
Nou pressupost: un pressupost nou? 
L’Entesa per Sabadell hem dit no al Pressupost municipal que l’Equip de Govern ha presentat per al 2007. No li hem ha
donat suport perquè, més enllà de reflectir les més que discutibles prioritats del govern municipal, el pressupost és el
reflex de la gestió de l’economia municipal. Una gestió pressupostària que, en els aspectes fonamentals, continua sent
pràcticament la mateixa de la dels darrers anys.

Progressiu esgotament de la capacitat econòmica
de l’Ajuntament.

Un dels factors d’aquest esgotament és l’increment de
la despesa corrent –personal, serveis, consums,
transferències corrents - en relació als ingressos
ordinaris - impostos, taxes, transferències d’altres
administracions -. En conseqüència la capacitat d’es-
talvi, els diners que resten per poder destinar a inver-
sions, és gairebé nul·la.

En concret, per a l’any 2007, de cada 100 euros dels
ingressos ordinaris que l’Ajuntament preveu recap-
tar tan sols 1,75 podran ser destinats per afrontar
altres despeses, o sigui al programa d’inversions.

Butlletí Informatiu del Grup Municipal

Entesa per Sabadell
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EDITORIAL: A SABADELL, L’ENTESA
En les recents eleccions autonòmiques, l’electorat ha expressat de manera clara el seu cansament i disgust, abstenint-se
de forma massiva i advertint al conjunt de la “classe política” del seu creixent malestar a través d’un notable vot en blanc.

No podia ser d’una altra manera, quan els partits tradicionals són grups tancats i opacs que en el dia a dia marginen de
les seves decisions a la ciutadania, a la que només apel·len cada quatre anys per demanar de nou un xec en blanc en
forma de vot.

Entesa per Sabadell va néixer precisament per aportar aire fresc, basant la seva pràctica política en la participació
generosa i voluntària dels seus representants, adherits i adherides i simpatitzants, que des de l’any 1999, porten  treba-
llant intensament i amb tenacitat per fer de Sabadell una ciutat viva i participativa, dinàmica i solidària, més justa i igua-
litària, i més respectuosa amb l’entorn.

Com es recorda en apartats d’aquest mateix Butlletí, l’Entesa ha
efectuat propostes per millorar la qualitat de vida de la ciutada-
nia, per tal d’evitar injustícies, abusos i arbitrarietats del poder, i
per tal d’educar i sensibilitzar a les persones en la importància
del compromís i de la participació en els problemes col·lectius. 

Després dels successius fracassos dels governs Bustos,
l’Entesa ha posat en marxa un procés participatiu d’articulació
d’una alternativa de govern, en el que hi estan formant part sec-
tors inquiets i sensibilitzats de la ciutat. Aquesta alternativa es
consolidarà i presentarà durant els pròxims mesos.

Us convidem a participar en aquest procés, a través de les
diverses comissions i grups de treball que l’Entesa per Sabadell
ha posat en marxa, per fer realitat el maig de l’any que ve, el pro-
jecte de canvi de govern municipal a la nostra ciutat.

L’Entesa, una alternativa ciutadana per a un Sabadell  progressista

foto: ES



Butlletí Informatiu del Grup Municipal 

Tanmateix, quan els nous equipaments previstos –biblioteques, escoles bressol, pavellons esportius, la Pista coberta
d’atletisme, el Centre de Fires i Congressos, la “Ciutat de la música”, una televisió municipal, etc.- alguns d’ells neces-
saris per a la ciutat i altres més que discutibles, entrin en funcionament, la despesa de personal, consums, manteni-
ment, etc. s’incrementarà encara molt més i la disponibilitat de recursos per a inversions es continuarà reduint, si, de
manera paral·lela, no es disminueixen despeses supèrflues, com actes protocol·laris, canapès, propaganda, adorna-
ments florals, o altres despeses de dubtós interès ciutadà, etc.

Futur incert dels ingressos ordinaris

Bona part dels ingressos ordinaris munici-
pals procedeixen d’impostos conjunturals
(obres i construccions o plusvàlues) d’im-
postos injustos (taxa de residus) o de
recursos limitats (venda de patrimoni), fet
que pot comprometre  l’economia munici-
pal per la variable situació econòmica
general: previsible disminució de l’IAE i de
l’impost d’obres i instal·lacions, finalització
dels fons europeus, pujada del preu del
diner i exhauriment de les cessions de sòl.

Amb aquest balanç tan desfavorable entre
els ingressos i les despeses el govern
municipal recorre a la venda de sòl i a
demanar més crèdits per fer inversions.

Descens de las aportacions externes

Un altre factor negatiu és la baixa capacitat
per aconseguir recursos d’altres adminis-
tracions per invertir en projectes estratè-
gics municipals, que possibilitin recuperar
la capacitat de lideratge de Sabadell.

Tampoc compartim que bona part de les
“inversions estratègiques” i que comporta-
ran una important despesa a la ciutat, no
responguin a un projecte de ciutat definit,
sinó a altres interessos, com sembla
demostrar la variació al llarg del temps dels
continguts d’alguns d’aquests projectes
(ABB, Complex Cultural de l’Eix Macià,...)

L’Entesa defensa una gestió dels recursos públics basats en l’austeritat, la coherència i el realisme, que no hipo-
tequin el futur de l’economia municipal a base d’estirar més el braç que la màniga, massa sovint amb
finalitats electoralistes.
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L’ENTESA: TREBALLEM PER LA CIUTAT 

Amb el títol L’ENTESA PROPOSA... i la ciutat en gaudeix,
aquesta tardor hem publicat un Butlletí especial que
conté una sèrie de propostes que hem anant fent des de
1999, algunes de les quals ara són realitat. Aquell recull
vol ser una petita mostra del treball que fem per a millorar
la qualitat de vida dels sabadellencs i sabadellenques.

Si no t’ha arribat ens el pots demanar o veure’l al web de
l’Entesa.
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• A l’Estudi Informatiu per al perllongament dels FGC. Realitza diverses propostes de millora del projecte, entre elles
la continuació del soterrament de la via del tren fins Sant Quirze del Vallès i crear un passeig en el seu lloc.

• A la Modificació de Pla General a l’àrea A-46 de l’Euterpe. Planteja una connexió alternativa a la que proposa el
projecte, el qual planteja l’accés a l’aparcament privat del nou edifici de l’Euterpe connectant-lo amb l’aparcament
públic de la plaça del Doctor Robert. 

• A la Modificació de Pla General a la Fàbrica de Gas. Exposa la disconformitat amb la proposta de canvi de qualifi-
cació urbanística de les instal·lacions situades al carrer de Buxeda, qualificades de Servei Tècnics per qualificar-
les d’equipament i residencial, possibilitant construir-hi 12.500 m2 de sostre residencial.

El Pol Est: un nou espai cultural i de serveis al Vapor Turull
L’Entesa va presentar a l’octubre una proposta per trans-
formar l’espai del Vapor Turull –actualment un aparca-
ment de zona blava entre els carrers de Sant Josep i de
la Creueta– en un nou pol cultural i de serveis, que pugui
actuar com a motor dinamitzador d’aquesta zona del cen-
tre de la ciutat.

La proposta de l’Entesa pretén la creació de diversos
equipaments complementaris:

• Un gran aparcament amb capacitat per a uns 400 vehi-
cles a les plantes soterrani tercera i segona, una part
del qual es podria destinar-se a aparcament de rotació
de vehicles vinculats a la futura estació dels
Ferrocarrils de la Generalitat.

• Un Centre Cultural al primer soterrani, amb sales d’ex-
posició i un auditori.

• Una gran plaça pública de més de 3.800 m2.

• Dos edificis residencials amb 80 habitatges públics i
locals comercials als baixos.

• Un Hotel d’entitats amb serveis comuns al Vapor Turull
rehabilitat. L’edifici que queda de l’antic Vapor, datat
l’any 1849, que és un dels més antics de Sabadell. Està
inclòs en el  catàleg d’edificis protegits, però ara com
ara no té cap ús definit.

Amb aquest plantejament l’Entesa segueix aportant idees
de futur per fer possible una ciutat més cohesionada
social i culturalment i dinàmica econòmicament.

ACTIVITAT DEL GRUP MUNICIPAL

Al·legacions que ha presentat l’Entesa

Estat actual de l’espai Vapor Turull

Croquis proposta
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ACTIVITAT DEL GRUP MUNICIPAL
Mocions de l’Entesa
L’Entesa ha promogut diverses mocions sobre temes d’interès per la ciutat:

Pau Rigol. Proposició a la Junta de Portaveus del mes d’octubre en la que es manifesta la preocupació per la
intervenció de la Policia Nacional que va acabar amb la detenció, maltracta i humiliació d’en Pau Rigol després d’in-
teressar-se pels motius de la presència policial prop de casa seva.
La moció també reclama que totes les administracions investiguin en profunditat les circumstàncies que van envol-
tar aquest fet i les actuacions que s’ha realitzat. Fou aprovada per unanimitat.

Ronda Nord. Proposició al Ple d’octubre reclamant a la Generalitat la tramitació i aprovació del tram de la Ronda
Oest fins enllaçar la carretera de Castellar del Vallès B-124, tenint en consideració la proposta realitzada per tots els
grups del Consistori amb un traçat soterrat per l’avinguda de Can Deu.
Aquesta proposició ve motivada per la decisió de la Generalitat d’aprovar tan sols el tram fins la carretera de
Matadepera i deixar en suspens el tram fins la carretera de Castellar, que és la connexió necessària per evitar el
trànsit de vehicles amb Castellar del Vallès pel casc urbà de Sabadell.

La Moció va ser aprovada per majoria.

Reducció de residus. Proposició a la Junta de
Portaveus del mes de juliol per sol·licitar que la Directiva
Marc que està elaborant el Parlament Europeu mantingui
l’ordre de prioritats de la gestió dels residus a partir de la
reducció, la reutilització, el reciclatge i en últim lloc el trac-
tament finalista dels residus.
També sol·licita al Parlament de Catalunya la redacció i apro-
vació d’una Llei Catalana de Prevenció de Residus, que es-
tableixi mesures per reduir la quantitat de residus, especial-
ment els envasos i embalatges. La moció fou aprovada per
unanimitat. 

Boniface E. Amaefule. Moció a la Junta de Portaveus del
mes d’octubre a favor dels drets d’aquest ciutadà nigerià i del
compromís del Consistori a fer un seguiment de les accions davant
les autoritats espanyoles i alemanyes per aconseguir frenar la
seva deportació i facilitar el seu trasllat a Sabadell on compta amb
una oferta de treball en ferm. Fou aprovada per unanimitat. 

Boniface E. Amaefule és un enginyer biafreny de 38 anys comdemnat a
mort pel govern nigerià, pel sol fet de militar en un partit que reclama la
sobirania de Biafra. Després de marxar a Stuttgart va arribar a
Sabadell on s’integrà a Drapaires d’Emaús, va residir quatre mesos a la
nostra ciutat i encara hi està empadronat. Fa més d’un any es traslladà
a Alemanya per regularitzar la seva situació de refugiat, però va ser
ingressat en un camp de refugiats i una jutgessa ha ordenat la seva
repatriació a Nigèria tot i sabent que el poden executar.

El cas de Boniface ha despertat una campanya ciutadana per garantir
la seva seguretat personal i aconseguir que pugui tornar a la nostra
ciutat.



SOPAR DE TARDOR DE L’ENTESA (2 de desembre de 2006)

Com en d’altres ocasions, la gent de l’Entesa ens trobarem dis-
sabte 2 de desembre 2006, a les 9 del vespre, per sopar en bona
companyia i comentar la situació política de la ciutat amb el
repte de les eleccions municipals del proper maig de 2007.

Aquesta vegada el sopar tindrà lloc a la Sala Polivalent del
Parc del Nord, carrer Guadarrama, al costat de la Piscina de Ca
n’Oriac.

Podeu adquirir els tiquets (12 €) als membres del Secretariat de
l’Entesa, o al Grup Municipal (93.745 3127). 

Us hi esperem !

Butlletí Informatiu del Grup Municipal Entesa per Sabadell 
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Consell de Ciutat : un nou òrgan de participació?
Dijous 26 d’octubre d’enguany s’ha constituït el Consell de Ciutat.

Ha estat creat per consens de tots els grups polítics, amb la voluntat de que sigui el màxim òrgan de participació ciuta-
dana i amb l’objectiu de que els membres que el composen puguin debatre i opinar sobre els temes més importants de
la ciutat. Considerem que la finalitat d’aquest Consell és positiva i que pot ser beneficiós per a la ciutat. 

Ara bé, per a que aquest Consell sigui realment participatiu i conseqüent amb els objectius pels quals ha estat creat,
cal que es compleixen determinades condicions.

En primer lloc, que l’equip de govern demostri , en la pràctica, la seva voluntat de que sigui realment un òrgan de parti-
cipació. No es pot convertir en un altre fòrum on només els polítics de l’equip de govern i els tècnics de l’Ajuntament
informin, com, malauradament, passa a molts dels òrgans de participació existents. Per que la participació sigui real i
eficaç és imprescindible poder rebre altres informacions, sentir d’altres opinions i disposar de temps suficient per a
poder contrastar-les.

En segon lloc, cal també, que els membres que composen aquest Consell, representants d’entitats culturals, econòmi-
ques, socials i polítiques de la ciutat, vegin que les seves opinions són considerades per l’equip de govern; que l’opinió
majoritària pot fer variar les propostes i que es poden debatre i ser estimades propostes presentades pels diferents
membres del Consell. 

Des d’Entesa pensem que convindria sotmetre a la consideració d’aquest Consell, projectes ja iniciats, com la Pista
coberta d’atletisme o el Centre de Fires i Convencions i d’altres només anunciats per l’equip de govern com “ la Ciutat
de la Música” o la TV municipal.

Considerem que és urgent, així mateix, que es debatin d’altres importants projectes pel futur de la ciutat: Sant Pau de
Riu Sec, la transformació de la Gran Via i, el perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat, entre d’altres.

Des d’Entesa per Sabadell sempre hem defensat el debat democràtic i participatiu per que, entre d’altres raons, creiem
que pot millorar substancialment qualsevol projecte.
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Acte de constitució del Consell de Ciutat. Foto: Ajuntament de Sabadell



pots veure les 

preguntes i mocions
presentades per l’ES a la nostra pàgina web

Grup Municipal Entesa per Sabadell
Telèfon 93 745 31 27 / 93 745 32 16 • Fax: 93 745 31 27 • a/e: grupmunicipal@entesa.org

wwwwww..eenntteessaa..oorrgg

DIGUEM  NO AL QUART CINTURÓ
Ens trobem en un moment decisiu per evitar l’amenaça del Quart Cinturó.
En els darrers mesos el Ministeri de Foment ha licitat les obres de gairebé
tot el tram Abrera-Terrassa.

A partir de Terrassa, però, el Quart Cinturó segueix sent una incògnita i cal
que ho sigui per molt de temps o, millor encara, que desaparegui definitiva-
ment del planejament territorial.

El Quart Cinturó no resoldria els problemes del transport al Vallès ni a
Catalunya. Es tracta d’una infrastructura projectada per facilitar el procés
d’urbanització de tota la regió metropolitana i respon a un model de creixe-
ment que es basa en la depredació indiscriminada del territori.

Cal, doncs, que el diumenge 3 de desembre sortim al carrer a moure’ns
contra el Quart Cinturó, per exigir un cop més que es reconsideri l’insoste-
nible model territorial i de mobilitat actual, que s’enterri per sempre aquest
projecte obsolet, i que puguem gaudir dels camps i boscos del rodal sense
més amenaces.

Deixarem destruir Can Deu, Colobrers i Togores ?
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El 3 de desembre MANIFESTACIÓ Breu

Simulació efecte del Quart Cinturó al bosc de Can Deu. Foto: Lluís Brunet.


