
L’Entesa per Sabadell 
treballa, des del municipalisme alternatiu que defen-

sen 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 possible 
fer política des de l’honestedat i la transparència, res-
pectant l’ètica personal i col·lectiva i posant els interes-
sos col·lectius per davant de les estratègies partidistes.

Conseqüents amb aquesta manera d’entendre la políti-
ca com a servei a la ciutat, un any més donem 
compte 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.
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a mode de balanç 
El tercer any del mandat 2011-2015 ha continuat 
marcat per les revelacions del Cas Mercuri i per la 
situació d’anormalitat que viu el nostre Ple munici-
pal, amb 3 regidors imputats que hi assisteixen com 
a convidats de pedra per conservar aquest espai de 
poder i, sobretot, per tenir accés a sous públics en 
altres organismes, una pràctica indigna que no 
ens cansarem de denunciar.

El nostre Grup municipal ha treballat en diver-
ses línies, defensant els serveis públics com 
a garantia de la cohesió i la justícia social, 
fent propostes, presentant mocions adreçades 
a aportar una millora per als col·lectius més 
desafavorits i per la qualitat de vida a la ciutat. 
Volem destacar la proposta per obrir els centres 
cívics i biblioteques a l’estiu, que lamentablement va 
ser desestimada, la proposta de rehabilitació d’habi-
tatges dels mestres per destinar-los a lloguer social 
o la proposta de patis oberts, ambdues aprovades.

Un altre àmbit de la nostra activitat ha estat 
fiscalitzar l’acció de govern i denunciar tots 
aquells aspectes que considerem cal corregir i 
denunciar. En aquest sentit, en els darrers mesos 
hem dedicat molts esforços a conèixer el fons de 
la qüestió de les irregularitats de Ca n’Alzina, un 
espai del nostre rodal on durant anys s’hi ha 
construït sense llicència i abocat impunement 
terres amb un important impacte sobre el 
medi. Sens dubte, aquests abocaments han 
produït suculents beneficis a algú o altre, 
fet que cal clarificar i demanar-ne res-
ponsabilitats. Per això ja ho hem posat en 
coneixement del jutge i tenim evidències 
de la seva vinculació amb el Cas Mercuri. 

Hem procurat treballar a partir de la defen-
sa dels nostres principis polítics i les nostres 
propostes de govern, entenent la política com un 
espai de transformació de la societat.

I ho hem fet pensant en el conjunt de la ciutat, però 
especialment en la gent que ens va fer confiança a 
la qual esperem no haver decebut.



Mocions a la Junta de Portaveus
Junta Acord Resultat

10/01/14 Contra la Llei d’avortament del PP   Aprovada

31/01/14 Commemorar 75è aniversari exili republicà (ES-EUiA)   Aprovada

28/02/14 Solidaritat amb estudiants imputats en acte contra UPyD   Desestimada

21/03/14 Exigir al BBVA retirar els avalistes de la PAHC 
(ES-PSC-CiU-ICV-EUiA)   Aprovada
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Mocions al Ple municipal
Ple Acord Resultat

04/06/13 A favor d’una Agència Tributària Catalana (ES-CiU-ICV-EUiA)   Desestimada

09/07/13
Perquè les dietes dels consells d’administració  
reverteixin al pressupost municipal   Desestimada

01/10/13 Memorial Lluís Companys (ES-PSC-CiU-ICV-EUiA)   Aprovada

05/11/13
Posar el nom del doctor JM Plans al Centre cívic de Can Deu 
(ES-PSC-CiU-PP-ICV-EUiA)

  Aprovada

05/11/13 Declarar il·legítim deute Ajuntament (ES-CiU-ICV-EUiA)   Aprovada

02/12/13 Instar a regidors imputats a dimitir (ES-CiU-PP-ICV-EUiA)   Aprovada

08/01/14 Executar ja el soterrament dels FGC  (ES-ICV-EUiA)   Desestimada

08/01/14 Cessar President Consorci de Residus – Cas Mercuri   Desestimada

04/02/14 Sancionar pisos buits dels bancs (ES-PSC-CiU-ICV-EUiA)   Aprovada

04/03/14 Obrir Centres Cívics i Biblioteques a l’estiu   Desestimada

01/04/14 Anul·lar el Pla Especial de Ca n’Alzina   Desestimada

01/04/14 A favor de treballadores de VIMUSA (ES-ICV-EUiA)   Desestimada

01/04/14 A favor Coordinadora Sanitat Pública  (ES-ICV-EUiA)   Desestimada

06/05/14 Demanar rehabilitació habitatges mestres per a lloguer social   Aprovada

06/05/14 A favor del Multireferèndum (ES-PSC-ICV-EUiA)   Aprovada

03/06/14 Projecte de patis oberts en centres educatius   Aprovada

03/06/14 Millorar funcionament Registre Civil (ES-PSC-CiU-PP-ICV-EUiA)   Aprovada

03/06/14 Crear Àrees esbarjo per gossos (ES-PSC-PP)   Aprovada

03/06/14 Contra la LOMCE i la LEC (ES-PSC-ICV)   Aprovada



Al·legacions presentades

• A les Ordenances Fiscals 2014 (desembre 2013)

• A la MPG-93 Regulació Equipaments Comunitaris (desembre 2013)

• A la MPG-97 Serra Galliners (desembre 2013)

• Als Estudis Previs Sistemes Espais Lliures i Equipaments (gener 2014)

• Al Pla Especial de Ca n’Alzina (febrer 2014)

• Al Pla de millora urbana Artèxtil (març 2014)

• A la MPG-88 d’Usos industrials (maig 2014)

• A l’Estudi informatiu del Soterrament de FGC Gràcia-Can Feu (maig 2014)

Propostes i consideracions presentades
• Sobre el nou ROM (setembre 2013)
• Propostes a les Ordenances Fiscals 2014 (octubre 2013)
• Sobre la zonificació escolar (novembre 2013)
• Sobre el Consell de Serveis Socials (novembre 2013)

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

del govern municipal
• 7 precs i preguntes al Ple municipal

Hem assistit a prop de 300 reunions dels diferents organismes i consells munici-
pals, que calculem que és aproximadament el 95% de les convocades.
També hem mantingut contacte regular amb un gran nombre d’entitats i institu-
cions de la ciutat, i amb persones que s’han adreçat al Grup per exposar diverses 
problemàtiques.

Votacions al Ple Municipal
 propostes del govern municipal propostes dels grups

A favor  52  48% 12 60%
Abstencions  33  31%  4  20%
En contra 23  21%  4 20%
TOTAL 108 100 % 20 100 %
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 9 Rodes de premsa

 95 Comunicats de premsa

 13 Articles d’opinió

 4 Articles al butlletí municipal Sabadell a prop

 debat mensual Ràdio Sabadell

 3 Butlletins del Grup municipal

 1 Full informatiu monogràfic

DIFUSIÓ DE LA NOSTRA ACTIVITAT I OPINIÓ

ALTRES ACTIVITATS

Els debats de l’Entesa:

Hem organitzat actes sobre temes d’actualitat, majoritàriament en el cicle de 
l’Entesa per Sabadell “Desigualtats en temps de crisi”.

18 de novembre de 2013: Soterrament Gràcia – Can Feu, ara o mai!

Acte informatiu al Centre cívic de Gràcia

22 de gener de 2014: Les pensions no es toquen

Amb Elena Idoate, membre del Seminari Taifa

26 de febrer de 2014: STOP pujada de tarifes Transport Públic

Amb Albert Parés, vocal al Vallès Occidental de la PTP- Promoció del 
Transport Públic

19 de març de 2014: L’abús de les Elèctriques

Amb Sebastià Ribes, membre de Som Energia

14 de maig de 2014: Canviar la llei, canvia la realitat? Gènere, treball i reproducció

Amb Sara Moreno, professora de Sociologia de la UAB

17 de juny de 2014: Què passa amb els nostres drets i llibertats democràtiques?

Amb Santiago Vidal, magistrat de l’Audiència de Barcelona 

Activitats de les CAV

30 de juny de 2013: 
V Bicicletada pel Vallès, en defensa dels camins, les  
vies verdes i els carrils bici, Castellar del Vallès

 15 de març de 2014:
Jornada Què podem fer per l’ocupació des  
dels municipis, Santa Perpètua de Mogoda
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www.youtube.com/entesapersabadell

www.facebook.com/entesapersabadell

www.entesa.org

@entesapersabadell
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