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La màfia al descobert
Lentament, però amb fermesa, es va desfilant la teranyina de corrupció que durant
16 anys va teixir el PSC a la
nostra ciutat. A les portes de
conèixer la sentència del judici
a Manuel Bustos pels delictes de tràfic d’influències i prevaricació, per
haver utilitzat recursos municipals
per fer retirar unes multes de trànsit a familiars, s’ha conegut la resolució judicial del sumari que investiga, segons tots els indicis, la
relació delictiva entre el PSC i SMATSA.
La jutgessa del cas Mercuri fa una contundent descripció d’uns
actes delictius a partir de les investigacions de 5 anys. Uns actes
d’una gravetat extrema, en els quals estan implicats càrrecs electes i responsables polítics del PSC, els màxims responsables del
grup Vendex-SMATSA i alts funcionaris de l’Ajuntament de Sabadell, organitzats i coordinats per a cometre, presumptes, delictes
amb la finalitat d’obtenir beneficis empresarials, partidistes i particulars a costa de l’erari públic. Una trama que la pròpia jutgessa
qualifica d’organització criminal.
S’ha posat al descobert, per si quedava algun rastre de dubte, la
relació mafiosa entre PSC i SMATSA, per tal que aquesta empresa
fos, entre altres concessions, l’adjudicatària del Servei de Recollida de Residus i Neteja viària, a canvi del finançament d’actes electorals i esdeveniments del PSC, de viatges i retirada de multes, de
la col·locació de familiars i amics, etc.
Uns vincles PSC-SMATSA que van més enllà d’aconseguir la concessió l’any 2012 i que encara duren, afectant la qualitat del servei.
SMATSA i PSC fan tot el possible per evitar que es fiscalitzi la
prestació del Servei i es posin al descobert encara més actuacions corruptes. SMATSA, interposant demandes contra el govern
municipal que vol fer complir el contracte i el PSC oposant-se i
obstaculitzant tota possibilitat de fiscalització del Servei, amb la
inestimable complicitat de Cs, PP i els dos regidors sortits del PSC.

Un any a l’alcaldia

El 25 de juliol de 2017 Maties Serracant era investit Alcalde de Sabadell. El repte arribava potser de manera una mica inesperada, però que
es va entomar amb una gran consciència de la
responsabilitat que implicava conduir un govern
plural, especialment a dos mesos del referèndum de l’1 d’octubre.
Ha passat un any curt i llarg alhora. Un any que
ha estat molt marcat per la realitat política del
país, la inestabilitat de les institucions catalanes
i per grans mobilitzacions ciutadanes, també a la
nostra ciutat. Un any de treball quotidià per conèixer molt més de prop les múltiples realitats
quotidianes que viuen col·lectius molt diferents,
la suma dels quals configura la ciutat real i plural.
Fora dels grans titulars i d’una tasca –sovint invisible– de coordinació del govern, l’alcaldia ha
tingut la voluntat de mirar cap al conjunt del territori, trepitjant tots els barris i impulsant noves
maneres d’abordar la implicació col·lectiva en la
resolució dels problemes i les propostes de futur
a través del programa d’intervenció comunitària.
Altres objectius prioritaris han estat l’impuls del
debat sobre la configuració del Vallès i la voluntat –i necessitat– d’entendre’s amb ciutats i pobles veïns amb qui Sabadell no ha tingut tradició
de col·laboració malgrat tenir molt en comú; la
reivindicació del Parc Fluvial del Ripoll; l’impuls
de polítiques conjuntes amb la UAB; la recuperació de la memòria democràtica i l’aposta per
implantar mecanismes de millora interna i modernització de l’administració municipal.
Una mirada, doncs, que ha passat per diferents
plans: la pròpia institució, la ciutat, el Vallès i el
territori de la memòria col·lectiva que forma part
de la identitat sabadellenca. Una mirada marcada per l’experiència i la constància de l’Entesa,
que identifica i afronta els problemes de la ciutat
alhora que eleva la vista per construir més enllà
del municipi i del dia a dia i projectar el futur tenint en compte qui som i d’on venim.
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Peça 28-Smatsa

MERCURI
18 imputats per formar part de grup criminal

La jutgessa que instrueix el cas Mercuri ha dictat una interlocutòria corresponent a la peça 28 que investiga les presumptes irregularitats en l’adjudicació del Servei de Recollida de Residus i
Neteja viària de Sabadell a l’empresa SMATSA, del Grup Vendex.
Les investigacions iniciades el 2013 han permès apreciar que,
almenys entre els anys 2009 i 2012, alts càrrecs de l’Ajuntament
de Sabadell junt al Grup empresarial Vendex, al qual pertany
SMATSA, constituïen un grup perfectament organitzat i concertat per tal de dur a terme activitats il·lícites.
Segons la jutgessa, la investigació ha permès constatar que l’adjudicació l’any 2012 del Servei de Recollida de Residus i Neteja
viària a SMATSA, indiciàriament, va ser el resultat d’una maniobra
planificada, organitzada i dirigida per aquest grup organitzat amb
l’objectiu que fos SMATSA l’adjudicatària, fins el punt de participar Vendex en el contingut del Plec de condicions. Un fets que podrien constituir greus delictes contra l’administració pública: tràfic
d’influències, prevaricació, suborn, falsificació documental, frau
electoral, blanqueig de capitals, etc. Motiu pel qual les properes
setmanes hauran de declarar 18 persones com a imputades.

PERSONES IMPUTADES
• Manuel Bustos. Exalcalde de Sabadell (PSC)
• Francisco Bustos. Exregidor d’Espai Públic (PSC)
• Cristian Sánchez. Exprimer secretari PSC Sabadell
• Ana Carrasco. Exsecretària d’Organització PSC Sabadell
• LBB. Administradora electoral del PSC
• VHM. Càrrec intern PSC
• Xavier Izquierdo. Exdirector de l’Àrea d’Espai Públic
• El Cap dels Serveis Jurídics de l’Àrea d’Espai Públic
• El Cap de Secció de Residus de l’Ajuntament de Sabadell
• L’Adjunt a l’Àrea d’Espai Públic
• Gervasio Rodríguez. Administrador únic del grup Vendex
• Eugenio Ángel Fernández. Gerent Smatsa i
6 empleats i directius de Vendex-SMATSA
A QUÈ ES DEDICAVA AQUEST GRUP ORGANITZAT?
Afavoria, facilitava o garantia l’adjudicació de serveis
públics al Grup Vendex des de l’Ajuntament de Sabadell o
des d’altres ajuntaments governats pel PSC.
A CANVI DE QUÈ?
• El finançament d’actes del PSC, com la presentació de
la candidatura de Manuel Bustos el 2011, amb 100.000 €.
• El pagament de viatges a càrrecs públics i funcionaris de
l’Ajuntament de Sabadell.
• La col·locació de persones afins al PSC.
A SABADELL QUINS SERVEIS GESTIONAVA?

Grup municipal socialista amb els regidors dimitits Cristian Sánchez i
Ana Carrasco

Judici peça 30

• Servei de Recollida de Residus i Neteja viària. Concessió renovada el 2012 per un període de 15 anys més 5
de pròrroga, per un import de 22 M € anuals.
• Gestió de la Zona Blava des del 2005 fins el 2017.

Multes. Vist per sentència

Els dies 26, 27 i 28 de juny i 13 de juliol es va celebrar a l’Audiència Provincial de Barcelona el judici contra Manuel
Bustos, Josep Miquel Duran, exintendent de la Policia Municipal i Xavier Izquierdo, exdirector de l’Àrea d’Espai Públic de l’Ajuntament, acusats dels delictes de tràfic d’influències, prevaricació i malversació de cabals públics per
la retirada d’unes multes al fill i la dona de Manuel Bustos.
Durant la vista es va evidenciar com Manuel Bustos utilitzava els recursos municipals, personals i materials, per a
resoldre qüestions privades, en aquest cas la retirada de
multes de trànsit. Al llarg de les sessions, els acusats, especialment Manuel Bustos i les seves defenses, no van dubtar
en utilitzar la pena i el drama vers els fills de l’exalcalde
com estratègia exculpatòria.
Per la seva banda la Fiscal Anticorrupció, l’acusació popular, exercida per la Plataforma SBDLC i l’acusació particular, exercida per l’Ajuntament, van dur a terme una incisiva
tanda de preguntes als acusats i als testimonis.

Les penes sol·licitades pel Ministeri Fiscal i per les acusacions són:
MANUEL BUSTOS: 4 anys de presó, 12 anys d’inhabilitació
i multa, pels delictes de tràfic d’influències comesos per una
autoritat i un delicte de prevaricació en concepte d’inductor.
JOSEP MIQUEL DURAN: 6 anys i 6 mesos de presó, 19 anys
d’inhabilitació i multa, pels delictes de tràfic d’influències comesos per un funcionari públic, falsedat documental i malversació de cabals públics.
XAVIER IZQUIERDO: multa i 5 mesos de suspensió d’ocupació o càrrec públic pel delicte de malversació de cabals públics.
Es tracta del segon judici del cas Mercuri després del de la
peça Montcada celebrat el gener de 2015 i té molta importància pels delictes pels quals se’ls acusa i per les penes que
se sol·liciten de manera exemplificant, al tractar-se d’un càrrec públic amb la màxima autoritat municipal i la d’un funcionari amb la màxima responsabilitat a la Policia Municipal.
En funció de la sentència que es dicti a Manuel Bustos li pot
comportar l’aixecament de la suspensió de la pena de presó
de la peça Montcada.

Parc fluvial del Ripoll. Un parc viu i atractiu... i molt per fer
El Parc fluvial del riu Ripoll és l’espai més singular de Sabadell. Frontissa entre el teixit urbà i el Rodal conviuen els valors
naturals, ambientals, patrimonials i paisatgístics amb la indústria, l’horta i el lleure. Un espai testimoni de la història de la
ciutat i en què l’activitat econòmica, social i cultural juguen un paper destacat.
A través del Pla de recuperació integral del riu Ripoll, impulsat els anys 90 per l’Ajuntament, es va sanejar l’aigua i recuperar
la fauna i bona part dels espais naturals. Aquesta millora va fer que Sabadell redescobrís el Ripoll i en faci un ús cada
vegada més intens com a lloc de lleure, per fer esport, per passejar o anar amb bici i per gaudir de la fauna i la vegetació.

Molt per fer encara
Tot i la gran millora realitzada és necessari continuar actuant per evitar la
seva regressió i intervenir en determinats punts per a millorar la qualitat.
Abocaments de deixalles i d’aigües residuals, barraquisme, horts marginals, etc. són encara presents al Ripoll. Amb el descens de l’activitat
industrial han aparegut edificis i espais abandonats que han afavorit
l’aparició focus de brutícia i llocs amb riscos físics i ambientals.
D’altra banda, el patrimoni històric pateix un important abandonament. El
Molí d’en Torrella, el Molí Xic o el d’en Font, que formen part del catàleg
de béns municipals protegits, es troben en un estat de pràctica ruïna, sense que s’hagi fet la més mínima actuació per evitar la seva desaparició.

Un nou impuls
Des de l’Entesa per Sabadell apostem
per donar un nou impuls al Parc Fluvial
del riu Ripoll planificant les actuacions i
les inversions necessàries fins assolir el
gran parc periurbà que vertebri la ciutat de nord a sud en un entorn de qualitat ambiental i paisatgística. Que faci
efectiva la convivència entre el lleure, el
descans, la memòria història i les activitats agrícoles, industrials i culturals, en
base quatre grans eixos d’actuació:

• L leure. Crear més zones d’estada i de lleure. Garantir la convivència entre passejar, fer esport i anar amb bicicleta.
•M
 ediambient. Aturar els abocaments d’aigües residuals existents. Eliminar el
barraquisme i les hortes marginals. Condicionar els talussos. Ordenar les zones
d’horta pendents.
• Indústrial. Fer compatible la indústria neta i les activitats econòmiques amb el caràcter de Parc. Garantir la seguretat i la qualitat paisatgística dels edificis industrials.
•H
 istòric i cultural. Rehabilitar, donar ús i mantenir el Patrimoni històric. Ubicar
l’Espai d’Interpretació del Parc fluvial al Molí d’en Torrella. Crear itineraris culturals: molins hidràulics, Sèquia Monar, forns de calç, pous de glaç...

Un tractament global de la conca
També cal avançar cap a un planejament amb una visió
global de tota la conca, que ordeni les activitats econòmiques, socials, ambientals i culturals dels diferents municipis i convertir el riu en un eix vertebrador del Vallès. En
aquest sentit és necessari la creació d’un òrgan de planificació, coordinació i de gestió de tota la conca del riu Ripoll.

S’ha aconseguit !!!

Soterrament FGC fins a Can Feu
Ha costat, però finalment ja és realitat. La proposta inicial de l’Entesa per Sabadell l’any 2007,
junt amb l’impuls i la implicació amb la Plataforma Soterrament FGC Ara, unit al treball de l’actual govern municipal per arribar a un acord
amb la Generalitat, han donat el seu fruit.
El passat 10 de setembre els trens ja van circular pel nou túnel fins superar el Passeig de Can
Feu. Ara s’executen les obres de superfície del
nou espai a l’espera de la urbanització definitiva
l’any 2019 a càrrec de l’Ajuntament de Sabadell.

2007

Estat actual de les obres

Ja ho reclamàvem fa 11 anys i finalment és una realitat
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Nous Parcs i espais públics a la ciutat
L’espai públic és el lloc de trobada, de convivència i d’aprenentatge col·lectiu per excel·lència de la ciutat. Des de l’Entesa per Sabadell considerem de màxima importància la
seva distribució equitativa dins la trama urbana, de qualitat

i segurs perquè compleixin la funció mediambiental i de vertebració i cohesió social.
Un conjunt d’espais públics de vital importància per Sabadell que, amb clars i obscurs, es van concretant.

P laça Espanya
Després de gairebé 10 anys d’obres inacabables sembla que, finalment, som a la recta final.
Deixant de banda el procés de l’obra, i centrant-nos només en el resultat, veiem com un espai
que configura un nus estratègic de comunicacions de la ciutat es converteix en una obra
anodina, mediocre, sense personalitat, com per sortir del pas.
Potser no calien unes fonts de Montjuïc a la sabadellenca, ni una gran obra monumental,
però sí que esperàvem una mica més d’imaginació i de creativitat per recuperar en part l’orgull i el sabadellenquisme ara perduts. En definitiva, una oportunitat perduda.

Espai Vapor Cusidó
Després d’un llarg procés participatiu impulsat per l’actual Consistori i un cop adjudicades les obres, el barri de la Creu Alta i tota la ciutat disposaran d’una zona d’ús públic
ben singular, amb una recreació de la xemeneia de l’antic vapor, zones de joc, espai
verd, fonts o un aiguamoll per aprofitar l’aigua de la pluja, entre altres elements.
Malgrat totes les incidències i problemes tècnics detectats a l’hora d’executar l‘obra, finalment aquest espai serà una realitat a finals d’any. Un lloc més de gaudi de la ciutadania.

P arc de les Aigües
Amb 70.000 m2 el Parc de les Aigües al barri de Can Llong ha de ser una peça clau del
nord de Sabadell, com a pulmó verd i com a connector entre la trama urbana i el Rodal.
La urbanització consistirà en espais amb usos diferenciats i singulars: d’estada, naturalitzats, de jocs, restauració, etc. Comptarà també amb un mirador amb una vista privilegiada de la ciutat.
Està previst que les obres comencin el primer trimestre de 2019 i tinguin una durada d’un
any. Compta amb un pressupost 4,1 milions d’euros.

P arc del Nord
El Parc del Nord és el gran espai verd que uneix el Bosc de Can Deu amb el riu Ripoll i
vertebra els barris de Can Deu, Sant Julià, la Plana del Pintor, Torrent del Capellà, Ca
n’Oriac, Torreguitart i Can Puiggener.
La seva concreció ha estat un veritable via crucis de gairebé 20 anys. Un primera fase
executada, afectació per les obres dels FGC, abocament de terres
contaminades, proIMATGE DE LA ORDENACIÓ - SOTERRAMENT
ESTUDIS PREVIS
JULIOL 2016
meses incomplertes... Finalment, s’ha obert un concurs arquitectònic
que ha- de definir
la urbanització de tot el conjunt. Està previst que les obres s’iniciïn l’estiu del 2019 amb
una inversió de 2,7 milions d’€, la 1a fase. El total de la inversió ronda els 20 milions d’€.
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL

Espai soterrament
Gràcia – Can Feu

L’espai del soterrament dels FGC és una oportunitat extraordinària
per a crear un gran espai públic a Gràcia i a Can Feu. Eliminada la
barrera de les vies, cal que aquest espai sigui un gran connector
entre el centre, l’àmbit de ponent i el futur Parc del Bosc de Can
Feu. Un espai de passeig, d’estada, d’activitats, de joc, de cultura...
Un espai de qualitat, singular i un referent per a tota la ciutat.

En els propers mesos s’escollirà l’equip d’arquitectes
que haurà de projectar la urbanització del nou espai i la
part ja urbanitzada. Està previst que les obres s’iniciïn
a finals del 2019 i finalitzin el tercer trimestre de 2020.
Compten amb un pressupost d’1,78 M d’€.
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L’Entesa no vol noms indignes
als carrers de la ciutat

El passat mes de juny l’Entesa per Sabadell va dur a terme una acció simbòlica i
reivindicativa per a reclamar més decisió i més celeritat en la substitució dels
noms de carrers i places que encara homenatgen personatges vinculats al franquisme, a règims dictatorials, que van
actuar contra els drets i les llibertats de
les persones o que van ser imposats al
marge de qualsevol decisió democràtica.
L’acció va consistir en renomenar 13 plaques del carrer de Marquès de Comillas,
un personatge que es va enriquir gràcies
al tràfic d’esclaus i de negres i que mai
hauria d’haver format part del nomenclàtor. En el seu lloc es van posar noms de

dones, moltes d’elles sabadellenques, que
van tenir un paper destacat en la defensa
dels drets de les persones o en l’àmbit
cultural i educatiu i que no disposen de
cap carrer o plaça dedicada a la seva
memòria i alhora equilibrar el descompensat nombre de dones del nomenclàtor.
Els noms de dones que es van posar van
ser: Rosa Sensat, Muriel Casals, Teresa
Rebull, Carme Simó, Maria Salvo, Balbina
Pi, Mª Teresa Bedós, Mari Pepa Colomer,
Agnès Viumala, Frida Kahlo, Rosa Parks,
Isadora Duncan o les Germanes Dulcet.
Una acció emmarcada en la voluntat de
l’Entesa per Sabadell que es revisi sense més dilacions el nomenclàtor, per

donar compliment de la Llei de la
Memòria Històrica i per dignificar
la identitat col·lectiva reflectida en
l’espai públic.

Dret a l’habitatge. Apostem per l’habitatge públic de lloguer
Fer efectiu el dret a un habitatge digne i estable i a un preu assequible ha de ser una prioritat per a qualsevol política d’esquerres. L’especulació immobiliària ha pres novament embranzida i
ha tornat a disparar el nombre de desnonaments de famílies que
no poden afrontar la hipoteca ni el lloguer. En paral·lel, l’augment abusiu dels preus de compra i de lloguer obliga a molts
veïns i veïnes a marxar dels seus barris i ciutats a la recerca
d’habitatges amb preus més assequibles.
A Sabadell, segons dades de la regidoria d’habitatge, tenim:
• Llars: 81.500
• Habitatges de lloguer públic: 1.535 – 1,8%. (946 gestionats per VIMUSA i 589 per SBD Lloguer Social)
• Preu mig de lloguer: 885 euros mensuals.
• Des de 1958 s’han construït 8.022 habitatges protegits,
dels quals només un 15% ha estat destinats al lloguer.
No ha existit una cultura política i social favorable al lloguer,
tampoc des de l’àmbit públic, que contrasta amb les polítiques
europees on ciutats com Berlín o París tenen un parc d’habitatge públic de lloguer que ronda el 30 %.
La situació aquí és fruit de considerar l’habitatge com un producte
de mercat i especulatiu en comptes d’un bé social. Des de fa anys
les polítiques fiscals i legislatives dels governs del PP i del PSOE
s’han centrat a afavorir l’habitatge en propietat i no el de lloguer.
Amb l’esclat de la bombolla immobiliària els poders polítics
van preferir rescatar la banca –100.000 M d’€ de diner públic

que no han retornat– en lloc de les persones i han permès
que els grans tenidors d’habitatges se’n puguin desfer i
vendre’ls massivament a fons voltors, impedint que puguin tenir un destí social.
Recentment, el BBVA ha traspassat tots els seus actius
immobiliaris a una societat pantalla, Divarian, impedint a
les administracions públiques la possibilitat de gestionar
aquests habitatges cap el lloguer social i poder intercedir
en cas de desnonaments. A Sabadell aquesta indecent
operació del BBVA afecta a uns 1.000 habitatges, tal i
com ha denunciat la regidora d’Habitatge.
Per afrontar aquesta situació cal una decidida estratègia
perquè l’administració pública, especialment els ajuntaments, siguin els grans tenidors del parc d’habitatge i així
poder donar sortida a les necessitats d’habitatge social
i d’emergència i alhora incidir de manera efectiva en els
preus del lloguer, amb mesures com:
• Rehabilitació d’habitatges públics en desús (Habitatges de mestres, de la Caserna GC).
• Destí del 30% dels nous habitatges de promotors
privats a habitatge de lloguer –proposta Barcelona– després de ser adquirits per l’administració.
• Construcció de 200 nous habitatges públics de lloguer anuals.
• Adquisició d’habitatges construïts per mitjà del dret
de tempteig i retracte.
• Expropiació dels habitatges que portin més de dos
anys desocupats. Aplicació Llei catalana del dret a
l’habitatge.
Per fer efectiu el dret a l’habitatge és necessari una clara
i decidida voluntat política que, lògicament, s’ha de veure
reflectida en els corresponents pressupostos.

activitats
de l’
5 de juliol Pica-pica Fi de curs
L’assemblea va començar amb l’exposició dels resultats de l’enquesta interna
que s’havia fet dies abans. Es preguntava sobre la participació a les activitats
de l’Entesa, la identificació amb la Crida per Sabadell o quines activitats es podrien realitzar, entre altres qüestions. Aquesta anàlisi va donar peu als punts
principals de l’assemblea: valorar els tres primers anys de la Crida per Sabadell,
així com el paper de l’Entesa en el nou escenari polític marcat també per la participació en el govern de la ciutat. Les valoracions van ser positives, tot i la sensació generalitzada que els canvis són molt més lents del que podíem imaginar.

13 de juny Assemblea de l’Entesa

14 de maig Ofrena Mauthausen

fem

20

anys

1999 • 2019

11 de setembre Ofrena floral
L’Entesa per Sabadell va iniciar el seu camí el setembre de 1998, ara fa vint
anys, i es va constituir formalment al febrer de 1999. Des dels seus inicis teníem
la voluntat de fer un altre tipus de política i reivindicar activament el municipalisme alternatiu. De la primera Entesa queda aquest esperit, però en aquests
anys han passat moltes coses que ens agradaria rememorar amb tots vosaltres.
Per això estem preparant algunes activitats per retrobar-nos, reviure els bons
moments i també recordar els més amargs. Aviat tindreu notícies sobre el programa d’actes, de moment ja podeu anar apuntant a l’agenda la data del Sopar
de tardor, que enguany serà el 23 de novembre.

Des de fa 6 mesos i de manera ininterrompuda, cada dilluns, de 20.45 a 21.00h, veïns i
veïnes es troben al mur de l’estació Can Feu-Gràcia per recordar i denunciar la injusta
situació dels presos i exiliats polítics. Durant 15 minuts, música, poemes, interpretacions, silencis... donen sentit als Pensaments.

www.entesa.org

entesaxsabadell@gmail.com

facebook.com/entesapersabadell

@entesaxsabadell

youtube.com/entesapersabadell

