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Un nou crèdit de 3 milions d’€
per tapar forats de  
Promoció Econòmica Sabadell

El ple del desembre va aprovar una mo-
dificació de pressupost per demanar un 
crèdit de 3,2 milions d’€ per cobrir al-
guns dels forats de l’empresa Promoció 
Econòmica Sabadell S.L. 

Aquesta empresa, que inicialment tenia l’objecte de gestionar la formació ocupacio-
nal, ara assumeix el llast d’altres equipaments per definició deficitaris i sobredimensio- 
nats per a la ciutat, com ara la Pista Coberta d’Atletisme i Fira Sabadell.

En els darrers mesos estan sortint a la llum diferents episodis fruit de la incompe-
tència de massa anys de governs del PSC, que costaran molts diners a la ciutat.

•	Pista Coberta d’Atletisme: L’Agència Tributària ha reclamat 2.365.655 € en con-
cepte d’IVA per la construcció i el mobiliari. A banda d’aquest import, les san- 
cions imposades per l’AEAT i els interessos ja pugen a gairebé 1 milió d’€.

•	Cal Molins: El Ministeri ha reclamat 800.665 € que l’Ajuntament va rebre dels 
FEIL per a la rehabilitació de Cal Molins per no complir els requisits.

•	Centre d’Empreses Can Roqueta: Probablement es perdrà la subvenció de 680.000 € 
del fons FEDER per no haver finalitzat en el termini previst aquestes obres.

•	Fira Sabadell: L’any 2012 van utilitzar 400.000 € de fons ocupacionals per 
amortitzar una pòlissa de tresoreria, sense que el Consell d’Administració en 
tingués coneixement. 

I ves sumant... Però, què passa amb els responsables tècnics i polítics d’aquests 
fracassos? Res, absolutament res. El Sr. Ayuso, la Sra. Capdevila, el Sr. Aranda, 
el Sr. Abellán són els màxims responsables d’aquesta situació i no han assumit 
cap responsabilitat. I el Sr. alcalde què fa? Res, de res.

Editorial 
Juan Carlos Sánchez, 
l’alcalde antidemocràtic
L’alcalde Juan Carlos Sánchez 
va manifestar en el ple munici-
pal de desembre la seva clara 
voluntat d’incomplir la moció 
unitària de l’oposició aprova-
da per majoria, que l’instava a 
fer plegar els càrrecs polítics 
i de confiança imputats en el 
Cas Mercuri a obrir un expe- 
dient informatiu a l’intendent 
de la Policia municipal.

Fa un any, quan el llavors al-
calde accidental va negar-se 
a complir la mateixa petició 
també aprovada per la majoria 
del ple, tenia l’atenuant de ser 
suplent i l’excusa d’estar sota 
els efectes de la incredulitat 
dels primers moments. No deu 
ser fàcil reconèixer que un bon 
grapat dels teus companys de 
govern i de partit són els prota-
gonistes d’una trama corrupta i 
que les accions del govern es-
tan sota secret de sumari. 

Ara, però, amb una bona part 
del sumari al descobert, on 
apareixen transcripcions de 
les converses telefòniques i al-
gunes de les conclusions dels 
investigadors, la situació és to-
talment diferent. 

Els actes d’adhesió inquebranta-
ble a Manuel Bustos, com el de 
la regidora de Sanitat, Cristina 
Moreno, que va qualificar els im-
putats d’afectats a qui cal acom-
panyar, i la defensa aferrissada 
del portaveu del PSC Ramon 
Burgués i la del propi alcalde 
Juan Carlos Sánchez, posen de 
manifest quin és el seu concepte 
de democràcia i palesen el poc 
respecte que tenen per les deci-
sions del ple municipal. 

Cada dia que passa, el conjunt 
del govern del PSC, amb l’al-
calde Juan Carlos Sánchez al 
capdavant, es consolida com a 
còmplice polític dels imputats.

A la portada:
imatges de Lluís Brunet,  
David B./iSabadell i Entesa per Sabadell

Per fi, el Centre cívic 
Dr. Josep Maria Plans
L’any 2007 el ple va rebutjar una moció de l’Entesa que 
recollia la proposta de companys, amics i familiars del 
Dr. Josep Maria Plans (1943–2004) per tal que el CAP 
Nord dugués el seu nom. Han hagut de passar uns 
quants anys per poder tornar a portar l’homenatge al Dr. 

Plans al ple, però ara ha estat amb tots els honors, amb una moció presentada 
conjuntament per tots els grups municipals i aprovada per unanimitat.

Serà finalment el Centre cívic de Can Deu, que en el seu moment acollia l’ambula-
tori on exercia Josep M.Plans, el que portarà el seu nom, per recordar un metge, 
un polític, un ciutadà compromès amb la ciutat. Primer regidor de Salut de l’Ajun-
tament després de la Dictadura, va ser ell qui, amb un grapat de col·laboradors i 
col·laboradores, va impulsar una política sanitària d’avantguarda que va esde-
venir un referent per al Servei Català de Salut. Va apostar per un nou model de 
salut comunitària i amb la seva empenta es van crear molts serveis, com ara el 
Centre de Planificació Familiar, el Centre d’Atenció a les Drogodependències, el 
Centre de Salut Mental, els serveis de Salut Escolar, etc.

L’Entesa celebra que finalment es faci aquest reconeixement a la seva trajectòria 
de compromís.



Soterrament Ferrocarrils
Gràcia-Can Feu ARA o MAI!

Una antiga aspiració que veia la llum
L’any 2007 la Generalitat va acceptar la proposta de l’Entesa de continuar el soterrament fins 
Sant Quirze, evitant així l’expropiació i enderroc de 19 edificis i convertir l’espai de les vies en 
un passeig. El sobrecost de l’obra quedava compensat per l’estalvi en expropiacions i enderrocs.  
A més, el Ple municipal va aprovar una moció de l’Entesa a favor del soterrament. 

L’estocada del PSC
L’any 2010 l’alcalde Manuel Bustos i el conseller Joaquim Nadal van pactar a esquenes de tothom que l’Ajuntament assumís 
el cost del soterrament, tot i sabent que era impossible que Sabadell aportés els 24 milions d’euros, tenint l’economia 
municipal al límit. L’alcalde no va tenir cap inconvenient a fotografiar-se amb el conseller per “l’èxit assolit”. 

L’enganyabadocs de les plusvàlues
Generalitat i govern municipal van continuar ensarronant l’opinió pública i l’any 2012 van anunciar un conveni inversemblant 
que, en plena crisi immobiliària, pretén finançar les obres amb plusvàlues obtingudes al requalificar espais públics que, 
per obtenir 24 milions d’€ , haurien d’acollir uns 3.000 habitatges, després d’una llarga tramitació urbanística. 

Més enganys: el soterrament es farà més endavant
Generalitat i govern municipal, CiU i PSC, continuen generant confusió, prometent que el soterrament es farà més 
endavant, quan s’hagi assolit el finançament via plusvàlues. Menteixen també quan diuen que tot està pendent de l’estudi 
informatiu que s’ha d’encarregar, quan aquest estudi va ser adjudicat el 2010 a Tec-Cuatro per 522.000 €.

Fer el soterrament fins Can Feu més endavant és absolutament inviable. Qui ho defensi, 
menteix. Interrompre el servei ferroviari durant mesos, desmuntar les noves vies i 
instal·lacions i realitzar unes obres amb un cost molt més elevat que l’actual, no té cap sentit.

L’única garantia perquè es faci el soterrament és que la Generalitat assumeixi el seu compromís de fer-lo ara i 
finançar-lo  amb l’estalvi obtingut per no haver expropiat els edificis de Gràcia i no executar les cotxeres al Parc del Nord. 

Si ens mobilitzem ho aconseguirem
Encara hi ha possibilitats d’aconseguir una obra de vital importància per als barris de Gràcia i Can Feu i per a la ciutat. 
Cal però mobilitzar-nos per exigir a la Generalitat i al govern municipal que assumeixin el seu compromís amb la ciutat, 
perquè si no es fa ara no es farà mai.
L’Entesa per Sabadell celebra la creació de la Plataforma Soterrament FGC ARA, creada pels veïns i veïnes amb l’objectiu 
d’aconseguir el soterrament ara, a rel d’un acte informatiu que vam dur a terme el 18 de novembre. Us animem a participar-hi!
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Breus
Les goteres del Pavelló municipal de Gràcia: un clàssic
L’any 2011 l’Entesa va denunciar l’existència de goteres al Pavelló municipal de Gràcia, malgrat 
l’Ajuntament disposa d’un servei de manteniment preventiu. Tanmateix, el govern municipal no 
ha afrontat aquest problema i el passat mes de novembre aquest fet es va tornar a produir i es 
van haver de suspendre els partits oficials. Aquesta situació d’abandonament contrasta amb els 
milers d’€ que el govern destina a eixugar el dèficit anual de la Pista Coberta o a fer inversions al 
complex esportiu Olímpia per regalar-lo a la Federació Catalana de Futbol.

Un arbre creix al mig de la vorera i no passa res
Fa 5 anys va néixer un arbre al mig de la vorera del c. Frederic Soler, al costat de les obres d’un 
edifici que fa 4 anys que estan aturades. L’arbre impedeix el pas dels vianants i l’Entesa ho ha de-
nunciat en diverses ocasions, però el govern argumenta de manera completament falsa que no el 
pot retirar perquè l’arbre està dins d’una propietat privada. Fins i tot menteixen en això.
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Un any després  

de l’esclat del Cas Mercuri, amb 

greus imputacions per delictes 

contra l’administració pública, ja 

són moltes les pistes que tenim 

sobre el contingut d’un sumari que ja 

compta amb més de 50.000 pàgines.

Doctrina Bustos
L’alcalde i els regidors del govern no s’han separat ni un cen-

tímetre de la doctrina Bustos i continuen defensant l’obra de 
govern i les decisions i accions desenvolupades en el període 
investigat. Potser aquesta adoració cega té a veure amb el fet 
que els noms dels regidors Cristian Sánchez i Anna Carrasco 
o la parella de la tinenta d’alcalde Marta Farrés, apareixen 

entre els beneficiaris de la trama de favors bustista.

14 anys  
de pràctiques mafioses

El silenci davant de la mala praxi, la complicitat –per acció o 
per omissió– de tants regidors de confiança, càrrecs de con-
fiança, tècnics de confiança... és terreny abonat per al de-
licte. El convenciment de què tothom té un preu i la capa-
citat de trobar-lo té unes conseqüències dramàtiques 

en un món –el de la política institucional– que actual-
ment està denigrat, empobrit èticament, pervertit, 

perquè està ocupat en gran part per persones 
sense escrúpols, amb un nul interès pels 

projectes col·lectius i un interès molt 
marcat per la seva carrera indivi-

dual o partidista.

Maquillant la realitat  
dels pressupostos
El sumari recull els tràfecs per reduir el dèficit declarat dels pressupostos 

2011, per tal que no trascendeixi la situació real de l’economia muni-
cipal, així com altres episodis d’opacitat, com ara el que envolta la 

mala gestió del FEIL de Cal Molins on no van fer les coses prou bé, 
però van explicar a l’oposició que hi havia un problema amb un 

transformador elèctric. Ja feia pudor de socarrim.

 
El sou secret de 

Bustos a la FMC
Durant anys ens hem preguntat pel secret més 
ben guardat : el sou de Manuel Bustos com a 
president de la Federació de Municipis de Ca-
talunya. Tan ben guardat que fins i tot false-

gen la informació davant de les preguntes 
d’una periodista.

entesapersabadell

 Cas Mercuri:  Pistes del sumari



Instrumentalitzant 
la immigració 
Queda ben clara la preocupació per buscar-li fei-
nes a la presidenta de l’Associació Llatinoame-
ricana, que va passar per SMATSA, FEDELATI-
NA o la Fundació ACSAR. Casualment aquesta 
senyora era la cara visible de l’entitat quan el 

PSC li va voler cedir un local del c.Sant Pau 
sense cap mena de procediment ni consul-
ta. L’oposició ho va frenar (veure butlletí 41).

Ajuntament, Diputació i 
Àrea Metropolitana  
tenen en nòmina  
els imputats 
Malgrat estar imputats per delictes contra l’Administració 
Pública, els tres regidors del PSC continuen cobrant sous 
públics de diferents administracions. Una vergonya!

Manuel Bustos Garrido
Diputació de Barcelona (Adjunt a la Presidència 5a)  
+ Ajuntament (Regidor) = 84.500+15.600 = 100.100 €
Francisco Bustos Garrido
Àrea Metropolitana (Assessor polític)  
+ Ajuntament (Regidor) = 48.950+15.600 = 64.550 €
Joan Manau Valor
Àrea Metropolitana (Assessor polític)  
+ Ajuntament (Regidor) = 48.950+15.600 = 64.550 €

Mitja execu- 
tiva del PSC enxufada

Sabíem que el PSC havia utilitzat l’Ajuntament com a agèn-
cia de col·locació de militants i familiars, però el sumari con-
firma que també aprofitaven la posició de Paco Fernández 
com a gerent del Consorci de Residus, fins el punt que el 
propi Fernández diu que es notarà massa si hi col·loquen 
algú més.

Els jutges  
accepten 

l’acusació popular
El jutge del Tribunal Superior de Justícia de Ca-

talunya, responsable de la peça de Montcada en 
què estan implicades l’alcaldessa, Manuel Bus-
tos, Paco Bustos i el diputat Daniel Fernández, ha 
acceptat l’acusació popular condicionada al di-
pòsit d’una fiança de 3.000 €.

D’altra banda, la titular del Jutjat d’instrucció 
núm.1 de Sabadell, responsable del gruix del 
cas, també ho ha acceptat i a més sense 
fiança!

Cal dir que els imputats havien presen-
tat recursos per impedir el nostre dret a 
personar-nos, però els jutges els han 
rebutjat.

Les amistats del Síndic 
El sumari apunta que, tenint coneixement d’un incompli-

ment de normativa en un local propietat del regidor  Paco 
Bustos, el Síndic de Greuges, Josep Escartin, va trucar-

lo per posar-lo sobre avís. Un fet que genera molts 
interrogants sobre les obligacions i el compromís 

del Síndic.

 Cas Mercuri:  Pistes del sumari
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Pressupost 2014? o pressupost prorrogat?
És una incògnita saber si el PSC serà capaç de trobar algun soci per aprovar el pressupost de 2014. O, dit d’una altra 
manera, si algun grup municipal s’atrevirà a facilitar l’aprovació dels números d’un alcalde amb actituds tan antidemo-
cràtiques com proclamar l’incompliment de les mocions del ple i que forma part d’un govern que manté a les cadires els 
imputats pel Cas Mercuri. No cal dir que l’Entesa no serà qui faci aquest paperot.

Ordenances fiscals: les propostes de l’Entesa desestimades pel PSC
•	Bonificació total de l’IBI per a les persones en atur de llarga durada i sense prestació
•	Nova taxa per a la tramitació d’expedient per la desocupació permanent i injustificada dels habitatges
•	Desestimar la taxa per a la celebració de casaments a l’Ajuntament que vol cobrar el PSC per un servei que forma 

part dels drets civils de la ciutadania
•	Calendaritzar rebuts fraccionats per evitar la seva coincidència
•	Bonificació de l’IBI per tenir sistemes de recuperació d’aigua de pluja
•	Bonificació de l’IBI dels comerços i PIME’s que disposin de calderes de biomassa o calefacció i refrigeració amb 

fracció solar
•	Calendari de reducció progressiva de la Taxa de residus en aplicació del Pla de reducció de residus que venim 

reclamant des de fa anys
•	Bonificació de l’IBI als comerços que utilitzin envasos de vidre retornables o a dojo
•	Desestimar increment 10% dels conceptes de serveis generals i tècnics per l’ús d’equipaments culturals, cívics i 

educatius

L’Entesa exigeix sancions a Torra per l’incom-
pliment del Pla d’inversions del Cementiri

L’any 2009 el govern del PSC va privatitzar la gestió del Cementiri i va adjudicar el contracte a Torra S.A. per 34 anys. A 
canvi, l’empresa es comprometia a realitzar inversions per un valor de 8,3 milions d’€, dels quals 4,5 milions s’havien 
d’executar els anys 2010 i 2011. Tanmateix, en aquests 2 anys l’empresa no hi va dedicar ni un sol euro! 

Aquest és l’estat actual de les inversions:

ACTUACIÓ PREVIST EXECUTAT ACTUALMENT
Rehabilitació de la capella  2010-11: 159.680 €  2012-13: 18.593 €
Pavimentació i millora d’elements urbans  2010-11: 1.500.000 €  2012-13: 438.000 €
Configuració vial interior  2010-11: 1.249.999 €  2012-13: 324.000 €
Aparcament  2010-11: 1.209.931 €  2012-13: 1.388.615 €
Anul·lació carretera interior  2010-11: 450.000 €  2012-13: 558.313 €
Rehabilitació i reforma oficines  2012-15: 764.624 €
Reordenació espai ctra. del mig  2015-26: 3.400.000 €

TOTAL 8.734.236 € 2.728.633 €

L’Entesa va preguntar en el ple municipal quines sancions s’havia imposat a Torra, però la regidora Cristina Moreno va 
respondre que es tractava d’una empresa exemplar i va començar a enumerar excuses que justificar aquests retards.
Cal recordar que l’any 2008 el llavors regidor d’Urbanisme, Juan Carlos Sánchez, va justificar la privatització de la gestió 
del Cementiri per la necessitat d’invertir 30 milions d’€. Un any després, el plec de clàusules ho fixava només en 8,7 
milions i ara com ara no s’ha arribat ni als 3 milions d’€. Què defensa el PSC, la ciutat o els interessos dels privats?



Les mocions de   l’ENTESA

Ple municipal de l’1 d’octubre

Sobre la declaració de nul·litat del judici a Lluís Companys 
A proposta del Memorial Lluís Companys, els grups municipals del PSC, CiU, l’Entesa, ICV i EUiA vam presentar aquesta 
moció per rebutjar que s’hagi denegat la petició per declarar la plena nul·litat dels consells de guerra que van condemnar a 
mort milers de persones que defensaven la legalitat democràtica, entre els quals el president legítim de la Generalitat Lluís 
Companys i Jover. Va ser aprovada per majoria.

Ple municipal del 5 de novembre

A favor de què el Centre cívic de Can Deu dugui el nom del Dr. Josep Maria Plans 
La moció, presentada conjuntament per tots els grups municipals a proposta de l’Entesa, posa fi a una reivindicació de 
companys del Dr. Plans, familiars, veïns i entitats, per tal de reconèixer la seva trajectòria política a favor de la sanitat 
pública i com a precursor del model sociosanitari.

Ple municipal del 5 de novembre

A favor de declarar il·legítim una part del deute municipal
El ple va aprovar la moció conjunta de CiU, l’Entesa, ICV i EUiA per considerar il·legítims els interessos contrets amb les 
entitats financeres en el marc del Pla de pagament a proveïdors 2012, instar el govern municipal a quantificar la xifra dels 
interessos i estudiar accions legals per aconseguir la seva nul·litat, i denunciar l’opacitat amb què el Ministerio va promoure 
aquestes crèdits, que són una operació de sanejament de l’ICO.

Ple municipal del 3 de desembre

Mercuri per donar i vendre
Coincidint amb el primer aniversari de l’esclat del Cas Mercuri, el conjunt de l’oposició va presentar una moció per instar 
el govern del PSC a complir la moció aprovada fa un any, que demanava la dimissió de tots els imputats, i instar l’alcalde a 
cessar el càrrec eventual que està imputat, Xavier Izquierdo, i a obrir expedient informatiu al cap de la Policia Municipal, 
José Miguel Durán, també imputat. Es va aprovar amb el vot en contra del PSC, però l’alcalde ja va manifestar que no tenia 
cap intenció de complir-la. Una actitud ben democràtica!
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Al web de l’Entesa trobareu les cròniques del ple municipal

Breus
CASSA: Els regidors i càrrecs municipals deixaran de cobrar dietes
L’Entesa va presentar en el ple del 9 de juliol una moció per tal que els regidors del govern i els tècnics municipals desig-
nats pel ple deixessin de cobrar dietes per participar en els consells d’administració de CASSA i altres empreses. Malgrat 
el PSC i l’alcalde es van negar a donar-hi suport, finalment han accedit a renunciar a aquestes dietes, que ens semblaven 
totalment immorals. Aquests diners repercutiran en el pressupost municipal.

Polígon Espronceda: un conveni molt preocupant
El ple va aprovar el 3 de desembre un conveni amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya que ens volen fer creure que so-
lucionarà els problemes que arrossega el Polígon Espronceda des de la seva construcció en els anys cinquanta. L’Entesa 
es va abstenir en aquesta votació pel fet que tots els anteriors compromisos s’han incomplert, el conveni no concreta 
el termini de realització d’obres i, a més, acorda que la cessió es faci abans que les obres, un fet que no ens sembla de 
rebut. D’altra banda, en aquest conveni i en la comissió de seguiment d’obres s’hi ha exclòs la representació veïnal. Tant 
de bo ens equivoquem i ben aviat es duguin a terme les obres.

Piscines municipals: l’entrada servirà per a tot el dia
El passat estiu l’Entesa va denunciar que a les piscines municipals es feia una interpretació errònia de les ordenances 
fiscals, obligant a pagar novament si algú sortia de l’equipament durant la jornada, fet que no permetia utilitzar l’entrada 
el mateix dia matí i tarda. Enguany s’ha clarificat el redactat per tal que aquesta situació injusta no es torni a produir.



El 28 de setembre el Casal Pere Quart va acollir l’as-
semblea de les CAV, que va reafirmar el compromís 
amb el municipalisme de base i amb el territori del 
Vallès, les seves lluites i les seves problemàtiques, 
perquè és des de la base i la realitat dels nostres po-
bles, barris i ciutats des d’on podem treballar millor 
contra la crisi i el capitalisme ferotge.

Assemblea a Sabadell

Candidatures Alternatives del Vallès 

CAV
Les CAV som Alternativa Ciu-
tadana de Rubí, Alternativa 
d’Esquerres de Badia – AEB, 
l’Altraveu de Castellar del Va-

llès, l’Esquerra Alternativa de Barberà del Vallès -EAB, Compromís per 
Cerdanyola, COP – Compromís per Ripollet i Entesa per Sabadell.

Grup Municipal Entesa per Sabadell   Telèfon 93 745 31 27  •  Fax: 93 745 32 17  •  grupmunicipal@entesa.org

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

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

L’Entesa crida a la mobilització contra 
la corrupció en el tradicional sopar de tardor
Enguany, els parlaments del coordinador de l’Entesa, Lluís Perarnau, i la portaveu del Grup Municipal, Virginia Domínguez, 
van estar marcats per la crida a la mobilització ciutadana contra la corrupció i a participar en els actes organitzats per la 
Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció amb motiu del 1r aniversari de l’esclat del Cas Mercuri. Per la seva banda, Albert 
Diez, en nom de les CAV va defensar els valors del municipalisme alternatiu i la necessitat de construir alternatives.

Maties Serracant rellevarà Juli Moltó
L’assemblea de l’Entesa va acordar la substitució de Juli Moltó per Maties Ser-
racant com a regidor al Grup municipal de l’Entesa. Aquesta passa es fa amb 
l’objectiu de promoure una renovació que permeti l’entrada d’una persona que 
pugui tenir continuïtat en la propera legislatura, pel fet que Virginia Domínguez no 
tornarà a encapçalar la llista de l’Entesa en compliment del Codi ètic. 
L’assemblea va reconèixer i agrair el treball i la dedicació de Juli Moltó durant els 
dos anys i mig que ha representat l’Entesa al ple municipal. El Juli continuarà al Se-
cretariat de l’Entesa i assumirà tasques d’assessorament i suport al grup municipal.
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