
L’Entesa per Sabadell 

treballa, des del municipalisme alternatiu que 

defensen les Candidatures Alternatives del Vallès, per 

construir una ciutat més habitable, més sostenible, 

amb millors serveis per a tothom i amb justícia social.

L’Entesa defensa i demostra cada dia que és pos-

sible fer política des de l’honestedat i la transparència, 

respectant l’ètica personal i col·lectiva.  

Conseqüents amb aquesta manera d’entendre la 

política com a servei a la ciutat, un any més 
rendim comptes de la feina feta amb 

aquesta síntesi de les activitats i propostes fetes 

al llarg d’aquest curs polític. D’aquesta manera us 

fem a mans una mostra del què hem fet amb 
el teu vot.

Memòria 2012-2013
juny 2012 - juny 2013

a mode de balanç 
En el segon any de la legislatura 2011-2015, el 
Grup municipal de l’Entesa per Sabadell ha con-
tinuant treballant en diferents línies, fent propos-
tes, presentant mocions, formulant al·legacions, 
preguntant sobre l’acció del govern, denunciant 
aquells temes que cal denunciar..., és a dir, 
utilitzant tots els mitjans al nostre abast per 
defensar el nostre programa de govern, la 
nostra concepció de la política i alhora 
fiscalitzar l’acció del govern municipal i 
denunciar les seves males pràctiques.

Aquest any, però, ha estat marcat molt 
directament per l’esclat del Cas Mercuri i 
les imputacions de l’alcalde Manuel Bustos 
i altres regidors i càrrecs de confiança en 
diferents delictes conta l’administració pública.

El Cas Mercuri continua el seu procés judicial, 
encara en període d’instrucció i en gran part 
afectat pel secret de sumari, però el cert és 
que ja ha tingut conseqüències polítiques molt 
rellevants, a banda de comportar la paràlisi 
de part de la vida municipal.

L’acció conjunta dels grups municipals de 
l’oposició i les mobilitzacions de la Plataforma 
Sabadell Lliure de Corrupció, que van centrar 
una part dels nostres esforços durant mesos, 
van portar a la dimissió de Manuel Bustos 
i la formació d’un nou govern que ha 
demostrat ser plenament continuista i 
que manté a les seves files els càrrecs 
electes i de confiança imputats.

Des del Grup municipal continuem 
reclamant una regeneració democràti-
ca tan necessària com inexistent, alho-
ra que treballem des de l’esquerra alter-
nativa en la defensa dels serveis públics i 
la justícia social, en un moment de preocu-
pant ascens del neoliberalisme i de retrocés en 
els drets laborals i socials. 

Si voleu més informació  
podeu visitar el web  
www.entesa.org

www.youtube.com/entesapersabadell

www.facebook.com/entesapersabadell

www.entesa.org

Grup Municipal
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@entesapersabadell

Grup Municipal Entesa per Sabadell
Telèfon 93 745 31 27 • Fax: 93 745 31 17 
grupmunicipal@entesa.org

Juli Moltó Sierra

la feina feta
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Reunions i peticions d’informació
Hem assistit a prop de 300 reunions dels diferents 
organismes i consells municipals, aproximadament 
el 95% de les convocades.
També hem mantingut contacte regular amb un 
gran nombre d’entitats i institucions de la ciutat.

Al·legacions presentades

• Al conveni pel soterrament dels FGC a Gràcia/Can Feu (agost 2012)

• A l’Ordenança de Via Pública (agost 2012)

• Al projecte del Passeig Plaça Major Fase 1 (setembre 2012)

• A l’Ordenança reguladora de l’edificació (novembre 2012)

• Al Reglament del Consell de Solidaritat (novembre 2012)

• A les Ordenances fiscals 2013 (desembre 2012)

• A la MPG/95 Despatx Coromines (maig 2013)

Propostes i consideracions presentades
• A les Ordenances Fiscals 2013 (octubre 2012)
•  Al nou Passeig (novembre 2012)
• Al Reglament d’Horts (novembre 2012)
• Sobre el Pla Integral de Can Puiggener (maig 2013)
•  Al document “Ordenació dels horts al terme municipal de Sabadell” (juny 2013)
•  Al document “Política municipal d’habitatge: accions i estratègies prioritàries en 

el context actual” (juny 2013)

Preguntes adreçades a l’equip de govern
•  138 preguntes escrites amb l’objectiu d’estar informats de totes les actuacions 

del govern municipal
•  5 precs i preguntes al ple municipal

REPRESENTACIÓ

Mocions al Ple municipal

ACTUACIONS DEL GRUP

Mocions a la Junta de Portaveus
Ple Acord Resultat

05/04/13
Fi impunitat a Iraq després 10 anys de Guerra 
(ES-PSC-ICV-EUiA)   Aprovada

Votacions al Ple Municipal
 propostes del govern municipal propostes dels grups

A favor  47  39% 36 88%
Abstencions  39  32%  3  7%
En contra  33  27%  2 5%
TOTAL 119 100 % 41 100 %

Memòria 2012-2013

la feina feta juny 2012 - juny 2013

Ple Acord Resultat

09/09/12 Finançament Pista Coberta d’Atletisme   Aprovada

04/09/12 Enderrocament Pisos Merinals   Aprovada

02/10/12 A favor impulsar Horts Urbans   Aprovada

06/11/12
Convertir habitatges Caserna Guàrdia Civil  
en pisos socials   Desestimada

04/12/12
Nomenament Alcalde Accidental  
(ES/CiU/PP/ICV/EUiA)   Aprovada

08/01/13
Reprovació Alcalde i regidors imputats  
(ES/ CiU/PP/ICV/EUiA)   Aprovada

05/02/13
Substituir càrrecs imputats  
(ES/ CiU/PP/ICV/EUiA)   Aprovada

12/03/13 Pla d’intervenció Comunitària   Aprovada

09/04/13 Desafectar reserva Quart Cinturó   Desestimada

09/04/13
Racionalització llei administració local (ES/PSC/
CiU/ICV/EUiA)   Aprovada

07/05/13
Reclamar retorn espai cedit als Mossos per 
a aparcament a la Serra de Pedralba   Desestimada

 9 Rodes de premsa

 122 Comunicats de premsa

 13 Articles d’opinió

 2 Articles al butlletí municipal Sabadell a prop

 debat mensual Ràdio Sabadell

 3 Butlletins del Grup municipal

 1 Publicació especial Cas Mercuri 

 3 Fulls informatius monogràfics

DIFUSIÓ DE LA NOSTRA ACTIVITAT I OPINIÓ

ALTRES ACTIVITATS

Els debats de l’Entesa: Dissidències en temps de crisi

4 d’octubre de 2012: Identitat, inserció i escola

Amb Jordi Pàmies, professor del Departament de Pedagogia sistemàtica 
de la UAB, i Jordi Ibáñez, director de l’IES Eduard Fontseré de l’Hospitalet

17 d’octubre de 2012: Aturem la crisi

Amb Arcadi Oliveres, professor d’Economia aplicada a la UAB

10 de novembre de 2012: El negoci de la sanitat

Amb Marta Sibina i Albano Dante, editors de la revista cafèambllet

Activitats de les CAV

15 de juliol de 2012: 
V Bicicletada pel Vallès, en defensa dels camins,  
les vies verdes i els carrils bici, Rubí

6  d’abril de 2013: 
I trobada Construïm Alternatives, Ripollet

15  de juny de 2013:
II trobada Construïm Alternatives, Nou Barris

Plataforma Sabadell lliure de corrupció
Hem participat activament en les activitats i mobilitzacions de la Plataforma 
Sabadell lliure de corrupció 

juny 2012 - juny 2013
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