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Núm. 52 Cas Mercuri: 
Jordi Soriano i el Clan Bustos sota sospita

El 27 de novembre un operatiu amb 300 Mossos d’Esquadra, coordinat per Fiscalia Anticorrupció, 
va realitzar una cinquantena d’escorcolls a diferents dependències municipals i empreses de Sa-
badell. L’operació, batejada com Mercuri, aparentment se centrava una trama urbanística i de 
favors que presumptament té com a elements centrals l’exregidor del Partit Popular, Jordi Soriano, 
l’alcalde Manuel Bustos i diferents càrrecs electes i de confiança.
Entre els 38 imputats, n’hi ha 9 directament relacionats amb l’Ajuntament de Sabadell: l’alcalde, 
els regidors d’urbanisme, Joan Manau, de Via Pública, Paco Bustos, i de Sostenibilitat, Ricard 
Estrada; tres càrrecs de confiança: Montserrat Costa, coordinadora de Presidència i parella de 
l’alcalde, Manuel Somoza, coordinador d’Urbanisme, i Xavier Izquierdo, coordinador de Via pú-
blica; el cap de la Policia municipal, José Miguel Durán, i una funcionària municipal.
Els càrrecs que s’imputen als implicats vinculats a l’Ajuntament són principalment delictes con-
tra l’administració (tràfic d’influències, malversació de fons públics, etc.), a més de l’omissió de 
la persecució del delicte.
Malgrat el cas està sota secret de sumari, els mitjans de comunicació han publicat filtracions 
que apunten a cobrament de comissions que pagaven els empresaris per obtenir contractes, fa-
vors, etc. Entre els imputats hi ha diferents empresaris de la ciutat i el tiet de l’alcalde i president 
del Gremi de Constructors, Melquiades Garrido. 

Manuel Bustos, l’alcalde absent
Des del moment que va esclatar el cas Mercuri, l’alcalde Manuel Bustos va prioritzar els mitjans 
de comunicació per davant de la institució. Així, es va passar deu dies fent una gira per tots els 
canals de televisió i emissores de ràdio, intentant construir una imatge personal d’innocència, 
en detriment dels òrgans municipals. No va assistir a les tres juntes de portaveus que es van 
convocar dimarts, dimecres i divendres, i, casualment, va triar nomenar un alcalde accidental 
precisament sis hores abans del ple, eludint així el tràngol d’enfrontar-se a la moció que li exigi-
ria la retirada de l’escena política mentre duri la instrucció del cas.

Exigim el cessament de tots els imputats
L’Entesa per Sabadell va promoure una moció al ple municipal del 4 de desembre per instar l’al-
calde a nomenar un alcalde accidental mentre s’instrueix el cas Mercuri, a més del cessament 
dels càrrecs electes i de confiança imputats de les seves responsabilitats de gestió. La moció, 
a la que es van afegir tots els grups de l’oposició com a proposants, va ser aprovada en una 
votació històrica de tots els 
grups municipals de l’oposi-
ció deixant el grup municipal 
socialista en minoria. L’En-

tesa per Sabadell exigirà 
per activa i per passiva 
que es faci efectiva de 
manera immediata.
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Editorial 
Escombrem la corrupció
Des de l’any 1999 l’Entesa per Saba-
dell ha vingut denunciant políticament 
les moltes irregularitats de l’anome-
nat Estil Bustos, una manera de fer 
basada en el populisme, la prepotèn-
cia, l’amiguisme, el clientelisme, la 
criminalització de la dissidència, els 
concursos de personal a mida, l’ur-
banisme a la carta, les despeses de 
diner públic amb finalitats propagan-
dístiques... En definitiva, actuar com si 
la ciutat fos seva, de l’alcalde i del PSC 
i pensar més en els seus interessos 
que en els de la ciutat.
Durant aquests anys hem tingut 
sospites sobre els negocis incon-
fessables, però hem de reconèixer 
que la trama que tot just comença 
a sortir a la llum ha superat les 
nostres expectatives.
A l’Entesa per Sabadell tenim la 
satisfacció de poder afirmar que 
som els únics que mai no hem go-
vernat amb l’alcalde Manuel Bus-
tos, mai no ens hem deixat entaba-
nar pels seus cants de sirena, mai, 
ni l’alcalde ni el seu govern, no 
ens han merescut confiança polí-
tica. Primer va governar amb ERC i 
CiU, després també amb ICV i EUiA 
i des de 2007 amb el PP, amb un 
acord a l’ombra que nosaltres vam 
batejar com la crossa del PSC.
Potser per aquest motiu, el 27 de 
novembre vam començar a cele-
brar el final del període Bustos. El 
veredicte penal l’haurà d’emetre el 
jutge, però el veredicte polític se 
l’ha forjat ell mateix durant 13 anys. 
És innegable que Manuel Bustos, 
imputat en ferm per delictes contra 
l’administració pública, no pot ésser 
mereixedor de la confiança política 
necessària per governar la ciutat. 
Aquest és el missatge popular que 
van enviar els sabadellencs i sa-
badellenques escombra en mà: to-
lerància zero contra la corrupció i 
els delictes contra la cosa pública, 
escombrem la corrupció

FAYGSA: la desídia  
i el risc al Riu Ripoll 
Del ple a la fiscalia fins la solució definitiva
L’antiga fàbrica tèxtil Figuerola, Alsina y Govern SA, FAYGSA, era el cas més 
greu de les moltes indústries abandonades que des de fa anys podem trobar 
al Parc Fluvial del Riu Ripoll. Situada a peu del passeig paral·lel al riu i a tocar 
de l’Àrea de picnic de Sant Vicenç de Jonqueres, ha estat durant molts anys 
completament accessible malgrat les seves dependències estaven en estat 
ruïnós, amb pous oberts sense cap protecció, abocaments de fibrociment i 
de tot tipus de deixalles, substàncies contaminants, i un llarg etcètera que 
constituïa un greu problema de seguretat i salubritat.

L’Entesa per Sabadell va presentar al Ple municipal del passat mes de gener 
una moció a favor d’elaborar un Pla d’actuació per evitar els riscos existents 
a l’elevat nombre de fàbriques abandonades i fàcilment accessibles.

Deu mesos després d’haver-se aprovat la moció tan sols s’havien solucionat 
el 50% de les situacions de risc, però la fàbrica FAYGSA es trobava en una 
situació encara pitjor i esdevenia una mostra de desídia pública i privada, per 
la inactivitat de la propietat i la poca capacitat resolutiva de l’administració, 
tot i la seva obligació de vetllar de manera efectiva per la seguretat i pel medi.

Davant de la situació d’extrema gravetat, el passat mes d’octubre, l’Entesa 
per Sabadell va denunciar la situació de FAYGSA a Fiscalia per tal que pren-
guin les mesures oportunes.

Finalment, a finals del mes de novembre la fàbrica va ser enderrocada. 

Renfe centre:
20 mesos sense escala mecànica 
Continuem denunciant el menyspreu de RENFE-ADIF i el desinterès de la 
Generalitat pels usuaris i usuàries de l’estació de Renfe Centre, on l’escala 
mecànica d’accés a l’andana ja fa 20 mesos que no funciona.

 ara



entesapersabadell
2 0 1 2

Núm. 52
desembre

Es reprenen les obres: 
una bona notícia 
A principis d’octubre es van reprendre les obres del perllongaments dels FGC després d’es-
tar aturades des del mes de juliol de 2010. Una aturada que ha comportat també el lloguer 
de la tuneladora i de l’equip de persones pel seu manteniment ininterromput durant 15 me-
sos, amb un cost molt elevat, que la Generalitat s’ha negat a facilitar.

Confiem que aquesta represa d’obres sigui 
definitiva i que avancin, de manera que es 
pugui posar fi a l’afectació de l’espai públic i 
de l’activitat econòmica i ciutadana, així com 
als problemes de seguretat i salubritat exis-
tents. D’altra banda, esperem que aviat es farà 
efectiu el compromís del Director General de 
Transports i Mobilitat de facilitar el pla de via-
bilitat i l’acompliment dels terminis d’execució.

Reclamem el soterrament Gràcia-Can Feu
A l’anterior butlletí vam explicar la inviabilitat del conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat per 
finançar el soterrament de les vies a partir de la generació de plusvàlues amb la venda de solars i la 
requalificació com a residencial d’espais públics actualment no edificables, com ara l’aparcament 
de l’actual Estació dels FGC, l’antic CEIP Riu-sec i la zona esportiva de la Piscina de Can Marcet.
A banda de presentar al·legacions al conveni –que encara no han estat resoltes- per defensar un 
finançament creïble que no vagi en detriment d’equipaments comunitaris, l’Entesa va iniciar una 
campanya de reivindicació amb el lema “Soterreu les vies. Sí al passeig Gràcia-Can Feu”.

Urbanització del Passeig:  
L’Entesa i un grup de professional  
esmenen la plana al govern 
Després de tres anys d’absolut silenci sobre la urbanització del Passeig, al 
mes de juny l’alcalde Manuel Bustos va presentar per sorpresa i sense cap 
tipus de procés informatiu el projecte elaborat des dels serveis tècnics mu-
nicipals, un projecte molt pla, amb poca personalitat, que no ens va satisfer 
en absolut, i que va aprovar pel seu compte i risc en Junta de govern.
Al mes de juliol va iniciar-se l’exposició pública de la Fase 1 (Passeig 
Manresa i Plaça de l’Àngel), que va esdevenir una mena de cursa d’obs-
tacles per frenar la participació: no es va penjar al web municipal, es va 
dificultar la consulta a les persones que ho demanaven presencialment, i 
es van negar a ampliar el període coincident amb el mes d’agost.
Tanmateix, l’Entesa per Sabadell va estudiar el projecte i va presentar al-
legacions reclamant més participació, que es redactés un projecte de conjunt 

de tot el Passeig i que es revisés la mobilitat del conjunt de l’àmbit i s’estudiessin els usos comercials, socials, etc. En relació a la 
Fase 1, vam proposar que la Plaça de l’Àngel es transformés en un espai d’estada arbrat.  En un acte de total desconsideració 
per part del govern, absolutament totes les al·legacions presentades –les nostres i les d’altres- van ser denegades.
Paral·lelament, un grup de professionals interessats en el futur del Passeig –arquitectes, geògrafs, artistes, etc.-, amb 
l’aixopluc de la Fundació Bosch i Cardellach, van organitzar al mes d’octubre les jornades “Parlem del nou Passeig”, amb 
un interessant nivell de debat i de propostes. 
Finalment, el regidor d’Urbanisme, Joan Manau, es va veure obligat a reobrir el debat i va convocar els grups munici-
pals a un procés de revisió del projecte, encara obert, en què hem participat activament i que ha donat alguns fruits. De 
moment, el més evident són modificacions importants en el Passeig de Manresa i una nova urbanització de la Plaça de 
l’Àngel que encaixa molt millor amb la proposta que fèiem des de l’Entesa. 
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El pressupost 2013, el primer que s’elabora sota les directrius del Pla d’ajust, és continuista en 
molts aspectes i un cop més detectem que el govern del PSC no és capaç de trencar la seva 
pròpia inèrcia i les seves rutines. No semblen ser conscients de què la crisi està canviant la 
realitat de la ciutat i de la societat i que s’estan bastint situacions complexes, que poden gene-
rar un augment de la conflictivitats social.

Aliens a aquesta realitat, el govern de Manuel Bustos desmantella els programes d’inversió 
social i les polítiques integrals sobre el territori, com és el cas del Pla de barris. Unes polítiques 
que no fan miracles, però que, amb el treball dia a dia de molts professionals, han aconseguit 
mantenir un equilibri fràgil.

Aquest pressupost redueix en un 20% l’aportació municipal a Serveis Socials, un 12% a Edu-
cació i un 25% a promoció econòmica i comerç. Tanmateix, tant l’alcalde com el regidor 
d’Economia, Ramón Burgués, continuen afirmant que és un pressupost que inverteix en les 
persones. I no els hi pugen els colors.

Des de l’Entesa per Sabadell defensem la inversió en la ciutat pensant en cobrir les necessi-
tats d’avui, però també planificant la ciutat de demà i de demà passat, generant noves oportu-
nitats productives, recuperant el passat industrial, fomentant el teixit comercial de proximitat, 
consolidant els programes de formació per a totes les etapes educatives i fomentant els petits 
projectes de ciutat.

Estem convençuts de què no vindrà pas ningú de fora a defensar la ciutat, que som nosaltres 
–el consistori i el conjunt de ciutadania- que hem de lluitar per un futur millor, per crear noves 
oportunitats. Però en aquest camí, el govern del PSC no està a l’alçada i aquest pressupost 
demostra que no afronten la realitat de la ciutat i no hi ha ni rastre d’innovació, ni rastre de 
projectes de ciutat, ni rastre de noves propostes.

Departament 2012 2013 Diferència Disminució

Cultura 7.398.859 6.958.156 - 440.703 - 5,9 %

Educació 13.936.839 12.022.333 - 1.914.506 - 13,7 %

Salut 2.227.493 2.113.403 - 114.090 - 5,1 %

Serveis Socials 6.194.458 5.968.643 - 225.815 - 3.6 %

Esports 6.036.567 4.313.911 - 1.722.656 - 28,5 %

Gent gran i dependència 7.682.800 6.770.158 - 912.642 - 11,8 %

Promoció econòmica i comerç 10.120.932 8.943.050 - 1.177.882 - 11,63 %

Ordenances fiscals 2013: no amb el nostre vot
Les Ordenances fiscals que van ser aprovades inicialment al ple de novembre, amb el vot contrari 
de l’Entesa per Sabadell i l’abstenció de la resta de grups de l’oposició, impliquen un considerable 
increment de la pressió fiscal municipal per l’any 2013.

•   L’IBI puja l’11,7%, fruit de la imposició ministerial. Tanmateix, no oblidem que l’any 2012 el 
govern municipal va aplicar un increment del 4% suplementari al 10% que obligava el Ministeri.

•  La taxa de residus puja el 4,7%
•  La resta de taxes i impostos pugen el 3%
En el ple municipal, la portaveu de l’Entesa per Sabadell, Virginia Domínguez, va lamentar que 
l’equip de govern difongués un missatge de confusió, traslladant que la major part de taxes i 
impostos pugen el 3%, sense reconèixer que els impostos amb més incidència sobre les eco-
nomies familiars són precisament els que més s’incrementen.

Pressupost 2013: volem inversió social!
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Tarifa de l’aigua:  
El govern municipal i la Companyia 
d’Aigües acorden un increment del 23%
Un efecte més de la privatizació  
d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL)
Al mes d’octubre, l’alcalde Manuel Bustos es va veure obli-
gat a retirar de l’ordre dle dia del ple l’increment del 23% 
de la tarifa de l’aigua. Aquest augment arribava a ple 
per via d’urgència, sense haver explicat els motius i 
circumstàncies en què es basava la petició de la Com-
panyia d’Aigües.

Per aquest motiu, les portaveus de l’Entesa per Sa-
badell i d’ICV van adreçar un escrit a l’alcalde dema-
nant la retirada del punt i una reunió urgent amb la 
Companyia d’Aigües, que es va produir dies després.

Tanmateix, malgrat els nostres esforços, la Comissió de 
preus de Catalunya ha donat llum verda a l’increment de preus motivat 
per l’augment del 70% del preu de l’aigua en alta per part d’Aigües Ter-
Llobregat - ATLL, com a estratègia per sanejar els seus comptes imme-
diatament abans de privatitzar la gestió de l’aigua.

Així doncs, aquest increment ha estat un dels efectes de la privatització 
d’ATLL, emmarcada en la política neoliberal del govern de CiU a la Gene-
ralitat, un procés que implicarà un nou augment de tarifes al mes de gener.

Pla de Barris:
Cal donar continuïtat a les actuacions socials 

A Sabadell, des de fa set anys, el Pla 
de Barri, cofinançat entre Ajuntament i 
Generalitat,  ha permès un treball social 
intensiu tant als barris del Ripoll -Torre-
romeu i Can Puiggener- com als barris 
del sud (districte 6è), un projecte que 
no contemplen, lamentablement, els 
pressupostos municipals presentats 
per l’equip de govern per l’any 2013.

Des de l’Entesa per Sabadell defensem 
que l’Ajuntament no renunciï a aques-
ta forma de fer des del treball comuni-
tari i un plantejament integral, que ha 
donat molts bons fruits, i que continuï 
destinant com a mínim els mateixos re-

cursos que hi dedicava fins ara, concentrant-se en les actuacions i en 
les zones amb més conflictes potencials per tal de mantenir la cohesió 
social, cada cop més amenaçada pels efectes de la crisi.

En el ple del mes de gener presentarem una moció a favor de crear un 
Pla d’intervenció comunitària, que permeti mantenir una estructura tèc-
nica suficient per encarar les demandes emergents en matèria social, 
amb la participació de professionals especialitzats i en col·laboració 
amb les entitats dels barris.

Les propostes de 
l’Entesa per Sabadell:
•   Congelar la Taxa de residus per com-

pensar en part el desmesurat incre-
ment de l’IBI.

•   Introduir una exempció del pagament 
de l’IBI de la residència habitual a les 
persones en atur de llarga durada i 
sense prestacions.

•   Millorar el sistema de fraccionament 
de pagaments i evitar la coincidència 
de rebuts

•   Bonificar bones pràctiques energèti-
ques, d’estalvi d’aigua i de gestió de 
residus

•   Eliminar les taxes d’ús d’equipaments 
que han de pagar les entitats des del 
mes de setembre. Malgrat tenir una in-
cidència molt petita en el pressupost, 
suposen un fre per a l’activitat social i 
cultural i una penalització per a les en-
titats que també estan molt afectades 
per la crisi econòmica.

El govern del PSC  
acomiada 19 funcionaris
Al mes de juliol, el govern del PSC va 
acomiadar 19 funcionaris i funcionàries 
interins, una mesura que rebutgem enèr-
gicament. Considerem inacceptable que 
el govern Bustos prefereixi condemnar 
aquestes persones a l’atur a implantar al-
tres mesures d’estalvi, com ara la reduc-
ció dràstica de retribucions de càrrecs 
polítics i de confiança o l’eliminació de 
privilegis i despeses supèrflues.

Molt ens temem que els acomiadaments no 
acabaran aquí, un cop s’ha evidenciat que 
l’alcalde vol fer pagar a la plantilla municipal 
i a la ciutat les conseqüències la mala ges-
tió econòmica dels diferents governs que ha 
encapçalat i de les retallades de les altres 
administracions. 
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Dissidències en temps de crisi: Identitat, inserció i escola
Sota el títol “Identitat, inserció i escola”, es van explorar els instru-
ments que es poden emprar per assolir l’èxit escolar dels joves, i 
molt especialment dels joves d’origen estranger, sovint assimilats al 
fracàs escolar, simplement per la seva condició social. El professor 
Jordi Ibañez, director de l’Institut Eduard Fontserè, de l’Hospitalet, va 
presentar un pla estratègic per a la millora dels resultats acadèmics, 

la continuïtat dels estudis i la cohesió social. Per la seva banda, Jordi Pàmies, investigador en temes d’educació 
i migració, va exposar els factors que afavoreixen les trajectòries d’èxit escolar, destacant la importància del 
suport de la família, del professorat, dels amics i de l’associacionisme ètnic.

Dissidències en temps de crisi: Arcadi Oliveres
El 17 d’octubre l’economista i activista a favor dels drets humans i 
la justícia social, Arcadi Oliveres, fa parlar de la greu crisi alimentà-
ria que pateixen alguns països i la crisi climàtica i energètica global, 
abans d’endinsar-se en explicacions ben documentades sobre la cri-
si econòmica actual causada per l’especulació financera. Va posar 
en evidència les estretes relacions del poder econòmic amb el poder 
polític i va denunciar les perversions del capitalisme, que va qualifi-
car de sistema criminal i assassí.

Entre les actuacions per sortir de la crisi, va apostar per implantar mesures per evitar l’especulació i perseguir el 
frau fiscal, promoure la banca ètica, repartir el treball i començar a aplicar paràmetres de decreixement. 

Parlem amb Cafèambllet: El negoci de la sanitat
El 10 de novembre vam organitzar conjuntament amb Revolta Global i la 
Plataforma de defensa de la Sanitat Pública del Vallès l’acte “El negoci 
de la sanitat”, que van protagonitzar Albano-Dante Fachin i Marta Sibi-
na, editors de la revista Cafèambllet, que van ser multats per denunciar 
la corrupció en el sistema sanitari. Van explicar els mecanismes de la 
privatització de la gestió sanitària i de les concessions en el sistema de 
concert, recordant que es tracta de diners públics i que hem d’exigir 

que s’utilitzi correctament. D’altra banda, van referir-se al procés judicial que han patit per atrevir-se a denunciar 
un cas de prevaricació a favor de l’empresa SEHRS, el holding més important de Catalunya d’empreses turístiques 
i de restauració, que manté presumptes vinculacions amb càrrecs públics de CiU i ha estat denunciada per possi-
bles concessions irregulars del Consorci Hospitalari de Catalunya al Maresme i la Selva.
Per saber més:  www.cafeambllet.com

Assemblea de l’Entesa
L’assemblea de l’Entesa, celebrada el 8 de novembre, va tractar diferents te-
mes de l’actualitat política i es van exposar les principals línies de treball del 
Grup municipal. D’altra banda, es va acordar fer públic que es considerava 
positiu que la CUP-Alternativa d’Esquerres entrés al Parlament a les elecci-
ons del 25 de novembre, en tant formen part del municipalisme alternatiu i 

poden aportar valors com a força més transformadora en l’actual ventall de projectes polítics d’esquerres.

Suport a la Vaga general del 14n
L’Entesa per Sabadell va donar ple suport a la Vaga General del 14 de novembre, una jor-
nada de mobilitzacions a diferents països europeus. L’Entesa va participar a la manifesta-
ció de Sabadell amb el convenciment de què l’única resposta possible als continus atacs 
als drets laborals i socials és la mobilització àmplia, massiva i contundent en un moment 
en què s’està produint un greu retrocés dels drets laborals i socials.

Debats de
 l’En

TESA    Dissidències en tem
ps de crisi

Sobren els motius,  ja n’hi ha PROU! 

entesapersabadell 
www.entesa.org 
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Les mocions de   l’EnTESA

Ple municipal del 4 de setembre

A favor de l’enderroc immediat dels blocs deshabitats dels Merinals 
L’objectiu de la moció, que va ser aprovada per unanimitat, era instar la Generalitat a enderrocar 
de manera immediata els blocs de pisos en estat de ruïna del barri dels Merinals per completar 
així el procés de substitució d’habitatges amb aluminosi. Es tracta de pisos buits i abandonats 
des de fa més de quatre anys, que actualment plantegen problemes de seguretat i de salubritat i 
estan en procés de contínua degradació.

Ple municipal del 2 d’octubre

A favor d’impulsar la creació d’horts urbans 
La proposta, aprovada amb l’abstenció de CiU, tenia l’objectiu de convertir solars -públics o privats- que 
actualment no tenen cap ús i resten tancats en horts urbans, que poden tenir una funció ciutadana al-
hora que suposen una millora de la qualitat urbana. Els horts poden contribuir a generar activitat social, 
potenciar productes ecològics i de proximitat, fomentar valors pedagògics i terapèutics, i ser una via 
d’autoabastiment per a col·lectius d’aturats o persones en risc d’exclusió social.

Ple municipal del 6 de novembre

A favor de rehabilitar els habitatges de la Guàrdia civil com a pisos socials 
L’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, al carrer de Vilarrúbies, compta amb 32 habitatges actualment 
deshabitats, en una finca de propietat de l’Ajuntament. Per això, vam defensar una moció que pro-
posava rehabilitar-los i convertir-los en pisos d’inclusió social per completar la xarxa municipal. 
Malauradament, el PSC no va voler donar suport a la moció i el PP s’hi va abstenir.

Ple municipal del 6 de novembre

A favor del dret a decidir 
Aquesta moció va ser presentada, a proposta de l’Assemblea Nacional Catalana, pels grups mu-
nicipals del PSC, CiU, Entesa per Sabadell, ICV i EUiA. El seu objectiu principal era acordar l’ús de 
tots els mitjans a l’abast per tal de celebrar una consulta sobre l’autodeterminació. Es va aprovar 
amb el vot contrari del PP i un regidor d’aquest grup va abandonar el ple durant el debat en una 
absoluta manca de respecte per la institució i pel debat democràtic.

Ple municipal del 4 de desembre

A favor del cesament de les responsabilitats de gestió  
dels càrrecs electes i de confiança imputats en el Cas mercuri 
La moció, presentada inicialment per l’Entesa, va ser finalment del conjunt de l’oposició, perquè tots 
els grups s’hi van afegir com a proposants. Demanava que tots els càrrecs electes i de confiança 
imputats en el cas Mercuri cessessin de les seves responsabilitats de gestió. Va ser aprovada per 
14 vots a favor i 12 en contra, amb l’absència de Manuel Bustos.
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Al web de l’Entesa trobareu les cròniques del ple municipal

Concentració contra la corrupció Ple de desembre



Candidatures Alternatives del Vallès CAV

Les CAV contra la corrupció

Les CAV som Alternativa Ciutadana de Rubí, Alternativa d’Esquerres de Badia – AEB, l’Altraveu de Castellar del Vallès, l’Es-
querra Alternativa de Barberà del Vallès -EAB, Compromís per Cerdanyola, COP – Compromís per Ripollet i Entesa per Sabadell.

Des de les Candidatures Alternatives del Va-
llès condemnem qualsevol tipus de corrupció 
i considerem que uns fets tan greus com els 
del cas Mercuri justifiquen plenament que 
els càrrecs electes, els càrrecs de confiança 
i els funcionaris que resultin imputats, siguin 
separats dels seus càrrecs en el govern i l’ad-
ministració de la ciutat en pro de reparar míni-
mament la credibilitat ciutadana respecte a la 
institució municipal.

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

la LOTERIA Ja en teniu?

Sopar de tardor de l’Entesa 
Enguany, el sopar de l’Entesa va estar marcat per les revelacions del cas Mercuri, que va estar present a les intervencions 
del coordinador de l’Entesa, Isidre Soler, el representant de les CAV, Albert Diez, i la regidora portaveu, Virginia Domínguez. 
La vetllada va ser amenitzada pel grup sabadellenc El senyor Sequâh i va acabar amb una nova iniciativa: la coral de l’Entesa.


