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Què + hem fet
amb el teu vot? x
L’Entesa per Sabadell treballa, des del municipalisme alternatiu de
les Candidatures Alternatives del Vallès, per construir una ciutat més habitable, més sostenible, amb millors serveis per a tothom i amb justícia social.
L’Entesa defensa i demostra cada dia que és possible fer política des de
l’honestedat i la transparència, respectant l’ètica personal i col·lectiva, gestionant els recursos públics sempre en benefici de l’interès de la ciutadania.
Conseqüents amb aquesta manera d’entendre la política com a servei a la
ciutat, un any més donem compte de la feina feta
amb aquesta síntesi de les activitats i propostes fetes al llarg d’aquest
curs polític. D’aquesta manera us fem a mans una mostra del què
hem fet amb el teu vot.
Virgínia Domínguez Álvarez
Juli Moltó Sierra

Si voleu més informació podeu visitar el web www.entesa.org
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a mode de balanç
En aquest primer any del mandat 2011-2015, el Grup municipal de l’Entesa per Sabadell ha
treballat en diferents línies, fent
propostes, presentant mocions,
formulant 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.
En un moment de retrocés dels
drets socials i civils, volem
destacar la continua defensa dels serveis públics, com a
garantia de la cohesió social:
sanitat pública, model d’Escola Catalana, Escoles bressol
municipals, Escola de música i
Conservatori, Escola Illa...
Però també el treball per la preservació del rodal, denunciant
per exemple la inutilitat de les
obres del gasoducte, que han
causat un gran impacte al nostre
territori.
Al llarg d’aquest any hem treballat amb un estil propi, defensant
els nostres principis polítics i
les nostres propostes de govern,
entenent la política com un servei a la ciutadania i com un espai
per transformar la societat.
I, sobretot, hem treballat pensant en tota la gent que ens ha
fet confiança, assistint a gairebé
totes les reunions a què hem
estat convocats, preparant i revisant la documentació i els expedients, aportant alternatives i
propostes, i, sobretot, reclamant
polítiques d’esquerres per evitar
la fractura social i l’exclusió, per
defensar els drets de ciutadania
i per construir una ciutat millor.

Feina feta

juny 2011 - juny 2012

REPRESENTACIÓ
Reunions i peticions d’informació
Hem assistit a prop de 300 reunions dels
diferents organismes i consells municipals,
aproximadament el 95% de les convocades.
També hem mantingut contacte regular
amb un gran nombre d’entitats i institucions
de la ciutat.

ACTUACIONS DEL GRUP
Mocions al Ple municipal
Ple

Acord

Resultat

04/10/11

Contra retallades Sanitat (ES-ICV-EUiA)

Aprovada

04/10/11

Condonació deute estat

Aprovada

04/10/11

Mesures prevenció desnonaments (ES-ICVEUiA-PSC)

Aprovada

08/11/11

Rambla pels vianants el dissabte tarda

Desestimada

05/01/12

Pla actuació edificis abandonats Ripoll

Aprovada

07/02/12

Procés participatiu ús provisional
espai Vapor Cusidó

Desestimada

06/03/12

Bonificacions IBI

Desestimada

06/03/12

Paralització Gasoducte

Desestimada

03/04/12

Supressió Reforma Laboral

Desestimada

08/05/12

Demanar responsabilitats
ENAGAS per Gasoducte (ES-ICV)

Aprovada

05/06/12

A favor de diferents confessions
paguin IBI (EUiA-ES-ICV)

Aprovada

Mocions a la Junta de Portaveus
Ple

Acord

Resultat

09/09/12

Donar suport a l’escola catalana

Aprovada

30/03/12

Construir Institut Can Llong
(PSC-PP-ICV i EUiA)

Aprovada

01/06/12

Reparar escala mecànica RENFE centre

Aprovada per unanimitat

01/06/12

Declarar caducitat expedient ambiental Quart
Cinturó (ICV-ES)

Aprovada per unanimitat

29/06/12

Contra la repressió policial

Desestimada
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Al·legacions presentades
• 07/11/11 Al·legacions a l’MPG-84 Llei centres de culte
• 18/11/11 Al·legacions al PE-113 Illa Casanovas
• 25/11/11 Al·legacions a la MPP Can Gambús
• 15/12/11 Al·legacions Ordenances Fiscals 2012
• 27/01/12 Al·legacions a MPG-85 c Jesus
• 27/01/12 Al·legacions a MPG-88 Usos industrials
• 31/01/12 Al·legacions a PP-4M Can Gambús Ampliació
• 02/02/12 Al·legacions Reglament Servei Ràdio
• 26/04/12 Al·legacions Contracte programa Ràdio
• 15/06/12 Al·legacions Ordenances Fiscals ensenyament reglat

Propostes i consideracions presentades
• Propostes a les Ordenances Fiscals 2012 (octubre 2011)
• Propostes al Pressupost 2012 (desembre 2011)
• Proposta d’ubicació provisional de l’Escola La Trama (gener 2012)
• Proposta d’usos provisionals per al Vapor Cusidó (febrer 2012)
• Consideracions sobre la tarifació social (abril 2012)

Preguntes adreçades a l’equip de govern
• 201 preguntes escrites amb l’objectiu d’estar informats de totes les actuacions
del govern municipal
• 9 precs i preguntes al ple municipal

Votacions al Ple Municipal
propostes del govern municipal
A favor
Abstencions
En contra
TOTAL

80
24
18
122

65 %
20 %
15 %
100 %

propostes dels grups
20
6
6
32

62 %
19 %
19 %
100 %
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DIFUSIÓ DE LA NOSTRA ACTIVITAT I OPINIÓ
Difusió de la nostra activitat i opinió
15

Rodes de premsa

138

Comunicats de premsa

20

Articles d’opinió

bimensual

Articles al butlletí municipal Sabadell a prop

setmanal*

Intervencions al programa Sabadell actual de Canal Català

debat mensual

Ràdio Sabadell

3

Butlletins del Grup municipal

8

Fulls informatius monogràfics:

* El programa va finalitzar al mes de febrer 2012. Posteriorment van anunciar

un debat de portaveus mensuals, però només se’n van fer dos.

ALTRES ACTIVITATS
Els Debats de l’Entesa
Hem organitzat actes sobre temes d’actualitat conjuntament amb
l’Entesa per Sabadell en el cicle “Dissidències en temps de crisi”.
26 d’octubre de 2011: Èxit escolar en temps de crisi
Amb Marta Comas, antropòloga i tècnica del Consorci d’Educació de
Barcelona, i Imma Buñuel, directora de la Comunitat d’Aprenentatge Can
Besora i professora de Teoria de l’Educació a la UAB
15 de març de 2012: La reforma laboral del PP
Amb Albert Recio, professor d’Economia aplicada a la UAB
17 d’abril de 2012: El dret a la informació versus la desinformació estructural
Amb Vicent Partal, director de Vilaweb
14 de juny de 2012: Recursos energètics i crisi: la fi de 200 anys irrepetibles
Amb Ramon Sans, enginyer industrial i consultor

Activitats de les Candidatures
Alternatives del Vallès
10 de juliol de 2011:
IV Bicicletada pel Vallès, en defensa dels camins, les vies verdes i els
carrils bici, Cerdanyola del Vallès
3 de març de 2012:
Jornada sobre Serveis Públics municipals, Badia del Vallès

@entesapersabadell

www.youtube.com/entesapersabadell

www.facebook.com/entesapersabadell

www.entesa.org
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