
Comunicat de premsa 
 
 
Els caps de llista a les properes eleccions municipals per CiU, ICV-EUiA, Esquerra 
i Entesa per Sabadell volem fer avinent a l’Alcalde que és l’obligació de l’equip de 
govern municipal preservar els interessos patrimonials de la ciutat. 
 
El conveni signat l’octubre del 2006 entre l’Ajuntament de Sabadell i el Ministeri de 
l’Interior –mitjançant el qual l’Ajuntament cedeix de forma gratuïta una finca de 
5.000 m2 i dóna 3.000.000 € a l’Estat– preveu com a termini màxim el proper mes 
de maig per fer el primer pagament al Ministeri de l’Interior per un import 
d’1.000.000 €. 
 
Cal tenir present però, que s’està tramitant un recurs contenciós administratiu en 
relació a la validesa de l’esmentat conveni i, per tant, de la cessió gratuïta a l’Estat 
dels 5.000 m2 i de la donació de 3.000.000 €.  
 
Així mateix, abans del passat Ple municipal del 28 de febrer, es va decidir 
convocar una reunió amb els grups polítics amb representació al Consistori per 
tractar els aspectes legals –entre d’altres- relacionats amb el recurs contenciós 
administratiu contra el conveni signat amb el Ministeri de l’Interior i, especialment, 
per constatar que no pot afectar el projecte del Parc de Salut, atesa la voluntat 
dels partits que representem de no perjudicar aquest projecte al qual donem total 
suport. 
 
En conseqüència demanem a l’Alcalde de Sabadell que, en defensa del 
patrimoni i dels legítims interessos de la ciutat de Sabadell, faci les gestions 
necessàries davant el Ministeri de l’Interior per tal de deixar en suspens el 
pagament d’un milió d’euros previst en el conveni signat amb el Ministeri de 
l’Interior, fins que no estiguin aclarits tots els aspectes legals o bé que el Tribunal 
resolgui sobre la validesa del conveni. 
 
 
Carles Rossinyol, cap de llista per CiU 
 
Carme Garcia, cap de llista per ICV-EUiA 
 
Magí Rovira, cap de llista per Esquerra 
 
Isidre Soler, cap de llista d’Entesa per Sabadell 
 
 
 
 
Sabadell, 22 de març de 2007 
 


