
La Crida 
al govern de la ciutat!

Una campanya electoral intensa i amb molta participació va donar pas a les eleccions munici-
pals del 24 de maig, on la Crida per Sabadell va obtenir 11.110 vots i 4 regidors: Maties Serracant, 
Glòria Rubio, Albert Boada i Míriam Ferràndiz.
La fragmentació del consistori en vuit grups municipals, el més nombrós dels quals només amb 
5 regidors, va propiciar contactes entre les forces polítiques per deixar l’estil Bustos de Josep 
Ayuso a l’oposició. Així, al ple d’investidura del 13 de juny els vots de la Crida, ERC, Unitat pel 
Canvi i Guanyem van fer possible el canvi a Sabadell en triar el candidat d’ERC, Juli Fernández, 
com a nou alcalde posant fi a 16 anys de governs de Manuel Bustos.
Les converses per formar un govern d’esquerres finalment van culminar amb la presentació del 
cartipàs el 2 de juliol amb un executiu compartit entre la Crida per Sabadell i ERC.

amb laL’Entesa 

L’Entesa passa el testimoni a la Crida per Sabadell
Després de 16 anys de treball institucional a l’oposició, l’Entesa per Sabadell passa el testimoni 
a la Crida per Sabadell, un projecte més ampli, que incorpora noves persones, noves propostes 
i un horitzó ambiciós d’implantació a la ciutat.
Volem tenir un record pels regidors i regidores que han passat pel  Grup municipal de l’Entesa:  
els 10 de la primera etapa, liderada per Dolors Calvet, i posteriorment, un cop reformulat el pro-
jecte polític de l’Entesa, Isidre Soler (2003-2011), Nieves Garcia (2003-2007), Virginia Domínguez 
(2007-2015), Juli Moltó (2011-2013) i Maties Serracant (2014-2015).

Maties Serracant, 1r tinent d’alcalde
El fins ara regidor de l’Entesa per Sabadell s’ha convertit en el tinent d’alcal-
de de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, assumint les regidories d’Urbanisme, 
Habitatge i Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes.
L’acord de govern entre la Crida per Sabadell i ERC preveu que al juny de 2017 
Serracant substitueixi Juli Fernández en les responsabilitats de l’alcaldia.

Foto: Lluís Brunet
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Resultats espectaculars de les CAV
Els resultats obtinguts per les Candidatures Alternatives del Vallès – Poble Ac-

tiu a les eleccions del 24 de maig han superat les millors expectatives. Els 45 regidors i regidores 
permetran que les CAV i les CUP governin a Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Barberà i Sabadell, 
obtenint dues alcaldies, 5 consellers comarcals i entrant per primera vegada a la Diputació amb un 

representant. Sens dubte, s’ha recollit el fruit de molts anys de treball constant i de defensa de 
propostes alternatives.
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Per fi l’escala mecànica 
Ara toca l’estació!
Durant gairebé 4 anys l’Entesa ha denunciat reiteradament que l’escala me-
cànica de Renfe Centre no funcionés i cap administració no hi posés remei, 
però la insistència té premi i finalment hi ha una escala mecànica en fun-
cionament. Cal continuar reclamant, però, l’obra més important, la reforma 
integral que elimini de manera efectiva i definitiva totes les barreres arqui-
tectòniques de l’estació, com ja demanava una moció de l’Entesa l’any 2009.

Sabadell Smart Congress  
33.000 € per convidar un conferenciant
L’any 2013 el sociòleg i economista Jeremy Rifkin va fer una conferència 
al Sabadell Smart Congress, que va tenir un cost de 33.000 € sumant 
honoraris (19.239 €), viatges i logística (12.184 €) i allotjament (1.215 €). 
Una xifra d’escàndol que va ser denunciada fa uns mesos per l’Entesa, 
que també ha vingut qüestionant la gestió econòmica i les contractaci-
ons irregulars en l’organització del congrés.

140.000 € més de diner públic  

per reparar la Pista Coberta
L’Entesa considera inacceptable que la ciutat assumeixi 1/3 del cost de 
les reparacions per corregir les goteres aparegudes fa tres anys a la 
Pista Coberta, perquè l’equipament està encara dins del termini de ga-
rantia. L’acord entre Promoció Econòmica Sabadell – PES i l’empresa 
Vias y Construcciones xifra les actuacions en 440.000 €. La constructora 
assumeix el cost del recobriment de la coberta i nova recollida d’aigües 
i l’Ajuntament destina 140.000 € a l’eliminació de part dels lluernaris i la 
modificació de la direcció d’evacuació d’aigües.

Enderroc il·legal 
del Vapor de l’Escardat
A l’abril l’Entesa va denunciar que el govern 
havia autoritzat l’enderroc del Vapor de l’Es-
cardat, conegut també per Cal Bósser, incom-
plint novament el Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni de Sabadell - PEPPS. L’autorització, 
signada per Josep Ayuso el 20 de maig de 2013, 
obviava la protecció volumètrica d’aquest va-
por, dels quals únicament s’han conservat les 
façanes dels carrers Alemanya i Sant Pau. Un 
cas més d’urbanisme a la carta?

Editorial 

16 anys  
de municipalisme alternatiu
Aquest butlletí, com el Grup municipal 
de l’Entesa, va néixer l’any 1999 amb la 
voluntat de fer un retorn a la ciutat de 
la feina institucional. A través de les se-
ves pàgines durant 16 anys hem expli-
cat la nostra acció política, les nostres 
propostes, el nostre projecte alternatiu 
per Sabadell, i també hem qüestionat la 
mala gestió dels diferents governs en-
capçalats per Manuel Bustos.

La denúncia de la política d’aparador, 
l’urbanisme a la carta, el malbarata-
ment de recursos públics, la corrup-
ció... ha estat molt present en aquesta 
publicació, perquè érem molt cons- 
cients que una part important de la nos-
tra tasca era fiscalitzar l’acció de go-
vern. El treball constant –i sovint invisi-
ble– de preguntar-ho tot i remenar tots 
els papers ens ha permès més d’un cop 
trencar el mur informatiu que protegia 
el clan Bustos.

Ara, finalment, l’Estil Bustos comença a 
ser història. El Cas Mercuri ha fet aflo-
rar diferents episodis de la trajectòria 
caciquil i mafiosa d’un alcalde que es va 
pensar que la ciutat era seva, que podia 
utilitzar els seus espais i els seus recur-
sos en benefici propi o de la seva xarxa 
de familiars, correligionaris i amics.

El canvi polític i el clima de llibertat que 
es respira a la ciutat des del 24 de maig 
ens fa pensar que anirem coneixent 
més coses, entenent encara millor com 
es movien els fils en la ciutat segresta-
da pel Bustisme, com s’ocultava infor-
mació a l’oposició, com es teixien els 
clientelismes i es castigava els no afins.

Aquest butlletí diu adéu perquè també 
desapareix el Grup municipal de l’En-
tesa per Sabadell i volem agrair la col-
laboració de tothom que l’ha fet possi-
ble amb els seus textos, correccions, 
imatges, disseny... Els 58 números que 
hem editat durant aquests anys són 
un testimoni d’una època a la que es 
posa fi. S’albira ara una nova etapa il-
lusionant i emocionant on confiem que 
la Crida per Sabadell jugui un paper fo-
namental en la implantació d’un projec-
te municipalista rupturista.
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Abocaments il·legals al Parc Agrari
Durant anys s’han abocat al Parc Agrari més d’un milió de metres cúbics de terres i materials no aptes per a sòl agrari, 
tot incomplint les condicions de les llicències atorgades als àmbits de Ca n’Ustrell i Ca n’Argelaguet.
Aquestes actuacions s’han realitzat sota l’aparença d’un Pla de millora agrària, com a forma d’encobrir una activitat que 
en cap cas suposa una millora per al rodal o per l’activitat agrària, sinó que implica greus prejudicis per a l’entorn, afec-
tant la qualitat de les terres, el paisatge i els camins.
L’Entesa ha denunciat la manca de voluntat del PSC per resoldre aquestes situacions, malgrat des de 2009 hi van passar 
per la regidoria d’Urbanisme quatre responsables polítics: Juan Carlos Sánchez (fins juny 2011), Joan Manau (2011-2012), 
Josep Ayuso (2013-2014) i Ramon Burgués (2014-2015).

Destapant Ca n’Alzina
Ca n’Alzina ha centrat molts esforços del Grup municipal en 
els darrers mesos. A banda de la denúncia judicial de les di-
ferents il·legalitats urbanístiques comeses durant més de 10 
anys, hem destapat la realització de competicions hípiques 
sense llicència. Al març es van celebrar dues competicions in-
ternacionals, que van acollir centenars de persones, tot i que 
ni l’hípica ni el restaurant no disposen de llicència d’activitats 
i són objecte de diversos expedients de disciplina d’activitats. 

Davant de la pressió de l’Entesa finalment l’Ajuntament va precintar part les instal·lacions del terme municipal de Saba-
dell, en haver estat denegada la llicència específica per dur a terme les competicions. 

El ple denega el Pla Especial de Ca n’Alzina
Al novembre, en una rectificació històrica, el PSC va tramitar al Ple la denegació del Pla Especial de Ca n’Alzina. Una 
victòria per l’Entesa, que feia mesos que clamava, tant públicament com mitjançant al·legacions i mocions, contra la re-
gularització d’actuacions que vulneren la legislació urbanística com ara construccions il·legals i l’abocament de més de 
50.000 m3 de terres sense llicència. 
L’informe tècnic finalment ens donava la raó, reconeixent que el Pla especial era incompatible amb la normativa i contradictori 
amb la planificació ambiental, el desenvolupament sostenible, la gestió dels recursos naturals i la protecció del patrimoni cultural.

Ca n’Ustrell 
El 2009 s’inicien moviments de terres amb 
permisos temporals per l’acopi de terres de 
les obres de la Ronda Oest, però finalment 
s’atorga una llicència per la millora de la fin-
ca agrària. La sol·licitud de llicència és per un 
total de 1.678.000m3 (equivalent a uns 80.000 
camions) i es concedeix amb diverses condi-
cions ambientals, arqueològiques, sobre els 
camins i l’afectació del torrent, etc. 

Ca n’Argelaguet
L’any 2007 es va fer una sol·licitud per aportar terres per 
a millora de conreu que, tot i un informe inicial desfavora-
ble, es va acabar concedint el desembre de 2008 amb la 
condició que es justifiqués la procedència de les terres. 
El setembre de 2011 es va sol·licitar una ampliació de la 
llicència, superant els 500.000m3 de terres. Un informe de 
gener de 2013 ja va evidenciar que s’havien realitzat abo-
caments incomplint la llicència, que es confirma amb un 
nou informe desfavorable a l’octubre de 2014.
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Ple municipal del 4 de novembre

Per impulsar un Pla de gestió de residus
La moció, aprovada per unanimitat, té l’objectiu d’elaborar un Pla de gestió de residus municipals que fomenti la reducció 
de residus, el reciclatge i la reutilització, amb la participació de les entitats ciutadanes, comerços i indústries. També es 
crearà un organisme consultiu i de seguiment dels objectius del pla, que proposi millores en la seva gestió.   

Ple municipal del 2 de desembre

A favor de la personació de l’Ajuntament com a acusació particular del Cas Mercuri
L’aprovació d’aquesta moció pel conjunt de l’oposició, és a dir, només amb el vot contrari del PSC, permetrà que 
l’Ajuntament es personi com a acusació particular en la causa del Cas Mercuri que instrueix el Jutjat d’instrucció núm. 1 
de Sabadell i que totes les actuacions en aquest procés es consensuïn a la Junta de Portaveus.

A favor del Servei d’Urgències de l’Hospital de Sabadell
Presentada de forma conjunta per l’Entesa, ICV i EUiA i aprovada amb el vot contrari de CiU, la moció pretenia traslladar al 
Govern de la Generalitat el rebuig a les polítiques de retallades en sanitat i reclamava que s’abordés de manera immediata 
el problema de les Urgències de la Corporació Sanitària Parc Taulí, detallant la reivindicació de la reobertura de llits 
de planta, l’obertura de plantes de l’Hospital de Terrassa, la construcció del nou hospital de Cerdanyola-Montcada, la 
reobertura de serveis d’urgències als CAPs i la creació d’una comissió específica que abordés tota aquesta problemàtica.

Ple municipal del 13 de gener

Per deixar sense efecte el conveni del Castell de Can Feu
La moció pretenia que es deixés sense efecte el conveni aprovat pel Ple municipal el 28 de febrer de 2007, que vinculava la 
cessió del castell a la ciutat a una modificació del planejament urbanístic del sector, amb un increment de l’edificabilitat i 
un canvi de qualificació del sòl. També s’instava a la propietat a realitzar les actuacions necessàries per a la conservació 
de l’edifici. Lamoció va ser rebutjada amb el vot de qualitat de l’alcalde davant del vot negatiu del PSC i l’abstenció del 
regidor no adscrit Antonio Vega.

Ple municipal del 3 de febrer

Per dotar la Taula de Patrimoni d’un Reglament
La moció, que es va aprovar per unanimitat, acordava dotar la Taula de Patrimoni d’un Reglament que especifiqui els 
criteris de composició, elecció dels seus membres i funcions, que tingui en compte els criteris d’elecció des del consens, 
la periodicitat i estructura de les reunions, les garanties de transparència, la implantació de mesures ètiques per evitar 
que els seus membres puguin actuar en informes sobre els quals tinguin interessos professionals o particulars, i la 
informació periòdica a la corresponent Comissió informativa.

A favor de la cessió de Can Balsach al Casal El Tallaret de la Creu Alta 
La moció va ser presentada per tots els grups municipals i aprovada per unanimitat i responia a la inquietud de les entitats 
agrupades al Casal El Tallaret per assegurar la cessió dels espais lliures de Can Balsach per impulsar un nou equipament 
per al barri de la Creu Alta que permeti desenvolupar les activitats de les diferents entitats impulsores.

Al web de l’Entesa trobareu les cròniques del ple municipal
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Al web de l’Entesa trobareu les cròniques del ple municipal

Ple municipal del 3 de març

En suport a les persones detingudes durant la Vaga General del 29 de març de 
2012 sotmeses a procediments judicials
Aquesta moció plantejada conjuntament per l’Entesa, EUiA i ICV a proposta de la Plataforma de suport als vaguistes, i 
que no va obtenir cap més vot, tenia l’objectiu de rebutjar l’actuació repressiva desproporcionada dels cossos policials 
durant la Vaga General, renunciar a la reclamació econòmica de danys, reafirmar la defensa dels drets socials i del dret 
a manifestació i traslladar els acords a la fiscalia, la Generalitat i els tribunals que havien de jutjat els encausats.

Ple municipal del 7 d’abril

Per reprovar la gestió econòmica de Manuel Bustos a la Federació de Municipis 
de Catalunya i exigir mesures de transparència
Presentada conjuntament Entesa per Sabadell i EUiA, la moció es va aprovar de manera insòlita en votació secreta 
amb 13 vots a favor, 9 en contra i 3 abstencions. Els seus acords consistien en reprovar l’ús indegut de diner públic 
dut a terme a la FMC sota la presidència de Manuel Bustos, instar la FMC a obrir una investigació interna rigorosa i a 
reclamar el reintegrament dels diners cobrats per a finalitats diferents a les de l’entitat, exigir una política inequívoca de 
transparència en la seva gestió econòmica i comunicar que l’Ajuntament de Sabadell es reservava el dret a suspendre 
l’aportació de la quota si no s’implantaven les mesures de la moció.

Ple municipal del 5 de maig

A favor d’avaluar i revisar les concessions dels serveis públics i avançar cap a 
la seva municipalització
Davant dels continus incompliments dels plecs de clàusules per part de diferents concessionàries, la moció plantejava 
implantar mesures internes d’avaluació continuada i de revisió dels contractes per detectar els incompliments en la 
prestació dels serveis externalitzar, emprendre mesures de correcció i sanció, fomentar els mecanismes d’avaluació 
externa amb la participació activa de la ciutadania i establir un calendari de municipalització dels serveis municipals. La 
moció es va rebutjar amb el vot contrari del PSC, CiU i el PP.

A favor del finançament de la sanitat pública i de suport als treballadors del 
Consorci Hospitalari Parc Taulí
La moció instava al Departament de Salut i al Servei Català de la Salut a incrementar el finançament de la Corporació 
Sanitària que fes possible la millora de l’atenció als usuaris del Servei d’Urgències, evitar la derivació cap a la sanitat 
privada i dedicar els mitjans per reduir llistes d’espera tant d’intervencions com de proves diagnòstiques. També es 
demanava la tramitació immediata de les pagues extraordinàries a la plantilla i instar la Corporació Sanitària a incloure 
al seu portal de transparència informació més detallada sobre les seves despeses, els convenis amb altres operadors i 
tota l informació que transparenti la seva gestió.

En suport a la ILP per fer front a l’emergència habitacional i la pobresa energètica
A petició de la PAHC l’Entesa va presentar aquesta moció de suport a la Iniciativa Legislativa Popular impulsada per 
l’Observatori DESC, les PAH de Catalunya i l’Aliança contra la Pobresa energètica. Els acords consistien en ratificar 
compromisos anteriors pel Ple, donar suport a la ILP, oferir espais municipals i mitjans materials per facilitar la recollida 
de signatures i convocar la Taula Municipal sobre Pobresa Energètica i la Taula d’Habitatge per proposar l’organització 
d’actes i accions de difusió i suport a la ILP. Va ser aprovada per unanimitat.



#ByeByeBustos
El 27 de novembre de 2012 va començar la caiguda lliure de 
l’imperi Bustos amb els registres a dependències munici-
pals i la imputació de l’alcalde Manuel Bustos, els regidors 
Paco Bustos, Joan Manau i Ricard Estrada, l’exregidor del 
PP Jordi Soriano i els càrrecs de confiança Montse Costa, 
Xavier Izquierdo i Manuel Somoza. 
La instrucció del Cas Mercuri continua ampliant-se i en els dar-
rers mesos s’han imputat també Montserrat Capdevila, l’inten-
dent Josep Miquel Duran i el seu segon, Antoni Sánchez Cortés.
Tirant del fil van sortint tot tipus de sorpreses i encara ens falta 
molt per conèixer, però independentment del resultat judicial, 
que encara trigarà a materialitzar-se, l’efecte més directe és la 
visibilització de la xarxa de relacions irregulars del bustisme, 
que suposa la fi de la carrera política de Manuel Bustos.

#ByeByeMercuri
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
sobre el primer judici del Cas Mercuri, referent a la peça de 
Montcada, condemna els germans Manuel Bustos i Paco 
Bustos a un any i quatre mesos de presó, quatre anys i mig 
d’inhabilitació i una multa de 60.000 € per un delicte de tràfic 
d’influències.
Els resultats electorals del 24 de maig suposen també un dur 
cop a l’estratègia del PSC, que havia apostat per la candidatura 
continuista de Josep Ayuso, que va obtenir un fracàs històric 
amb la baixada de 13 a 5 regidors i sense cap opció de govern.
El nou govern d’esquerres té entre els seus principals objectius 
la regeneració democràtica i la transparència i arribarà fins al 
final en l’acusació particular i obrirà portes i finestres per fer 
eradicar de l’Ajuntament les pràctiques mafioses.

Si vols rebre informació o adherir-te a l’Entesa  escriu-nos a info@entesa.org

www.entesa.org www.youtube.com/entesapersabadell

Tel. 93 727 03 86 

C. de Gràcia 48, 1r-2a


