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

Editorial

Pla de Mobilitat Urbana

DEMANEM
RESPONSABILITATS

Canviar alguna cosa o cobrir l’expedient?

La sentència del Jutjat Contenciós Adminis tratiu núm. 16 de
Barcelona contra la contractació irregular de personal de l’Ajuntament per part del govern municipal confirma el que ja fa temps coneixíem. No ha
estat una excepció ni una errada aïllada. És la
punta de l’iceberg de la intolerable política de
personal que ha practicat el Sr. Bustos des de què
va accedir al govern de la ciutat ara fa 10 anys.
Un desmesurat nombre de persones contractades
com a càrrecs de confiança i en categories laborals mitjanes (més de 40 el juny de 2007).
Contractacions d’urgència de personal que ocupava el lloc de treball des de feia anys.
Contractacions sense cap mena de convocatòria
pública ni procés de selecció. Concursos amb tribunals a mida amb persones vinculades al partit
del govern, etc.
Unes irregularitats que l’Entesa ha vingut denunciant reiteradament mentre el govern municipal,
en lloc de rectificar, ha reaccionat negant la realitat i difamant-nos.
I és que la política de personal forma part d’aquest estil Bustos de governar tan detestat. De
pensar amb prepotència que pot fer i desfer a la
ciutat en funció dels seus interessos amb la més
absoluta impunitat. Actuant com si administrés el
seu “cortijo” on els recursos, les persones, el
patrimoni i els carrers i les places fossin de la
seva propietat.
Ja n’hi ha prou. No s’hi val ni culpabilitzar el missatger ni amagar el cap sota l’ala. Aquí hi ha responsables clars i demanem responsabilitats polítiques.
Començant pel Sr. Joan Manau, actual responsable
de personal, sense oblidar la Sra. Montserrat
Capdevila, que va ser la seva predecessora, fins
l’alcalde Manuel Bustos, que és el màxim responsable de les decisions del seu equip de govern.
És hora de què surti a la llum la resta de l’iceberg.
Sabadell es mereix explicacions i, per descomptat,
també es mereix un govern amb més ètica.

Actualment s’està redactant el Pla de Mobilitat Urbana de
Sabadell per donar compliment a la Llei de Mobilitat. El PMU
hauria de ser un instrument fonamental per definir el model de
mobilitat i, per tant, el model de ciutat.
Sobre el paper, els seus objectius són el foment dels mitjans no
motoritzats i el transport públic, la reducció de la contaminació
atmosfèrica i acústica, la disminució de l’accidentalitat, un
menor impacte de la mobilitat sobre el canvi climàtic, la millora
dels usos de l’espai públic i la seva democratització.
Per l’Entesa el PMU hauria de permetre decidir com volem que
sigui la ciutat i especialment quins elements de mobilitat es
prioritzen (carrils bus, aparcaments dissuasoris, aparcament
de camions, carrils bici, itineraris segurs per anar a peu, etc).
Molt ens temem però que acabarà sent un document per
cobrir l’expedient, ja que el primer esborrany no concreta
pràcticament cap de les actuacions, deixant la seva concreció
a futurs plans i estudis.
Per altra banda la pràctica quotidiana és del tot contradictòria
amb els seus objectius. Ho diem perquè en ple procés d’elaboració al govern municipal se li han acudit mesures tan contradictòries com fer un tercer carril a la Gran Via sense estudiar
els efectes sobre la mobilitat.
També s’estan reformant molts dels carrers del centre amb els
fons FEIL sense tenir presents objectius del PMU com ara
crear espais pacificats. I tampoc no es plantegen en aquest
document nous sistemes de transport com el tramvia.
Per tot plegat pensem que correm el risc que el PMU acabi
com un document més en un calaix i que es perdi l’oportunitat
per avançar en polítiques a favor de la democratització de l’espai públic i de la millora de la qualitat de vida i la salut.
Per aquest motiu, amb l’esperança de redreçar aquest procés,
l’Entesa per Sabadell ha fet arribar al govern municipal tot un
seguit de propostes a favor de la seva concreció i contingut.

Ordenança Municipal de Sorolls
Resultat de la feina de l’Entesa
El ple de juny va aprovar inicialment l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions i el Mapa de capacitat acústica, uns instruments fonamentals per millorar la qualitat de vida de la nostra ciutat i els
drets dels ciutadans i ciutadanes en un tema que afecta negativament la salut de moltes persones.
Aquests documents són resultat d’una moció que l’Entesa va portar al Ple de febrer de 2008 i
va ser aprovada per majoria (el PP s’hi va abstenir) en la que plantejàvem elaborar una nova
OM de sorolls i vibracions, aprovar el Mapa Estratègic de Sorolls i elaborar un Pla d’Acció
de Minoració de la contaminació acústica.

Però encara queda molt per fer
Ara però resta pendent d’elaborar aquest Pla d’Acció per a la Minoració de la
Contaminació acústica que ha de definir les actuacions que cal emprendre des de
l’Ajuntament per reduir de manera efectiva l’emissió de contaminants acústics, incidint en les
obres, la via pública, els vehicles dels serveis municipals, les activitats, etc.
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CEIP La Trama Un altre exemple de mala gestió urbanística
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Solar no incorporat

El govern municipal va portar a aprovació del Ple l’Estudi de Detall del CEIP La Trama (antic Nostra Llar del carrer de
l’Estrella) per ordenar l’espai del futur centre escolar. Tot i la incorporació de l’antiga nau del carrer de la Unió, el solar
resultant té una superfície total de 1.242 m2, malgrat el Departament d’Educació de la Generalitat fixa en un mínim de
7.000 m2 la superfície dels solars per als centres de 2 línies.
Degut a aquesta manca d’espai i per tal de poder ubicar tots els serveis, l’Equip de Govern planteja que el nou edifici
del carrer de la Unió tingui una planta més del que permet el planejament urbanístic (la normativa permet construir PB
+ 2 pisos) i preveu també sobrepassar la profunditat edificable màxima autoritzada.
Amb aquestes “solucions” no es resol la manca d’espai del futur centre i es genera un prejudici a les edificacions
veïnes i un negatiu precedent urbanístic en vulnerar el propi Ajuntament la normativa.
Per evitar aquests efectes negatius i millorar l’espai del nou CEIP, l’Entesa per Sabadell va presentar
al·legacions a l’Estudi de Detall plantejant que s’incorporés al futur centre la finca situada al carrer de
Sant Cugat cantonada amb carrer de l’Estrella, qualificada pel Pla General com a ús educatiu.
El govern municipal va rebutjar aquesta proposta tot argumentant que l’expropiació podria dificultar el calendari de les
obres. Simplista argument que posa de manifest que tot i fer més de 16 anys que el Pla General ja va preveure l’ampliació del centre educatiu amb aquesta finca, l’Equip de Govern ni tan sols s’havia plantejat gestionar l’expropiació fins
que no vam fer la nostra proposta.
Una mala gestió urbanística amb el resultat d’haver perdut l’oportunitat de tenir una major superfície per al futur CEIP
La Trama i que té com a principal perjudicat aquest centre.
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Mitjans de comunicació públics locals
Al servei de qui?

A Sabadell tenim un ampli ventall de mitjans de comunicació locals de titularitat pública:

Ràdio Sabadell. Amb pressupost anual d’1.000.000 d’euros finançats pràcticament des de les arques municipals.
Sabadell a prop. Revista mensual amb un cost anual de 120.000 euros. Els seus continguts són escrits al dictat
d’alcaldia i mai no apareix cap proposta ni opinió dels grups de l’oposició, més enllà de repartir-se dues pàgines finals
distribuïdes en funció del nombre de vots.

Sabadell actual. Programa setmanal de propaganda institucional emès per la televisió privada Canal Català Vallès.
Adjudicat sense concurs públic, té un cost anual de 135.000 euros a càrrec del pressupost municipal. Els seus continguts els fixa l’alcaldia.

Web municipal. Les informacions les marca el departament de comunicació que depèn d’alcaldia. En els reportatges Telesabadell.cat sobre fets ciutadans tan sols apareixen l’alcalde i l’equip de govern.

L’objectiu de tot mitjà de comunicació, especialment si són de titularitat pública, ha de ser informar a la ciutadania de
manera objectiva, transparent i plural a partir de criteris professionals.
A la nostra ciutat, però, els mitjans de comunicació públics estan molt lluny de ser un servei a la ciutadania. Al contrari,
estan al servei única i exclusivament de l’Equip de Govern.
El govern del Sr. Manuel Bustos controla els mitjans de comunicació públics locals -sota la mà de la Directora de
l’Àrea de Presidència, la Sra. Montse Costa- per donar unes informacions que beneficiïn els seus interessos polítics personals i partidistes, impedint d’aquesta manera que la ciutat conegui les activitats, les propostes i opinions
de la resta de grups municipals i d’entitats ciutadanes. No tan sols fa un ús partidista dels recursos públics sinó que
va en contra dels principis democràtics bàsics.
L’Entesa per Sabadell contrària a aquesta pràctica sectària i antidemocràtica defensa un Reglament dels mitjans de comunicació públics locals que es regeixi sota els principis del Decàleg de bones pràctiques de la comunicació pública local
confeccionat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, amb la finalitat
de garantir uns mitjans de comunicació objectius, professionals i al servei de tota la ciutadania. Aquests principis són:
1. Actuar com elements cohesionadors dels municipi. Fomentant la identitat local
2. Informar de manera veraç, plural i transparent. Donant compte de la gestió del govern i les diferents sensibilitats polítiques.
3. Ser un referent informatiu per a la ciutadania. Oferir alternatives plurals, sense estar supeditats als canvis dels equips de govern.
4. Fomentar el debat polític per a la participació democràtica. Donar un tractament periodístic professional a les informacions. Fomentar espais d’opinió tertúlies i programes de debat plurals i consultes populars, fòrums, etc.
5. Promoure les activitats de la societat civil. Potenciar l’associacionisme i la iniciativa social.
6. Evitar el partidisme i la manca de professionalitat. Fer un tractament contrastat de les informacions, donant veu als diferents protagonistes. No utilitzar els mitjans com a eina de propaganda política del partit que governa.
7. Despertar l’interès de la ciutadania. Utilitzar un llenguatge clar i respectuós amb la diversitat. Generar procediments que
afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania.
8. Adequar els recursos humans i tècnics. Remunerar adequadament els professionals i respectar el codi odontològic que
regeix la professió periodística.
9. Funcionar amb òrgans de gestió participatius. Crear consells editorials o consells d’administració que garanteixin la professionalitat i la participació del conjunt del consistori, de les entitats i de la ciutadania.
10. Ajustar-se a les possibilitats econòmiques. Dissenyant plans municipals de comunicació, definint els objectius a assolir i
establint els recursos humans, tècnics i les dotacions econòmiques necessàries.

Les mocions de L’ENTESA
Ple municipal del 7 d’abril...

A favor de les persones autistes
La moció defensava un augment dels recursos adreçats a
les persones autistes i les seves famílies, en dues línies:
• La cessió a la Generalitat d’un espai municipal per construir un equipament públic per tal d’acollir places en règim
de residència i de centre de dia.
• Un programa de mesures d’abast municipal, com ara formació de monitoratge per a menjadors escolars i casals,
un programa de respir familiar, etc.

Ple municipal del 2 de juny...

A favor de nomenar un sabadellenc o
sabadellenca com a representant a
l’Assemblea de Caixa de Terrassa
Aquesta moció respon al fet surrealista de què el govern
municipal va designar el regidor terrassenc i diputat per CiU
Josep Rull com a representant de l’Ajuntament de Sabadell
a l’Assemblea General de Caixa Terrassa.

El debat va fer palès el sectarisme i la manca de sensibilitat
del PSC envers les persones autistes i les seves famílies. La
moció va rebre el suport dels grups municipals d’ERC i CiU,
però va ser rebutjada amb els vots contraris del PSC i el PP i la
inexplicable abstenció d’ICV-EUiA.

L’Entesa va portar la ple aquesta moció per sol·licitar una rectificació d’aquest nomenament i la designació d’un sabadellenc o
sabadellenca per representar la ciutat. Tanmateix, la moció va
ser rebutjada pels vots contraris del PSC, CiU i el PP, posant-se
de relleu una vegada més que els partits avantposen els seus
interessos polítics als interessos de la ciutat.

Ple municipal del 5 de maig..

Ple municipal del 2 de juny...

Per crear un servei de mediació pel lloguer d’habitacions

A favor del debat ciutadà a l’entorn del
Pla de Mobilitat Urbana (PMU)

Es plantejava la creació, d’un servei de mediació per al lloguer d’habitacions en habitatges particulars, amb la finalitat
de gestionar una bossa de lloguer que faciliti el contacte
entre propietaris i llogaters, que garanteixi les condicions
d’habitabilitat dels habitatges i que reguli el nombre de persones que els poden ocupar, uns preus raonables i garanties
per als llogaters.

Aquesta moció responia a la preocupació de l’Entesa pel fet
que s’està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana sense generar cap tipus de debat a la ciutat malgrat hauria de ser
objecte de reflexió col·lectiva per analitzar com volem que
sigui la ciutat dels propers anys.
Per aquest motiu vam sotmetre a consideració del ple la proposta d’organitzar un debat ampli de ciutat, complementari al
procés de la Taula de Mobilitat. Malauradament, la resta de
grups municipals no van considerar necessari aquest debat i
tots hi van votar en contra, excepte ERC que s’hi va abstenir.

La moció va quedar sobre la taula amb el compromís de desenvolupar el seu contingut en el marc del Consell Assessor de
l’Habitatge.

Autisme El PSC mostra la seva manca de sensibilitat
La moció de l’Entesa per millorar els recursos per a les persones autistes, va posar de manifest la manca de sensibilitat del govern
municipal envers els temes socials i les necessitats reals de les persones.
El PSC es va negar a promoure un equipament públic especialitzat per atendre les persones autistes, així com altres programes de
suport a les seves famílies. El tinent d’alcalde de Serveis Centrals, Sr. Joan Manau, sense arguments i amb molta demagògia, va
tirar pilotes fora dient que el problema “ja està resolt” perquè una fundació privada –la Fundació Benèfica Barnola-Vallribera Sant
Josep- ha cedit un espai situat al terme de Sant Quirze del Vallès a una entitat sabadellenca que treballa amb persones autistes.
Des de l’Entesa no compartim en absolut aquest intent d’eludir la responsabilitat de l’Administració, que és la responsable de procurar els serveis i promoure el benestar de la població. Lamentem que el Sr. Manau confongui el caràcter dels serveis públics amb
la beneficència, en aquesta ocasió a partir de la Fundació Barnola de la qual n’és president, i que renunciï a reivindicar per a
Sabadell un equipament públic especialitzat de qualitat.
Mentre va creixent la consciència de les necessitats sociosanitàries específiques dels col·lectius que pateixen trastorns, patologies o discapacitats, la realitat és que els recursos públics per atendre aquests col·lectius són escassos i el gruix dels serveis el
proporcionen empreses privades o bé entitats d’afectats.
L’Entesa defensa serveis públics especialitzats que afavoreixin l’equitat i la igualtat d’oportunitats. Mentre l’Administració no
assumeixi aquest compromís, l’atenció a les persones autistes continuarà tenint un elevat cost econòmic per a les famílies i un
gran cost humà per a les entitats que, amb la seva immensa tasca de suport, estan fent molt més del que els correspon i es
veuen obligades a assumir responsabilitats que no els hi pertoquen.
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Entesa per Sabadell, 10 anys fent ciutat!
Al llarg dels mesos d’abril i maig l’Entesa ha celebrat el seu 10è aniversari, posant de manifest el seu caràcter sabadellenc
i el treball al servei de la ciutat. Amb els diferents actes i debats també s’ha visualitzat la importància d’un projecte polític
que pensa en Sabadell i decideix a Sabadell per fer avançar la societat a partir d’una nova manera d’entendre i de fer
política, basada en el compromís, la participació, l’ètica i l’honestedat. Els principals actes han estat:
• Exposició al Casal Pere Quart
• L’exregidor de l’Entesa i professor de Relacions
Internacionals Ferran Izquierdo presenta el seu nou llibre sobre el conflicte entre Israel i Palestina.
• La catedràtica d’Economia de la UAB Miren Etxezarreta parla sobre la privatització dels serveis
públics
• Taula rodona sobre la política avui amb la participació del primer coordinador de l’Entesa, Artur
Domingo, l’exregidor de l’AEB de Badia del Vallès
Albert Diez i la politòloga i exregidora de l’Altraveu
de Castellar, Gemma Ubasart
• Celebració al pati del Casal Pere Quart, amb parlaments de Dolors Calvet, que va ser la primera portaveu del Grup Municipal, la coordinadora Margarida
Massot i els regidors Isidre Soler i Virginia Domínguez
• Aplec reivindicatiu en defensa dels espais del rodal
• Graffitada popular al carrer Tres Creus per donar
color a la ciutat
• Debat amb els portaveus dels grups municipals amb el
títol Sabadell avui
• Enlairada de globus a la plaça Doctor Robert com a
cloenda dels actes dels 10 anys

Activitats de les Candidatures Alternatives del Vallès- CAV
Jornada sobre municipalisme i moviments socials
Amb motiu del 30è aniversari de les primeres eleccions municipals, les CAV van organitzar a Castellar del Vallès la Jornada Construint municipi des dels moviments socials.
L’aposta municipalista del teixit popular 30 anys després de les primeres eleccions
locals.
En diferents taules de debat es van exposar diverses experiències polítiques, socials i
veïnals amb la participació de professors universitaris, regidors i regidores de les CAV i
les CUP, i membres d’entitats veïnals, socials i ecologistes d’arreu de Catalunya, però també de Madrid i el País Basc. La regidora de l’Entesa Virginia Domínguez va participar en la taula L’aposta municipalista: per què fem el pas a la política local?
L’objectiu de la jornada era posar sobre la taula que la política municipal no s’ha fet només des de les institucions i des dels
partits polítics tradicionals, sinó també des dels moviments socials que també s’han articulat en les candidatures alternatives.
http://municipalismeimoviments.blogspot.com

Jornada de reflexió i debat a l’entorn dels residus
Continuant la seva tasca de debat i intercanvi d’informació i experiències, les CAV van organitzar a Badia del Vallès una
Jornada de reflexió i debat a l’entorn dels residus estructurada en dues sessions sobre la Situació actual dels residus a
Catalunya i Les plantes de valorització energètica com a forma de disfressar les incineradores.
L’objectiu d’aquesta matinal de treball era debatre alternatives davant l’amenaça de què l’Agència Metropolitana de Residus
i la Generalitat instal·lin al Vallès noves incineradores, els efectes negatius de les quals intentaran minimitzar destacant les
seves possibilitats com a productores d’energia.
Des de la seva creació, les CAV han alertat del greu problema de generació de residus a la nostra societat, lligat estretament a un
model de consum desmesurat i a una política de foment d’envasos innecessaris nefasta. Un problema que només tindrà solució
quan s’actuï sobre l’origen, és a dir, quan s’implantin polítiques actives de reducció dels envasos i de consum responsable.

FEILs de pim, pam, pum
Des de l’Entesa ja hem manifestat la necessitat d’inversió per reactivar l’economia i frenar el creixent atur, així com la necessitat de què els Ajuntaments tinguin més recursos
econòmics per poder millorar les condicions dels seus municipis.
Una altra cosa però és com es materialitzen aquests objectius i en concret si instruments com el Fons Estatal d’Inversió Local-FEIL són els més adequats.
Fer unes obres o unes altres ha estat una decisió exclusiva del govern municipal i la
seva execució es fa a partir de projectes realitzats a corre-cuita i sense cap tipus d’informació ni de participació prèvia. Es fan obres per fer obres sense establir prioritats,
com la d’invertir 208.000 euros a la Plaça de la Creu Alta quan la reforma d’aquesta
plaça no era pas una prioritat ni una demanda veïnal, o la remodelació de places i
carrers condicionats fa pocs anys.
Aquesta precipitació porta a perdre l’oportunitat d’actuar en la millora d’altres elements
com podria ser el soterrament de línies elèctriques o millorar determinats espais que
pateixen més deficiències. Els FEIL també pequen d’una manca de planificació important i així veiem diversos carrers d’un mateix sector esventrats alhora amb greus perjudicis d’accessibilitat.
Sembla que el que més interessa és adjudicar obra, amb un estàndard de nova ocupació per sota del que s’havia anunciat, tant per nombre com per la durada. Però potser el
que mou als membres del govern municipal no és tant el resultat de la inversió sinó l’oportunitat que els hi dóna per fer propaganda i fer-se moltes, moltes fotografies amb
armilla d’encarregat per anar omplint el ja prou gruixut àlbum de fotos.

Banca ètica
Arran d’una moció presentada per l’Entesa aprovada en el Ple de
novembre de 2008 l’Ajuntament de Sabadell operarà amb entitats
que apliquen criteris de banca ètica. En principi s’hi destinarà l’import
del 0’7 % dels ingressos propis del pressupost municipal (uns 630.000 euros)
que gestiona la regidoria de Cooperació i Solidaritat.
En primera instància operarà amb Triodos Bank, per tractar-se d’una entitat sota
protecció del Banc Central Europeu i també està previst operar a partir del 2010
amb la cooperativa de finances FIARE de la que el Consistori en serà soci.

DVD i Diari de l’Entesa
Ja tens el DVD amb la història de l’Entesa i el Diari de
l’Entesa 10 anys fent ciutat que s’han editat i distribuït amb
motiu dels primers 10 anys de l’Entesa?
Si no els tens, te’ls podem fer arribar.

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

visita el nostre nou web
Si vols rebre

w w w. e n t e s a . o r g

informació d’Entesa al dia fes-nos-ho saber a info@entesa.org

