EN DEFENSA DEL PATRIMONI DE LA CIUTAT

Els grups polítics d’ES, ICV-EUiA, CiU i ERC de Sabadell hem interposat o donem
suport al recurs contenciós administratiu contra el conveni signat per l’actual
Equip de Govern municipal i el Ministeri de l’Interior, a propòsit de la recuperació
per la ciutat de l’immoble de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, ja que el
considerem greument perjudicial per la ciutat en general i pel projecte del Parc
Salut en particular.

- El 1998 el Govern municipal va dur a terme negociacions amb la Direcció
General de la Guàrdia Civil que dugueren a la signatura d’un conveni segons el
qual la Guàrdia Civil retornava l’immoble de la caserna a la ciutat sense cap
cost. Aquest solar es va incorporar al patrimoni municipal.
- El titular del solar de la caserna inscrit al Registre de la Propietat és
l’Ajuntament de Sabadell. La Caserna és de la ciutat a tots els efectes.
- L’any 2000 l’actual Alcalde Manuel Bustos va reconèixer el conveni signat el
1998 i en va signar una pròrroga.
- L’Alcalde Manuel Bustos, va signar a l’agost del 2006 un nou conveni amb el
Ministre Alfredo Pérez Rubalcaba pel qual la Guàrdia Civil ha de deixar la
Caserna i l’Ajuntament, a canvi, li cedeix un solar de 5.000 metres quadrats i li
paga 3 milions d’Euros. D’aquesta forma el Sr. Bustos en comptes de
defensar els interessos de Sabadell accepta la sorprenent postura del Ministeri
de l’Interior que ara sembla no reconèixer el conveni que el 1998 va signar el
Director General de la Guardia Civil.

Després d’estudiar detingudament tota la documentació relacionada amb el
conveni esmentat considerem que:
- No està justificat que la ciutat hagi de pagar 3 milions d’Euros per un solar
que és plenament propietat de l’Ajuntament i que consta com a tal al Registre.

- No considerem correcte que l’Ajuntament es comprometi a cedir un solar de
5000 metres quadrats i valorat en uns 5 milions d’Euros (segons estimacions
del Tinent d’Alcalde d’Urbanisme) al Ministeri de l’Interior.
- Tampoc veiem procedent des de cap punt de vista que l’actual equip de
govern hagi aprovat aquest conveni per Decret valorant el solar amb un cost de
0 Euros per evitar que el conjunt de l’operació es debatés al Ple Municipal.

La ciutat no pot malversar els seus recursos econòmics.
El Projecte de Parc Salut necessita de la finca de la caserna i de recursos per
executar-lo.
L’Equip de Govern del Senyor Bustos no pot disposar alegrament d’uns béns
que no són seus, d’uns béns que són de la ciutat de Sabadell.

Així mateix hem demanat que s’aturi de forma cautelar i immediata l’execució
del conveni per evitar que l’Ajuntament hagi de realitzar un pagament tan onerós
per les arques públiques.
Independentment de les nostres diferències polítiques creiem que cap partit ni cap
Equip de Govern pot gestionar com si fos seu el patrimoni de la ciutat
Amb aquest acte de responsabilitat el que fem és defensar un patrimoni que és
de tots els sabadellencs i sabadellenques.
Perquè la ciutat és de totes i de tots i ningú no pot regalar el seu patrimoni.
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