
Proposició dels Grups Municipal de Convergència i Unió, ICV-EUiA, Entesa 
per Sabadell i ERC al Ple Municipal del 3 de març de 2009 a favor d’una 

política d’igualtat en relació a la cessió de locals. 
 
Carles Rossinyol, Portaveu del Grup Municipal de CIU 
Carme García, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA 
Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell 
Magí Rovira, Portaveu del Grup Municipal d’ERC 
 
 
EXPOSEN QUE: 
 
Hem tingut coneixement de la cessió temporal per part del Govern municipal 
d’un local propietat de l’Ajuntament a l’Associació Llatina de Sabadell. 
 
Hem estat coneixedors d’aquesta cessió mitjançant un document que un grup 
d’entitats han adreçat a l’alcalde de la ciutat i als diferents grups municipals del 
Consistori, sense que aquesta decisió en cap moment fos exposada en cap de 
les comissions informatives ni dels altres òrgans municipals per part de l’equip 
de govern. 
 
El document esmentat transcriu la valoració que fan les associacions que el 
subscriuen sobre la reunió mantinguda  el 17 de febrer passat  en el Casal Pere 
Quart, entre les associacions dels diferents països d’Amèrica del Sud i l’equip de 
govern, en la qual van ser informats sobre la decisió del Govern de cedir un local 
municipal a l’Associació Llatina de Sabadell, decisió que tots ells expressen que 
no havia estat debatuda ni consensuada prèviament amb el col·lectiu d’entitats. 
 
Aquesta cessió decidida unilateralment ha originat un profund malestar entre els 
col·lectius d’immigrants de la nostra ciutat i una gran desconfiança sobre les 
intencions dels responsables municipals a l’hora de cedir un local municipal a un 
sector determinat de les entitats i no al conjunt de les entitats d’immigrants. 
 
Aquests fets també han generat preocupació als grups municipals sotasignats 
per les conseqüències que pot tenir entre el col·lectiu d’immigrants de la nostra 
ciutat una decisió que ha estat viscuda com arbitraria i discriminatòria. 
 
Pensem que les polítiques i actuacions adreçades a la població nouvinguda, així 
com la relació amb els representants de les seves associacions, han d’estar 
basades en el respecte, la transparència i la corresponsabilitat. L’objectiu 
fonamental de qualsevol proposta, programa o projecte no ha de ser cap altre 
que afavorir la cohesió social i la convivència entre tots els ciutadans i 
ciutadanes, així com la defensa dels drets i la plena integració de les persones 
nouvingudes per tal que adquireixin la ciutadania de ple dret. 
 
Actuacions com les exposades poden generar determinats conflictes si no 
s’actua amb la responsabilitat necessària introduint de manera urgent criteris 
d’equitat, justícia i igualtat en el tracte entre totes les associacions. 
 
 
 
 



Per tot l’exposat PROPOSEM QUE: 
 
1. S’iniciï un procés per conèixer la necessitat de locals per al desenvolupament 

de les activitats de les diferents entitats i associacions de la ciutat. 

2. Es realitzi una relació de locals públics i de les seves característiques 
susceptibles de poder ubicar el conglomerat d’entitats i de col·lectius de la 
ciutat. 

3. El resultat d’aquest procés es doni a conèixer en el sí de la Comissió Especial 
de Participació, amb la finalitat de poder estudiar una proposta de cessió de 
locals. 

 
No obstant el Ple resoldrà 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Rossinyol i Vidal    Carme Garcia i Suárez            
Grup Municipal de Convergència i Unió  Grup Municipal d’ICV-EUiA 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
Isidre Soler Clarena    Magí Rovira i Font 
Grup Municipal d’Entesa per Sabadell  Grup Municipal d’ERC 
 
 
 
 
 
 
Sabadell, 24 de febrer de 2009 
 
 
 


