
La guerra bruta 
del PSC
Guerra bruta també és corrupció. Guer-
ra bruta és trencar les regles del joc i 
baixar al fang de la misèria política, fer 
mal deliberadament, no acceptar la và-
lua dels adversaris i la pròpia mala praxi.
Guerra bruta és el camí que ha emprès 
el PSC de Sabadell, després d’anys de 
pràctiques corruptes que els han situat a 
l’oposició, amb un càstig electoral sen-
se precedents a la ciutat, passant de 13 
a 5 representants.
Guerra bruta és voler convèncer un jutge 
amb falsedats de què un regidor honest 
ha prevaricat i ha practicat el tràfic d’in-
fluències i negociacions il·lícites per tal 
que es faci el que tot el Ple havia aprovat 
per unanimitat: cedir Cal Balsach a les 
entitats de la Creu Alta, al Tallaret.
Quin és el presumpte benefici que ob-
tindria la Crida, l’Entesa o Maties Serra-
cant amb aquesta cessió?
Guerra bruta és no assumir unes males 
pràctiques mantingudes mentre eren al 
govern i venjar-se perquè un jutge ha 
imputat al portaveu Josep Ayuso per 
presumptes delictes a Ca n’Alzina.
Aquesta guerra bruta però, no afecta 
només l’autor de l’actual denúncia sinó 
també al partit socialista. La gestora que 
ostenta la direcció del partit i que teòri-
cament havia de portar una nova etapa 
al PSC de Sabadell, fer net i regenerar el 
seu paper a la ciutat, ha estat incapaç, 
pel llast del mercuri, de fer altra cosa que 
arrossegar-se en el fang de la vergonya. 
16 anys de bustisme han deixat un pano-
rama difícil de revertir, un partit disposat 
a acusar els altres injustament, a utilit-
zar totes les armes trencant els límits de 
la política, a continuar una espiral que 
els enfonsarà cada dia més.  
Aquesta guerra bruta, però, no aconse-
guirà aturar-nos. És més, ens anima a 
continuar, a treballar, investigar, i a dei-
xar de banda ingenuïtats. L’Entesa con-
tinuarà denunciant la corrupció i lluitant 
per eradicar-la definitivament de la nos-
tra ciutat. 
Ni un pas enrere!

Josep Ayuso, en nom del Grup muni-
cipal del PSC, va denunciar a finals de 
maig el tinent d’alcalde de Territori i 
Habitatge, Maties Serracant, i dues tèc-
niques municipals per la cessió de Cal 
Balsach. La seva denúncia se suma a la 
que havia interposat a l’abril l’excap de 
Planificació Urbanística, Maite Morao.
La demanda penal apunta a suposats 
delictes de “prevaricació urbanística” 
i “tràfic d’influències” argumentant 
que la cessió no es basa en l’interès 
públic, i “contra l’ordenació del terri-
tori”, per no haver modificat la qualifi-
cació urbanística de Cal Balsach.

La veritable motivació de la denúncia 
és la revenja d’Ayuso i Morao, que han 
estat imputats pel jutge que instrueix el 
sumari de Ca n’Alzina després de valo-
rar l’atestat dels Mossos d’Esquadra i 
les declaracions de nombrosos testimo-
nis. Aquesta investigació es va iniciar el 
2014 amb la denúncia de l’Entesa, quan 
vam constatar que s’havien realitzat du-
rant anys construccions il·legals, abo-
caments de terres, tala d’arbres, etc. 
per afavorir una hípica i un restaurant 
que tampoc tenien llicència d’activitats. 

L’Entesa i la Crida es reafirmen
La denúncia és un contraatac cap al 
nostre ferm compromís amb la lluita 
contra la corrupció dels governs del 
PSC. No contemplem que el compli-
ment del mandat del Ple de cedir Cal 
Balsach al Tallaret pugui ser delicte.

Davant de la notificació del jutge com 
a “investigat”, malgrat no haver-hi a 

l’expedient judicial cap interlocutòria 
motivada ni res més que les 2 denún-
cies, la Crida va convocar una assem-
blea extraordinària que va explicitar 
l’absolut suport a Maties Serracant i 
va decidir fer un gest polític exemplifi-
cant consistent en què es retirés tem-
poralment de les funcions de govern a 
l’espera de novetats judicials.

Suport de les CAV i altres col·lectius 
Tant Maties Serracant, com l’Entesa 
i la Crida han rebut nombroses mos-
tres de suport de la ciutadania i de 
diferents col·lectius. Volem agrair molt 

especialment la solidaritat i l’afecte de 
les Candidatures Alternatives del Va-
llès i de les diputades de la CUP que 
van participar a la roda de premsa.  
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CAL BALSACH  per a les entitats
• 2012: Les entitats de la Creu Alta 

inicien converses amb l’Ajunta-
ment per donar ús a la part aban-
donada de Cal Balsach.

• febrer 2015: El Ple aprova per 
unanimitat una moció conjunta de 
tots els grups municipals per ce-
dir Cal Balsach.

• gener 2016: El Ple aprova inicial-
ment el Plec de clàusules, amb 
l’abstenció del PSC i de C’s.

• maig 2016: El Ple aprova definiti-
vament el Plec de clàusules, amb 
el vot contrari del PSC i l’absten-
ció de CiU, C’s i PP

Les condicions de la cessió
• 21 anys de cessió
• Concessió gratuïta
• El Tallaret assumeix la inversió de 

200.000 €

La revenja 
del PSC
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Innocències i complicitats a Cal Balsach
Maties Serracant Camps, regidor de la Crida per Sabadell

Un mandat del Ple, una moció aprovada per unanimitat, quina demos-
tració d’interès públic més evident hi pot haver? La cessió d’un espai de 
Cal Balsach a El Tallaret, que és la suma d’un conjunt d’entitats del barri 
de la Creu Alta, és una reivindicació veïnal des de fa gairebé quatre 
anys. De fet, la reivindicació ja va obtenir el suport del govern del PSC, 
que va impulsar la primera rehabilitació de l’espai, i de CiU, que a través 
de la presidència de la Diputació de Barcelona els va assignar una sub-
venció. Des del govern municipal no hem canviat d’opinió, hem desen-
volupat, tal i com correspon, l’acord del Ple seguint els procediments 
administratius pertinents, a l’empara dels serveis tècnics i jurídics de 
l’Ajuntament.

L’anterior regidora del Districte ho expressava en nom del PSC al Ple 
del febrer de 2015, dient que el Casal el Tallaret “és una associació rei-
vindicativa, solidària, autònoma i també lliure i compromesa, un jovent 
implicat i capaç de gestionar els seus recursos i a donar resposta a les 
seves necessitats a través d’un local autogestionat pel barri”. Ara, un 
any després, el senyor Josep Ayuso m’acusa penalment d’un delicte de 
tràfic d’influències (sic) i afirma, amb tota la hipocresia i contradient el 
seu compromís públic, que en el cas de la cessió de l’espai a l’entitat 
“no se ha acreditado, ni indiciariamente, la concurrencia de un interés 
público y general”. 

“Sou massa innocents”, ens ha dit molta gent aquests dies. Potser sí, 
potser tenen raó. Potser hem pensat massa ràpidament que havíem 
passat pàgina; que podíem començar a reconstruir la ciutat mentre al-
hora anàvem posant ordre, fent neteja de les runes que ens hem trobat, 
dels rastres de mercuri i de la brossa acumulada sense mirar massa 
endarrere. Aquest era i és el propòsit, pensar en el que la gent neces-
sita avui i alhora construir unes bases sòlides per a una administració 
sana, veritablement transparent i eficient, al servei de la ciutadania i no 
d’interessos privats. Nosaltres ho volem tot. En l’article publicat aques-
ta mateixa setmana, però, el senyor Josep Ayuso acabava dient “quan 
es compleix un any de nou govern aquest ja té un regidor imputat, i molt 
em temo que no serà l’últim.” Que cadascú faci la seva pròpia lectura 
entre línies.

La reacció de moltíssima gent aquests dies demostra que la ciutat no 
és tan innocent com possiblement nosaltres. Ho demostren individual-
ment, però també col·lectivament. Que com s’acostuma a afirmar, un 
dels grans patrimonis d’aquesta ciutat és el seu teixit associatiu. I el go-
vern de transformació està clarament compromès a promoure l’autono-
mia i la força de les entitats com a base imprescindible per la cohesió, Entesa per Sabadell

l’equitat i el progrés de la ciutat, i és amb aquest 
compromís que estem treballant. 

I aquest era precisament el mandat del Ple que 
el govern ha tirat endavant. El de teixir compli-
citats sanes entre l’Ajuntament i les entitats que 
lliurement, de forma autònoma, han de ser veri-
tables protagonistes de la ciutat. Que la ciutat 
no pot tirar endavant sense la moltíssima gent 
que s’organitza i treballa pensant en el bé comú.

Tot i que estem en una fase judicial molt inicial i 
que no existeix encara una investigació a partir 
de la qual se m’imputin a mi i a uns tècnics muni-
cipals uns fets, la coherència m’ha portat a pren-
dre la decisió de posar el meu càrrec a disposició 
de l’alcalde, una decisió també col·lectiva de la 
Crida per Sabadell, que l’alcalde ha acceptat com 
a renúncia temporal. I així com he rebut el suport 
i la confiança del govern, de persones i entitats, 
em reafirmo una vegada més en l’absoluta confi-
ança i compromís amb la capacitat d’aquest go-
vern de  tirar endavant els reptes que la ciutat es 
plantegi. El govern ni s’atura ni entra en crisi, ni 
li tremolen les cames, segueix endavant i encara 
amb més cohesió i amb més fermesa.



Concessions administratives a entitats

L’Ajuntament de Sabadell disposa de nombrosos locals a la ciutat, una part im-
portant dels quals, uns 90 aproximadament, els té cedits a entitats de tot tipus. 
Durant l’etapa de govern del PSC aquestes cessions es feien sense cap mena 
de criteri conegut i sovint eren una eina partidista amb finalitats clientelars 
sobre la qual hi havia total opacitat.

Per aquest motiu, el nou govern s’ha proposat ordenar aquestes situacions i el 
Ple municipal del mes de juny ha aprovat inicialment un Reglament de cessió 
de locals. Aquest reglament, el qual en breu serà posat a informació pública, 
regula les llicències demanials de cessió que es facin a partir d’ara i també 
té el propòsit de regularitzar paulatinament les que s’havien anat fent durant 
anys sense cap mena de transparència.

En canvi, caldrà elaborar un nou reglament per un altre tipus de cessions: 
les concessions administratives, que, de fet, ja tenen una regulació legal més 
extensa i són minoritàries.

L’excusa de Josep Ayuso per denunciar la cessió de Can Balsach al Tallaret 
és precisament la concessió administrativa del local. Per aquest motiu hem fet 
una anàlisi de les concessions que s’han atorgat en els darrers 15 anys, durant 
l’etapa del govern socialista, que fa evident que la de Cal Balsach no és ni la 
única, ni la de més durada, ni la de més extensió, ni la que té condicions més 
avantatjoses. Un fet que torna a posar de manifest que som davant d’una de-
núncia trampa del PSC amb l’únic objectiu de perjudicar al govern i al Tallaret.

JOVENTUT DE LA FARÀNDULA

Antiga Cambra de Comerç
any cessió 2014     durada 25 anys   
superfície 425 m2

qualificació Residencial en nucli antic
cànon anual Cessió directa en precari, gratuïta

CLUB TENNIS SABADELL

any cessió 2009    durada 30+5 anys
superfície 5.670 m2 

qualificació Esportiu
cànon anual 19.700 E 

FEDERACIÓ CATALANA FÚTBOL

Oficines Olímpia
any cessió 2014     durada 50 anys  
superfície 800 m2

qualificació Esportiu
cànon anual Concessió gratuïta. 
L’entitat assumeix el cost de l’adequació

CASAL EL TALLARET

Cal Balsach Nord
any cessió previst 2016    durada 21 anys 
superfície 850 m2

qualificació Esportiu
cànon anual Concessió gratuïta. L’entitat 
invertirà 200.000 € en rehabilitar l’espai

SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Masia de Can Rull
any cessió 2004     durada 20 anys   
superfície 530 m2 

qualificació Parc Urbà
cànon anual 2.100 E

CASTELLERS DE SABADELL

any cessió 2012    durada 30+10  anys 
superfície 396 m2 

qualificació Educatiu
cànon anual Concessió gratuïta. 
L’entitat inverteix 56.000 €  

en rehabilitar l’espai

CLUB TENNIS SABADELL

any cessió 2001     durada 40 anys  
superfície 2.379 m2 

qualificació Esportiu
cànon anual 9.070 E 

SALUT MENTAL SABADELL

Parc Central
any cessió 2014    durada 30 + 10 anys
superfície 628  m2

qualificació Educatiu
cànon anual Concessió gratuïta. 
L’entitat rehabilita l’espai

APDP

Masia de Can Roqueta
any cessió 2008     durada 50  anys
superfície 10.457 m2

qualificació Sanitario-assistencial
cànon anual L’entitat consolida la masia

AVAN

Antiga Obrera
any cessió 2006     durada 50 anys
superfície 490 m2 

qualificació Sanitario-assistencial
cànon anual -

CIPO SCCL

Parc Central
any cessió 2014     durada 20 anys   
superfície 504 m2 

qualificació Sanitario-assistencial
cànon anual Concessió gratuïta. L’entitat ha 
invertit 212.000 € per adequar 22 habitatges

Font: Actes dels plens municipals



Els Bustos i Fernàndez a la presó?
Cas 
Mercuri

El Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya ha declarat fermes les penes 
d’1 any i 4 mesos de presó, 60.000 E de 
multa i la inhabilitació per l’ocupació o 

càrrec públic durant 4 anys, 6 mesos 
i 1 dia, per delictes de tràfic d’influèn-
cies a la peça de Montcada a Manuel 
Bustos, Paco Bustos i Daniel Fernàndez, 
així com la inhabilitació per a ocupació 
o càrrec públic per un termini de 7 anys 
a l’exalcaldessa de Montcada, Mª Elena 
Pérez, per un delicte de prevaricació.
El Tribunal Suprem va desestimar el 
recurs dels acusats i ara el TSJC ha 

ordenat l’execució de la sentència i ha 
requerit als condemnats el compliment 
voluntari de les penes de presó i pecuni-
àries imposades. Els acusats però, han 
sol·licitat la suspensió de la pena de pre-
só i el fraccionament del pagament de 
les multes. Tant la Fiscalia com l’acusa-
ció popular, exercida per la Plataforma 
Sabadell Lliure de corrupció, s’oposen a 
la suspensió de la pena de presó. 

Ca l’Escardat, un Vapor  
“PROTEGIT”, ENDERROCAT!

El Vapor de Ca l’Escardat, ocupat fins fa pocs anys per Bosser 
SA, tenia un nivell de protecció volumètrica pel Pla Especial 
de Protecció del Patrimoni de Sabadell – PEPPS, que implica 
haver de mantenir el continent de l’edifici –façanes i coberta–, 
permetent la seva transformació interior.

Tanmateix, les dues naus del Vapor han estat totalment enderro-
cades per construir-hi habitatges i únicament s’han preservat les 
façanes dels carrers de Ferran Casablancas i d’Alemanya.

Aquest enderroc es va fer gràcies a la llicència atorgada per 
l’Ajuntament el 20 de maig de 2013, signada pel regidor d’Ur-
banisme Josep Ayuso, amb un informe tècnic que ni tan sols 
esmenta que es tracta d’un edifici “protegit”.

A l’abril de 2015 ja vam denunciar públicament aquest nou 
atemptat al patrimoni de la ciutat i ara hem sol·licitat al govern 
que revisi la llicència d’enderroc i que actuï en conseqüència.

El Mercuri també esquitxa la comarca
Al juny van declarar els nombrosos imputats i testimonis en 
les peces 25 i 31 del cas Mercuri, posant-se de manifest l’ús 
fraudulent i partidista que el PSC també feia dels organis-
mes comarcals.
La peça 25 investiga la presumpta malversació de cabals 
públics comesa per l’exgerent del Consorci de residus, del 
Consorci de Turisme i del Consorci d’Ocupació, Sr. Francis-
co Fernàndez Ortega,  qui va ser també secretari d’Organit-
zació i de Política municipal del PSC de Sabadell. Entre al-
tres fets delictius hi ha el pagament de viatges i allotjament 
per assistir a actes del PSOE, estimant-se la malversació 
en 40.000 €. En aquesta peça estan també imputats Manu-
el Bustos, Manuela Gallardo (Consell nacional del PSC), 

Montserrat Montiel (exregidora PSC Cerdanyola) i Marta 
Picañol (interventora Consorci de Residus).
La peça 31 investiga les possibles col·locacions irregulars 
de persones afins al PSC al Consell Comarcal, al Consorci 
de Residus i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Hi estan 
imputats Manuel Bustos, Francisco Fernàndez, Maria As-
censión Diaz i Joan Fresno (membres del tribunal) per de-
lictes de tràfic d’Influències, contra l’administració pública, 
malversació de cabals públics i prevaricació. També van 
declarar 12 testimonis, la majoria vinculats al PSC i a Ma-
nuel Bustos. Anteriorment havia declarat com a encartat el 
llavors president del Consorci de residus, Juan Carlos Sán-
chez Salinas, que ara no ha estat citat.

Carrer de La República,  
finalment

El 14 d’abril finalment es va substituir el nom del carrer 
d’Alfons XIII pel de La República, després que el Ple mu-
nicipal d’abril de 2015 aprovés una moció a proposta de 
l’Associació Sabadell per la República, amb els vots fa-
vorables de l’Entesa per Sabadell, EUiA i PSC i els vots en 
contra de CiU i PP –ICV s’havia absentat del Ple–.

Amb aquest canvi es continuava reposant la digni-
tat democràtica a la memòria de la ciutat, eradicant 
del nomenclàtor noms de personatges antidemòcra-
tes, tal i com s’havia iniciat l’any 1979 amb l’arribada 
de les forces democràtiques al govern municipal i 
que, de manera incomprensible, no s’havia fet en-
cara. El nom d’Alfons XIII va ser imposat per l’Ajun-
tament franquista per la força, substituint el nom de 
Francesc Layret, al cap de poc de fer-se amb el Con-
sistori sabadellenc per la via de la violència militar.



1 any de govern de la Crida per Sabadell

S’ha complert el primer any de l’arriba-
da al govern municipal de la Crida per 
Sabadell, inicialment amb ERC i incor-
porant posteriorment Unitat pel Canvi i 
Guanyem Sabadell.
En aquest temps tot just s’han pogut inici-
ar alguns dels projectes, perquè el primer 
de tot ha estat constatar que 16 anys de 
governs del PSC (alguns amb altres socis) 
han trinxat organitzativament l’Ajunta-

ment. Ja sabem que construir i reconstruir 
és molt més lent i costós que destruir.
Tot i així es van posant les bases per 
assolir un Ajuntament transparent, por-
tant endavant l’auditoria per conèixer la 
situació real, millorant la informació a 
la ciutadania i promovent eines com el 
Reglament de cessió de locals perquè 
tothom sàpiga quines entitats disposen 
de locals públics i en quines condicions. 
També s’ha avançat en participació, ini-
ciant diferents processos per definir per 
exemple com volem que sigui la Festa 
Major o en què volem gastar un percen-
tatge del pressupost municipal i s’ha ini-
ciat la personació com a acusació parti-
cular en el cas Mercuri. 
Sabadell ha promogut la Xarxa de mu-
nicipis per l’Economia Social i Solidà-

ria, ha impulsat un conveni de diferents 
Ajuntaments per promoure les munici-
palitzacions de serveis i ha recuperat 
el servei de Grua municipal, que tindrà 
com a prioritat afavorir la mobilitat en 
detriment de la recaptació. Un altre 
tema que ha concentrat molts esforços 
són les polítiques d’habitatge, on s’ha 
incidit en les relacions amb les entitats 
bancàries, en l’aplicació de la ILP –ara 
lamentablement suspesa– i en el pro-
cés per sancionar els grans tenidors 
d’habitatges buits.
Queden per davant molts reptes de 
ciutat per impulsar, moltes inèrcies per 
canviar i esperem que es vagin produint 
més resultats d’aquest treball del Grup 
municipal de la Crida per Sabadell i del 
conjunt del govern municipal.

Sabadell top10 en l’externalització 
de serveis municipals

Amb el títol “Recuperem la gestió directa dels serveis muni-
cipals”, el 12 de maig vam organitzar un debat per aprofun-
dir en les municipalitzacions de serveis públics en una ciutat 
on pràcticament tot està externalitzat.
Jordi Colomer, consultor especialitzat en municipalitzacions 
i membre de la CUP, va parlar de les externalitzacions com 
un espoli dels serveis públics i, amb xifres del Tribunal de 
Cuentas del Ministerio de Hacienda, va fixar en el 27% de 
mitjana el sobrecost pel fet de prestar els serveis municipals 
de forma privada.
Albert Boada, regidor de Nova Economia per la Crida per 
Sabadell, va defensar que el canvi de paradigma que s’es-
tà produint pot empènyer processos que en cap cas seran 
una batalla gratuïta per la pressió dels lobbys que no volen 
perdre volum de negoci. També va incidir en el fet que les 
externalitzacions han estat una porta oberta a la corrupció 
per la manca de control de les concessions, que es pot atri-
buir a deixadesa o fins i tot a connivència.

Sant Jordi 2016
Un cop més, l’Entesa va ser al carrer per celebrar la Diada 
de Sant Jordi i va distribuir el nou Butlletí de l’Entesa, així 
com un punt de llibre obra de la pintora sabadellenca Nati 
Ayala. Des de fa 12 anys l’Entesa, amb la col·laboració de 
diferents artistes de la ciutat,  edita el punt de llibre amb el 
lema “l’Entesa, una altra manera de llegir la ciutat”.

Cafè-debat 1 any
L’1 de juny havíem previst un nou cafè-debat per fer tertúlia a 
l’entorn del primer any al govern municipal, però la denúncia 
de Josep Ayuso contra Maties Serracant va convertir l’acte 
en un monogràfic sobre la guerra bruta del PSC, on també es 
va mostrar el suport al Maties i a la seva acció de govern.
Després de l’estiu remprendrem els actes d’aquest format 
fent la valoració que va quedar pendent i abordant tots els 
temes d’interès de les persones que hi assisteixin. Us convi-
dem a participar-hi!
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