
SÍ AL PARC DE SALUT 
 

No a regalar a l’estat 3.000.000 € i una finca de 5.000 m2 del 
patrimoni de la ciutat sense cap justificació 

 
 
Els representats dels grups polítics Entesa, CiU, ICV-EUiA i Esquerra  que 
donem suport al recurs contenciós administratiu contra el conveni signat entre 
el Sr. Bustos i el Ministeri de l’Interior volem posar de manifest les següents 
consideracions: 
 
Tots els grups polítics que signem aquest manifest sempre hem donat i donem 
un total i absolut suport al projecte del Parc de Salut.  
 
La presentació d’aquest recurs contenciós administratiu de cap manera  
posa en perill la finca de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil on s’ha de 
construir el Parc de Salut, ja que aquest immoble pertany totalment a 
l’Ajuntament de Sabadell, tal i com consta al Registre de la Propietat número 
2 de la nostra ciutat des del 22 de juny de 1998. 
 
Després de vuit anys d’haver-se signat el conveni l’any 1998,  en que la 
Guàrdia Civil retornava la Caserna a la ciutat i d’haver-se inscrit la finca en el 
Registre de la Propietat a favor de l’Ajuntament de Sabadell, no ha estat motiu 
de cap impugnació per part de ningú. 
 
El recurs interposat es presenta única i exclusivament contra la donació a 
l’administració de l’Estat, sense cap justificació ni altra contrapartida real 
per a la ciutat, de 3 milions d’Euros i d’una finca de 5.000 m2 a Sant Pau del 
Riu Sec per a construir una nova Caserna. Donació feta de manera unilateral 
mitjançant Decret de l’alcalde, sense l’aprovació per part del Ple municipal, que 
és l’únic òrgan que podria aprovar-la. 
 
Amb aquest recurs administratiu, interposat per evitar la donació de part del 
patrimoni de la ciutat de manera totalment injustificada, les organitzacions 
polítiques sotasignats realitzem un acte de responsabilitat política a favor dels 
interessos col·lectius. 
 
Amb tot, els partits polítics d’Entesa, CiU, ICV-EUiA i Esquerra exigim que el 
Sr. Bustos deixi d’utilitzar el projecte del Parc de Salut de Sabadell i les 
entitats que l’impulsen, per eludir les responsabilitats de la seva gestió política, 
desviant el tema i intentant desacreditar els grups polítics que hem interposat el 
recurs contenciós administratiu en defensa dels interessos econòmics i 
patrimonials de la ciutat. 
 
Exigim, per tant, la immediata continuació de les obres d’enderroc de les 
antigues quadres i que no posi en qüestió el projecte del Parc de Salut.  
 



Finalment, mitjançant aquest comunicat, també volem deixar palès que l’Equip 
de govern municipal  coneixia la presentació d’aquest recurs des de molt abans 
de la roda de premsa feta el 20 de febrer que es va realitzar per informar a la 
ciutadania de la seva presentació. Aquest recurs es va interposar el dia 20 de 
desembre de 2006 i el magistrat del jutjat contenciós administratiu número 11 
de Barcelona el va admetre a tràmit el 8 de gener, que va demanar a 
l’Ajuntament l’expedient administratiu de la signatura del conveni.  
 
Per tant, no té cap sentit que a partir d’una roda de premsa l’Alcalde 
Bustos decideixi suspendre unes obres de forma unilateral, amb l’única 
finalitat de forçar la retirada d’un recurs contenciós administratiu contra 
una decisió política que, al nostre entendre, lesiona els interessos 
col·lectius de la nostra ciutat.  
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