maig del 2003 en què un bon nom-
bre de ciutadans i ciutadanes varen dipositar la confiança
en l’Entesa. Al llarg d’aquests quatre anys des del Grup
Municipal l’Entesa ha exercit, pràcticament en solitari, la
tasca d’oposició i de control de l’acció de govern. 

Hem procurat fer aquesta tasca de manera rigorosa i res-
pectuosa i alhora constructiva, plantejant nombroses pro-
postes per millorar la ciutat i les condicions de vida dels
sabadellencs i les sabadellenques, i posant de manifest que
hi ha altres i millors maneres de gestionar la ciutat.

Han estat quatre anys de treball intens, però satisfactori.
Intensitat, gràcies a les persones que han col·laborat amb
nosaltres, i satisfacció, la que ens ha donat el fet de treba-
llar exclusivament per l’interès de la ciutat i de la seva gent.

Ara, a les portes d’unes noves eleccions, en què els partits i
les organitzacions polítiques acostumem a explicar el pro-

grama electoral i a omplir els mitjans de comunicació amb
propostes i promeses, volem passar comptes, encara que,
malauradament, no sigui habitual que les organitzacions
polítiques donin comptes a la ciutadania del resultat de tan-
tes promeses i de l’activitat realitzada. 

L’Entesa per Sabadell sempre hem considerat un deure
envers la ciutadania informar-la de la nostra activitat. Cada
curs polític hem presentat públicament la memòria en la qual
exposàvem la valoració política dels fets ocorreguts en el
transcurs de l’any i el resum de les activitats del grup munici-
pal. Aquestes memòries es poden consultar al nostre web. 

Creiem que aquest breu resum de la nostra activitat pot aju-
dar a augmentar el debat polític, el coneixement de l’activi-
tat del nostre grup municipal i a comprovar que també des
de l’oposició es pot treballar per a la ciutat i per a la ciuta-
dania.

El Grup municipal d’Entesa per Sabadell hem treballat per als objectius següents:

11.. PPllaanntteejjaarr pprrooppoosstteess aa ll’’EEqquuiipp ddee GGoovveerrnn ppeerr aa llaa mmiilllloorraa ddee llaa cciiuuttaatt..

22.. FFeerr eell sseegguuiimmeenntt ii eell ccoonnttrrooll ddee ll’’aacccciióó ddeell ggoovveerrnn mmuunniicciippaall..

33.. IInntteerreessssaarr--nnooss ii mmaanniiffeessttaarr llaa nnoossttrraa ooppiinniióó ssoobbrree ttoottss eellss tteemmeess dd’’iinntteerrèèss ppeerr aa llaa cciiuuttaatt ii ppeerr aallss sseeuuss hhaabbiittaannttss..

QUATRE ANYS TREBALLANT PER LA CIUTAT
Passem comptes
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ACTUACIONS DEL GRUP MUNICIPAL

Propostes
Hem adreçat a l’Equip de Govern diverses propostes
amb la voluntat de millorar les seves actuacions o
sol·licitant-li mesures sobre determinats temes.
Entre les quals destaquem:

•  Elaboració d’un protocol de cerimònia civil de
traspàs i oferiment des dels serveis funeraris.

•  Cessió als col·lectius de joves de locals municipals per
a activitats socials, culturals i d’oci alternatiu.

•  Recuperació de la Masia de Can Llong.
•  Sobre el preacord de l’Aeroport.
•  Sobre el pla d’inversions dels Pressupostos muni-

cipals.
•  Sobre el futur de la Biblioteca de la Caixa de

Sabadell.
•  Sobre l’Institut de Paleontologia Miquel Crusafont.
•  Proposta per a pacificar el trànsit en una zona de

Castellarnau.
•  Sobre el Racó del campanar.
•  Vapor Turull.

Mocions

•  Sol·licitant l’obertura d’un expedient informatiu sobre els
fets del cas Bemba.

•  Sol·licitant la convocatòria del Consell de Seguretat Local
per informar sobre els fets  del cas Bemba.

•  Per un debat municipal sobre la política de joventut 
•  Per la mediació municipal en l’ocupació del local al carrer

del Convent.
•  A favor de la instauració d’un servei de mediació comunitària.
•  A favor de tancar la possibilitat d’instal·lar un zoo i a favor

de sol·licitar la protecció definitiva d’aquells espais.
•  De suport al Correllengua 2004
•  Sol·licitant la paralització del projecte del Quart Cinturó i

la  protecció dels espais naturals de la Plana del Vallès
•  A favor de dotar de recursos humans i materials l’OMIC

per a atendre el mobbing immobiliari.
•  A favor d’un Pla de reducció de residus.
•  Per l’elaboració del mapa de soroll i un Pla de reducció de

la contaminació acústica. 

•  A favor de la retirada de les medalles d’honor de la ciutat
rebudes per Francisco Franco Bahamonde, José A. Girón
de Velasco, Antonio Correa Véglisson, José A. Elola Olaso i
Detlev Ehelers i a favor de l’ atorgament de la Medalla de la
Ciutat de mode col·lectiu als lluitadors en defensa de la
legalitat republicana i contra el franquisme.

•  A favor de donar suport a les bases per a la protecció del
Parc Agrícola del Vallès.

•  Sol·licitant a l’alcalde que revoqués la confiança del
govern als regidors Francisco Bustos i Joan Manau.

•  Sobre la situació de l’AV de Can Deu.
•  A favor de la retolació dels comerços en català. 
•  Instant la Generalitat a adequar la carretera B-124, entre

Sabadell i Castellar del Vallès, per facilitar la circulació
dels ciclistes.

•  De suport al Correllengua 2005.
•  A favor de l’aplicació del domini .cat.
•  A favor de declarar Sabadell municipi lliure de transgènics.

Al·legacions

•  Ordenances fiscals, reclamant la retirada de la taxa de
residus.

•  Ordenança de tramitació dels expedients urbanístics,
reclamant una redacció no sexista.

•  Pla especial de regulació d’usos recreatius i de restauració
de Gràcia.

•  Reglament del nou organisme de Museus i Arxiu Municipal.
•  Ordenança municipal de via pública.
•  Estudi informatiu de la ronda del nord-oest.
•  Modificació del Pla general de la caserna de la G C.
•  Modificació del Pla general del solar de l’edifici CESTIC.
•  Reglament del síndic del ciutadà de Sabadell.
•  Ordenances reguladores dels preus públics.
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Hem pres la iniciativa presentant mocions al Ple Municipal i a la Junta de Portaveus amb resultat majoritàriament positiu.

Hem presentat al·legacions a diferent projectes d’actuació de l’Equip de Govern o de la Generalitat, amb la voluntat d’aportar-hi millo-
res. Una gran part  de les nostres al·legacions han estat recollides:



SEGUIMENT I CONTROL

•  A favor d’una agricultura sense transgènics a Sabadell.

•  Sol·licitant a la conselleria de Salut de la Generalitat que tots
els llits de la clínica l’Aliança siguin d’ús públic. 

•  A favor de la creació d’un Servei d’adequació de l’habitatge de
la gent gran.

•  A favor del dret a l’autodeterminació.

•  Sol·licitant el trasllat del circuit de bici-trial del parc de Cata-
lunya.

•  A favor del Camí Verd del Vallès.

•  A favor d’aplicar mesures favorables a la reducció de residus.

•  A favor dels drets del refugiat Boniface E. Amafeule.

•  A favor d’investigar en profunditat el cas de Pau Rigol.

•  A favor de prosseguir la tramitació de la ronda del Nord.

•  A favor del soterrament dels FGC fins a Sant Quirze.

•  A favor de denominar el CAP del Nord: CAP del Nord – Josep
M. Plans.

VOTACIONS ALS PLENS

Als plens hem donat suport als temes que hem conside-
rat positius per a la ciutat. Així mateix, hem criticat la
manera de l’Equip de Govern de fer política i de gestionar
els recursos públics i ens hem oposat a projectes que
hem considerat que no beneficiaven la ciutat o que hipo-
tecaven el seu futur.

Les votacions als dictàmens dels plens.

Hem votat en contra, principalment, de les modificacions
del Pla General d’Ordenació que, al nostre entendre, no
afavoreixen els  interessos públics o que comporten pèr-
dua de patrimoni públic. 

Hem de recordar que la gran majoria de les actuacions
però són aprovades per la Junta de Govern, on l’Entesa
assisteix amb veu però sense vot. Per aquest motiu les
votacions al Ple no reflecteixen la nostra discrepància en
moltes de les actuacions de l’Equip de govern.

AAssssiissttèènncciiaa aa rreeuunniioonnss ddee ttrreebbaallll
Hem participant activament, a prop de 800 sessions de
treball de Comissions informatives, empreses i orga-
nismes autònoms municipals en els quals tenim repre-
sentació.

PPrreegguunntteess
Per tal de completar la informació hem adreçat a l’Equip
de Govern 310 preguntes per escrit sol·licitant informa-
ció o demanant que determinats temes es tractessin a
les següents Comissions Informatives. En alguna ocasió
les preguntes les hem fet al Ple.

•   Modificació del Pla general, a l’illa delimitada pels carrers de
Vilarrúbies, del Convent, de Sant Honorat i de la Soledat.

•  Pla parcial urbanístic de Sant Pau de Riu-sec.
•  Pla d’infraestructures de transport de Catalunya.
•  Pla especial de protecció del patrimoni de Sabadell (PEPPS).
•  Estatuts de la Fundació Parc Salut.
•  Estatuts i memòria de la Societat Mercantil Sabadell Equipa-

ments i Serveis.
• Venda d’un solar municipal a Can Gambús.
•  Projecte de perllongament dels FGC.
•  Modificació del Pla general a la fàbrica del Gas.
•  Pla especial de l’Euterpe.
•  Programa d’ordenació del comerç a Sabadell (POEC).
•  Projecte de modificació MPG – 59 (La Gironina).

Dictàmens %% ttoottaall
A favor 534 7799,,11 
Abstenció 112 1166,,66
En contra 29 44,,33
TToottaall 667755 110000

Equip de Govern o de la Generalitat, amb la voluntat d’aportar-hi millo-
es:
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DIFUSIÓ DE LA NOSTRA ACTIVITAT I OPINIÓ

Contactes amb la ciutadania 
Ens hem reunit en múltiples ocasions amb entitats, associacions, col·lectius i nombrosos ciutadans i ciutadanes que
ens han aportat informacions, traslladat les seves preocupacions i ens han consultat sobre diversos afers de la ciutat.

SABADELL, CAP A ON?

A diferència del primer mandat, que va viure de les rendes dels projectes endegats pel govern de l’etapa Farrés, en
aquest segon mandat, el govern Bustos ha posat en relleu les seves pròpies limitacions. 
S’ha posat de manifest la seva capacitat per generar conflictes (Bemba, crisi de l’adhesiu Estil Bustos? No, gràcies) o
la incapacitat per resoldre’n (okupes, vaga d’escombriaires,...) fins al punt de donar una imatge negativa de la ciutat
més enllà dels límits locals. Tampoc no ha tingut capacitat per redreçar la progressiva pèrdua de pes de Sabadell en el
context de ciutats mitjanes, en el qual localitats com Terrassa o Cerdanyola han pres protagonisme en el terreny dels
equipaments i dels serveis.
Tot i això, l’alcalde continua actuant amb el seu estil personalista, autoritari i populista. Continua gestionant la ciutat
per inèrcia, sense pensar en el futur, mirant més els possibles rèdits polítics immediats que les necessitats actuals i
futures, però que costen a la ciutat milers i milers d’euros de tots els sabadellencs i sabadellenques que haurien de
servir per cobrir necessitats bàsiques.

5500 Rodes de premsa

229900 Comunicats de premsa

5500 Articles d’opinió

4400 Articles al butlletí municipal Sabadell a prop
1144 Butlletins del Grup municipal

66 Fulls monogràfics

Intervencions setmanals al programa Sabadell actual del
Canal Català Vallès

Debat mensual a Ràdio Sabadell amb la resta de grups municipals

Un Diari de l’Entesa anual

Hem informat de les nostres activitats i difós la
nostra opinió sobre tots el temes que afecten els
ciutadans i les ciutadanes. Ho hem fet utilitzant
els mitjans de comunicació municipals, els privats
i els propis de l’Entesa. Amb el següent resum:

Una política sense nord
Al marge de les actuacions bàsiques a què està obligat qualsevol govern municipal, com és la recollida d’escombra-
ries, la neteja dels carrers, l’enllumenat públic, el manteniment de places i carrers etc., la resta d’actuacions del govern
encapçalat per l’alcalde Manuel Bustos s’han distingit  per la falta de criteri i de visió de futur. Han estat fruit dels inte-
ressos de particulars o d’altres administracions, sense tenir present ni les necessitats de la ciutat ni les possibilitats
reals de finançament dels projectes ni del seu manteniment futur. En algunes ocasions, fins i tot, sense conèixer quin
serà el seu ús.
No falten exemples: el Zoo —sortosament desestimat— , el Centre de Fires i Congressos, la Pista Coberta d’Atletisme,
la Casa Duran, el castell de Can Feu, l’alberg de joventut,...
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Populisme i nul lideratge
Un altre aspecte preocupant és la confusió entre liderar i ser popular que demostra l’alcalde, o potser no és qüestió de
confusió sinó de capacitat. Com a conseqüència d’aquesta manca de lideratge per orientar i impulsar realment tots els
aspectes de la vida de la ciutat i del seu futur, ocupa el seu temps assistint a tots els actes per intranscendents que
siguin, com per exemple visitar i saludar a totes les persones que participen en tots els viatges organitzats per a la gent
gran per lluny que sigui el lloc, amb una gran despesa de diners públics. Pur populisme.

L’ economia municipal
Aquesta manera de gestionar els diners
públics ha fet evident en els darrers anys
l’esgotament de la capacitat econòmica de
l’Ajuntament.

L’increment de la despesa corrent —perso-
nal, serveis, consums, transferències
corrents— en relació als ingressos ordina-
ris— impostos, taxes, i les aportacions d’al-
tres administracions— ha estat un dels fac-
tors més importants. En conseqüència la
capacitat d’estalvi, els diners que resten
per poder destinar a inversions, és gairebé
nul·la. 

Així mateix, quan els nous equipaments
previstos —biblioteques, escoles bressol,
pavellons esportius, pista coberta d’atletis-
me, el centre de Fires i Congressos, la “ciutat de la música”, la televisió municipal, el castell de Can Feu, etc. etc.—,
alguns necessaris per a la ciutat i d’altres més que discutibles, entrin en funcionament, la despesa de personal, con-
sums, manteniment, etc., s’incrementarà encara molt més i la disponibilitat de recursos per a inversions es continuarà
reduint, si, de manera paral·lela, no es disminueixen tantes despeses supèrflues de dubtós interès ciutadà.

Futur de la ciutat
Tothom pot comprovar la immensa activitat de la construcció a la ciutat. Aquest fet té elements positius: la renovació
d’edificis vells per altres nous millora la ciutat i, en teoria, l’augment d’habitatges hauria d’abaratir-ne el preu i donar
oportunitat a la població, especialment als més joves o als més necessitats, cosa que, malauradament, no s’ha produït.
Ara bé, quan la construcció és excessiva, quan, paral·lelament no es planifica la mobilitat, quan es reconverteixen
indústries en habitatges amb la pèrdua de llocs de treball dins de la ciutat, la situació comença a ser preocupant. 

Correm el risc de convertir la ciutat en el que s’anomena ciutat dormitori, amb tot el que això significa: tothom ha de
sortir a treballar fora de la ciutat i la ciutat queda inactiva durant el dia; els accessos a la ciutat queden col·lapsats i les
finances municipals se’n ressenten per falta dels ingressos procedents de les indústries, mentre s’ha de continuar
prestant els mateixos serveis. 

Sembla que a l’alcalde no li preocupa gens de què viurà Sabadell el dia de demà.

Despeses supèrflues
Al mateix temps destinen grans quantitats de diners a despeses supèrflues i propagandístiques. Alguns exemples del
darrer any:
RReeppaarrttiimmeenntt ddee fflloorrss aa llaa pprriimmaavveerraa:: 44..000000 eeuurrooss..
VViissiittaa dd’’oobbrreess aammbb aauuttooccaarrss,, eessmmoorrzzaarr ii ddiinnaarr:: 2244..000000 eeuurrooss..
RReevviissttaa SSaabbaaddeellll aa PPrroopp:: 5500..000000 eeuurrooss..
CCaatteerriinnggss ii ccaannaappèèss:: 110000..000000 eeuurrooss..
AAddoorrnnaammeennttss fflloorraallss aallss ffaannaallss:: 660000..000000 eeuurrooss 
I milers d’hores de funcionaris, contractacions de serveis, anuncis i un llarg etc. amb un cost de milers i milers d’euros.

 



El projecte dels ferrocarrils

El perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat és un
projecte molt important per al futur econòmic i social de
Sabadell i de la comarca. Els beneficis i els perjudicis
seran majors o menors en funció de les característiques de
l’obra i per tant els responsables municipals haurien de ser
sensibles a escoltar i debatre totes les propostes que
puguin millorar el projecte. El govern de la ciutat, però, ha
girat l’esquena a aquesta possibilitat i ha negat un debat
ciutadà en què es puguin posar damunt la taula i valorar
diverses propostes, algunes de molt pes com les de
Sabadell Cruïlla, que puguin aportar millores al projecte ofi-
cial. Una demostració més de la miopia política de l’alcalde
i del seu equip que prefereixen actuacions amb rèdits elec-
torals immediats que treballar amb vistes al futur.  

ESTACIÓ
CA N’0RIACESTACIÓ

PL. ESPANYA
ESTACIÓ

EIX MACIÀ

ESTACIÓ
PL. MAJOR

Sabadell Rambla

SABADELL
ESTACIÓ

Línia RENFE

Línia actual FGC

La caserna de la Guàrdia Civil

L’afer de la caserna de la Guàrdia Civil és un clar exem-
ple de la mala gestió que l’alcalde i el seu govern fan del
patrimoni de tots els sabadellencs i sabadellenques. En
aquest cas el Sr. Bustos va decidir donar al Ministeri de
l’Interior tres milions d’euros i un solar valorat en cinc
milions d’euros més per disposar d’un equipament que és
de ple dret de la ciutat des de l’any 1999. Considerem que
es tracta d’una greu irresponsabilitat política, que posa
de manifest com malmet els béns que són de tots. Per
aquest motiu l’Entesa, junt amb ICV, ERC i CiU, va interpo-
sar un recurs contenciós contra aquesta donació, per
evitar que la ciutat hagi de realitzar un pagament tan
lesiu per als interessos de la ciutat.

pots veure les 

preguntes i mocions
presentades per l’ES a la nostra pàgina web

Grup Municipal Entesa per Sabadell
Telèfon 93 745 31 27 / 93 745 32 16 • Fax: 93 745 31 27 • a/e: grupmunicipal@entesa.org

wwwwww..eenntteessaa..oorrgg

La gestió dels dos darrers temes significatius

GOVERN BUSTOS= EFICÀCIA DEMOSTRADA !
UN BON EXEMPLE, DE TANTS, DE COM ANEM.

DDoonneemm lleess ggrrààcciieess
a totes les persones que han

col·laborat i han fet possible 

qquuaattrree aannyyss 
més de treball per SSaabbaaddeellll


