
Què   +  hem fet 
amb   el teu vot? x

L’Entesa per Sabadell treballa per una ciutat millor, 
més equitativa, més sostenible, amb millors serveis per 
a tothom i millor gestionada, facilitant la implicació i 
participació de tota la ciutadania.

L’Entesa també treballa a 
favor d’una nova 
manera de fer política, 
basada en l’ètica, l’honestedat i la 
transparència, amb l’únic interès del ser-
vei a la col·lectivitat. 

Conseqüents amb aquesta 
manera d’entendre la política, 
un any més
 donem compte de la feina feta 
amb aquesta síntesi de les activitats i pro-

postes fetes al llarg d’aquest curs polític. 
D’aquesta manera us fem a mans 

una mostra del què hem fet 
amb el teu vot.
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  a mode de balanç 
Un any més, el Grup municipal de l’Entesa per 
Sabadell ha treballat en multitud de temes, 
fent propostes, presentant mocions, formu-
lant al·legacions, preguntant sobre l’acció 
del govern, denunciant aquells temes que 
cal denunciar..., és a dir, utilitzant tots els 
mitjans al nostre abast per defensar el nostre 
programa de govern, la nostra concepció 
de la política i alhora fiscalitzar l’acció del 
govern municipal i corregir les seves males 
pràctiques.

Hem treballat en moltes línies, però volem 
destacar especialment la reivindicació del 
Vapor Pissit com a espai per al Museu Tèxtil, 
les nombroses propostes per millorar el Pla 
de Mobilitat Urbana, l’exigència de què la 
Casa Duran s’obri a la ciutat, uns mitjans de 
comunicació públics veritablement al servei 
de la ciutat i no únicament al del govern, la 
fiscalització de les adjudicacions irregulars 
d’habitatges del Complex de Sant Oleguer, 
la demanda d’austeritat pressupostària o la 
denúncia de què el conveni del Castell de 
Can Feu és perjudicial per a la ciutat, uns 
Serveis Socials d’acord amb les necessitats 
de les persones, i un llarg etcètera.

L’Entesa ha treballat amb un estil propi, 
defensant els principis polítics que ens defi-
neixen i les propostes del nostre programa 
de govern, entenent sempre la política com 
un servei a la ciutat. Defensant el patrimoni 
comú, la democratització de l’espai públic, 
la gestió directa dels serveis públics, l’accés 
a l’habitatge, una política de personal ètica 
i transparent, el rodal i el medi ambient, la 
qualitat de vida, etc.

L’Entesa ha exercit en tot moment el paper 
d’oposició de manera responsable i rigoro-
sa i alhora decidida. Ha assistit a totes les 
comissions municipals convocades, apor-
tant sempre alternatives i propostes viables, 
davant de la mediocritat del govern de la 
ciutat, reclamant polítiques actives per evitar 
l’exclusió social i per tal que Sabadell sigui 
una ciutat solidària, acollidora i dialogant.

Pensem que en aquest any hem sumat més 
gent al nostre projecte, a una Entesa que és 
referent per a moltes persones que valoren 
el treball fet per a Sabadell des de Sabadell, 
dia a dia, des del coneixement de la realitat, 
lliure de franquícies, per un Sabadell més 
actiu i democràtic.

  el Sabadell que volem
Aquest curs hem començat un nou projecte: 

El Sabadell que volem, un 
projecte interactiu amb el territori, que té la 
intenció de conèixer encara més la ciutat, 
recollir les inquietuds dels sabadellencs i 
sabadellenques i, alhora, de donar a conèixer 
l’Entesa en el conjunt de Sabadell.

És per aquest motiu, que una part d’aquest 
projecte que hem batejat “Vine a conèixer...”,  
consisteix en recórrer la ciutat, en organitzar 
visites als diferents barris per copsar de pri-
mera mà la realitat i rebre les opinions i reivin-
dicacions de les entitats i dels veïns i veïnes.

El Sabadell que volem ja ha visitat Can 
Puiggener, la Concòrdia, Espronceda, 
Campoamor, Covadonga, el sector 
Creueta, Can Deu i La Planada del 
Pintor. 

A cada barri hem fet entrevistes prèvies amb 
els centres educatius i les associacions de 
veïns i hem preparat un itinerari de descoberta 
amb visites als equipaments i als espais més 
emblemàtics. Hem editat un llibret de cada 
visita, amb informació històrica i actual, amb 
dades d’interès i fent-nos ressò també de les 
demandes que hem recollit.

Al setembre reprendrem aquest projecte amb 
noves visites, amb la intenció de completar 
aquest treball en profunditat sobre la nostra 
ciutat, per conèixer-la millor i poder fer les 
millors propostes per al futur de Sabadell.

Hi esteu tots i totes convidats a participar-hi.

Podeu llegir les cròniques de les visites i 
veure fotografies en el web de l’Entesa
al menú Actualitat

www.entesa.org

transparència, amb l’únic interès del ser-

Si voleu més informació podeu visitar el web www.entesa.org
Virgínia Domínguez Álvarez

Isidre Soler Clarena



Ple Acord Resultat

03/07/09
A favor de la llei de consultes populars (conjunta 
amb ICV+ERC)  Aprovada per Unanimitat

24/07/09 De rebuig a l’ERO d’Estampaciones Sabadell  Aprovada per Unanimitat

27/11/09
A favor dels drets de les persones estrangeres 
(conjunta amb ICV+ERC)  Desestimada

30/01/10 Sobre el dret d’empadronament  Aprovada

26/02/10 Sobre l’edat de jubilació als 67 anys  Aprovada per Unanimitat

12/05/10
Commemorar el Dia Internacional contra 
l’Homofòbia, la Lesbofòbia, la Bifòbia i la 
Transfòbia (conjunta amb PSC+CIU+ICV+ERC)

 Aprovada

10/06/10
A favor d’una política energètica responsable i 
justa (conjunta amb PSC+CIU+ICV+PP+ERC)  Aprovada per Unanimitat

Reunions i peticions d’informació
•  Hem assistit a 302 reunions de treball de diferents òrgans municipals on tenim representació: 

ple, comissions informatives, juntes i consells d’organismes autònoms i empreses municipals... 
Això significa el 96% de les reunions convocades.

•  Hem adreçat a l’equip de govern 222 preguntes escrites amb l’objectiu d’estar informats 
de totes les actuacions del govern municipal.

•  Ens hem reunit amb moltes entitats, col·lectius i ciutadans i ciutadanes.

Aquesta activitat ens ha permès:
•  Opinar sobre les propostes i actuacions fetes per l’Equip de Govern
•  Fer propostes alternatives conseqüents amb el nostre programa de govern
•  Exigir a l’Equip de govern la correcció dels dèficits que pateix la ciutat
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Votacions al Ple Municipal
 propostes del govern municipal propostes dels grups

  A favor 59 49% 22 88 %
  Abstencions 39 33 % 2 8 %
  En contra 21 18 % 1 4 %
  TOTAL 119 100 % 25 100 %

Difusió de la nostra activitat i opinió
22 Rodes de premsa

122 Comunicats de premsa

16 Articles d’opinió

mensual Articles al butlletí municipal Sabadell a prop

setmanal Intervencions al programa Sabadell actual de Canal Català

debat mensual Ràdio Sabadell

2 Butlletins del Grup municipal

3  Fulls informatius monogràfics:  • Propostes de mobilitat  
• Vapor Pissit • Especial 2010

Els Debats de l’Entesa
Hem organitzat actes sobre temes d’actualitat conjuntament amb 
l’Entesa per Sabadell en el cicle “Els debats de l’Entesa”.

21 de gener de 2010: Amb Arcadi Oliveres

Crisi, finançament i corrupció

27 d’abril de 2010: Amb Jordi Calvet i Jordi Marmiñà

 Volem el futur Museu Tèxtil al Vapor Pissit

3 de juny de 2010: Amb Adrià Alemany i Ada Colau

Habitatge i crisi. 
Quina política pública pot garantir el dret a un habitatge digne?

Ple Acord Resultat

07/07/09
A favor de la gestió de residus sense perjudicis 
per a la salut del medi ambient i de les persones  Desestimada

01/09/09
A favor de redactar un reglament de protocol 
municipal  Aprovada per Unanimitat

18/09/09
A favor de a l’estudi i investigació de la 
gestió Complex Gent Gran de Sant Oleguer 
(conjunta amb CIU+ICV+PP+ERC)

 Desestimada

03/11/09
A favor de deixar en suspens el conveni del 
Castell de Can Feu  Desestimada

03/11/09
A favor d’eliminar les barreres arquitectòni-
ques de l’estació de Renfe Centre  Aprovada per Unanimitat

01/12/09
A favor d’actualitzar el Pla Director de 
Bicicletes de Sabadell  Aprovada per Unanimitat

12/01/10
A favor d’elaborar auditories energètiques 
en els edificis municipals  Aprovada per Unanimitat

02/02/10
A favor d’ubicar el futur Museu Tèxtil al 
Vapor Pissit  Desestimada

26/02/10
Reprovació de l’alcalde pel procés d’adjudi-
cació dels habitatges del Complex de Sant 
Oleguer (conjunta amb CIU+ERC+ICV)

 Desestimada

02/03/10
A favor de redefinir el Programa de Vacances 
per a la Gent Gran amb criteris socials  Desestimada

06/04/10
A favor de l’OAMA com organisme on defi-
nir el Museu Tèxtil  Aprovada per Unanimitat

04/05/10
A favor de l’assumpció de responsabilitats 
a rel de la mala gestió de les adjudicacions 
del Complex d’Habitatges de Sant Oleguer

 Desestimada

04/05/10 De suport a la consulta sobre el dret a deci-
dir del 30M  Aprovada

01/06/10 A favor de la transparència municipal  Aprovada

Mocions al Ple municipal

Mocions a la Junta de Portaveus

Al·legacions presentades

•  23/07/09 Al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB)

• 10/09/09 Al·legacions a la concessió de la gestió del cementiri 

• 28/09/09 Al·legacions a la incineració de residus (CAV)

• 29/09/09 Al·legacions a l’Ordenança dels Sorolls

• 09/10/09 Al·legacions al Centre Industrial d’Empreses de Can Roqueta

• 22/10/09 Al·legacions al Reglament d’ús i accés als mitjans públics de comunicació

• 13/11/09 Al·legacions a l’ Ordenança reguladora dels usos i l’estalvi d’aigua a Sabadell

• 20/11/09  Al·legacions a l’Addenda a l’annex al Conveni per al Desenvolupament 
urbanístic de la Zona del Castell de Can Feu

• 12/01/10 Al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana

• 22/03/10 Al·legacions a l’ Ordenança Municipal Reguladora de l’Edificació

• 03/05/10  Al·legacions a la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni de Sabadell

• 10/05/10  Al·legacions a l’Estudi informatiu i l’Estudi d’impacte ambiental 
“Perllongament de la línia dels FGC a Castellar del Vallès”

• 16/06/10 Al·legacions al Reglament d’ús de la Casa Duran

Propostes i consideracions presentades
• Per construir una nova sortida d’emergència als FGC
• A les Ordenances Fiscals 2010
• Al Fons d’Inversió Local 2010
• Al Pressupost Municipal 2010
• Per pacificar l’àrea del carrer Borràs
• Per pacificar l’àrea del carrer Pau Claris




