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a mode de balanç oposició

i propostes

Des del Grup Municipal hem continuat treballant defensant els principis polítics de l’Entesa per Sabadell i les propostes recollides en el nostre programa de govern, d’acord amb la manera d’entendre la política com a servei de
la ciutat.
Hem mantingut un ampli contacte amb el teixit associatiu que ens ha permès
ampliar el coneixement del treball que realitzen, les seves inquietuds i
necessitats que sovint hem convertit en propostes.
Hem plantejat nombroses propostes en forma de moció, d’al·legacions o
consideracions, algunes de les quals han estat acceptades, com la recuperació de la Casa Maternitat, l’obertura de l’ús de la Casa Duran a la ciutat,
operar amb la Banca ètica o la creació d’una comissió pel seguiment del
dèficit sanitari, entre altres.
Des del Grup municipal hem defensat en tot moment el model de ciutat que
volem per Sabadell i la manera de gestionar-la: la defensa del patrimoni
comú, de l’espai públic, el rigor i l’austeritat pressupostària, la millora dels
serveis a les persones, una política de personal ètica i transparent, la salut i
la qualitat del medi, etc. Molts d’aquests aspectes s’han contraposat a la
desastrosa i mediocre acció del govern del PSC.
Hem incidit en projectes com l’Olimpia en el que gràcies a la nostra insistència s’ha salvat de la piqueta la popular piscina, en el perllongament dels FGC
en el que s’han recollit propostes de l’Entesa com les modificacions a la
Plaça d’Espanya, o al Passeig de la Plaça Major.
Hem defensat els nostres criteris sobre múltiples fets ciutadans o actuacions del Govern municipal per mitjà de comunicats, rodes de premsa, articles d’opinió, intervencions en els mitjans de comunicació o en debats
oberts al ciutat, mostrant una visió diferent i alternativa a la política oficial
buida de continguts i de propostes reals.
L’Entesa ha exercit el paper d’oposició d’una manera clara, rigorosa i responsable, bel·ligerant quan ha estat necessari, fiscalitzant en tot moment
l’acció del govern i alhora oferint propostes i alternatives, i assistint de
manera activa al tots els organismes en els quals tenim representació.
L’Entesa s’ha consolidat com a referent per moltes persones que creuen en
una opció política propera, que treballa dia a dia per fer avançar la ciutat
cap a un major benestar i qualitat de vida, a partir d’uns plantejaments pensats per a Sabadell i decidits a Sabadell.

com tenim ara
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Grup Municipal

la ciutat

Al llarg d’aquest any s’ha fet encara més palès l’estancament de Sabadell. I no
tan sols per la crisi, sinó per l’esgotament d’un govern municipal sense projecte ni model de ciutat, sense criteri, sense idees i malbaratador.
Un govern municipal que ha tingut com a principal objectiu donar una imatge de
Sabadell fictícia i d’aparador, obviant els problemes reals i actuant més pels seus
interessos partidistes que pels del conjunt de la ciutat. L’alcalde, per la seva
banda, enlloc de liderar el futur en alguna direcció, ha refermat la seva vocació
narcisista d’aparèixer a qualsevol acte, per banal que sigui, a canvi de la foto.
L’alegria pressupostària al llarg dels anys anteriors ha propiciat la manca de
suficients recursos per abordar les demandes d’uns serveis socials desbordats per la nova situació econòmica, amb el risc d’exclusió social. I, a més,
s’intenta amagar a l’opinió pública la situació precària de moltes famílies per
no embrutar la imatge d’un Sabadell idíl·lic.
La manca de recursos econòmics, doncs, però també una evident incapacitat
de gestió ha comportat una nul·la inversió estratègica i les úniques inversions
que s’executen provenen bàsicament d’altres administracions: Ferrocarrils,
CAPs, Llars d’Infants, Pla de barris, la pista coberta d’atletisme, els fons estatals FEIL. O, en algun cas, de la iniciativa privada com ara Sant Pau de Riu-sec,
el parc de Can Gambús.
Pel contrari, els nous equipaments anunciats fins la sacietat han caigut en l’oblit: la Ciutat de la Música –hem pagat més de 3,2 milions d’euros pel projecte arquitectònic-, el Complex museístic al Turull, el teatre al Pissit, o el Castell
de Can Feu -que ni tan sols és de la ciutat- .
I també s’han abandonat definitivament, per desinterès i per miopia, importants projectes de ciutat com el Mapa Cultural, el Museu Tèxtil, la Gran Via
digital, la ciutat del coneixement... I es deixa perdre el patrimoni històric i cultural, amb casos tan dramàtics com l’abandonament del Vapor Turull, el Molí
d’en Torrella, la Masia de Can Llong, etc.
La gestió del patrimoni de la ciutat ha continuat sent nefasta. A la pretensió de
regalar la Caserna de la Guardia Civil cal sumar-hi la intenció de privatitzar el
Complex esportiu Olímpia cedint-lo per 50 anys a la Federació Catalana de
Futbol. Continua l’externalització de Serveis públics bàsics com el Cementiri. I
la contractació a dit de persones afins políticament ha posat de manifest una
gestió del personal municipal mancada de tota ètica.
A Sabadell manca un govern que porti la ciutat en una direcció diferent a la del
govern del PSC. Que no afavoreixi l’especulació immobiliària i no deixi perdre
més teixit productiu. Que tingui una política clara i decidida a favor de la cohesió
social, de la formació i del coneixement, de la cultura, del teixit comercial de proximitat. Que preservi de manera efectiva la qualitat de vida i el patrimoni natural.
En 10 anys de govern Bustos, Sabadell ha perdut massa oportunitats per ser
una ciutat referent, amb una perspectiva de futur clara, una ciutat diversa i
cohesionada, amb capacitat de projecció i lideratge..
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Què + hem fet
amb el teu vot? x
10 anys fent

ciutat, 10 anys passant comptes!

Fa 10 anys que l’Entesa per Sabadell va iniciar el seu camí com a opció
política per assolir un Sabadell millor i amb més qualitat de vida, defensant
en tot moment un treball polític basat en l’ètica, el rigor i l’honestedat.
Aquest compromís amb la ciutat ens anima a treballar dia a dia
de manera intensa i amb la màxima il·lusió per canviar Sabadell.
Coherents amb aquest compromís i amb aquesta manera d’entendre la
política volem donar compte un any més de la feina feta
amb aquesta síntesi de la memòria del Grup Municipal en que es recull
la nostra activitat i les nostres propostes en aquest any, amb la voluntat
que pugeu valorar què hem fet amb el teu vot.
Si voleu més informació podeu visitar el web

www.entesa.org
Isidre Soler Clarena
Virgínia Domínguez Álvarez

Feina feta

juny 2008 - juny 2009

• Hem assistit a 295 reunions de treball de diferents òrgans municipals on
tenim representació: ple, comissions informatives, juntes i consells d’organismes autònoms i empreses municipals... Això significa ell 96 % de les reunions a les que hem estat convocats

Grup Municipal d’Entesa per Sabadell
Mocions del Grup Municipal d’Entesa a la Junta de Portaveus
Proposta d’acord

Resultat

A favor de la fi del genocidi contra el poble palestí

Desestimada

• Hem traslladat a l’equip de govern 175 preguntes escrites amb l’objectiu
d’estar informats de totes les actuacions del govern municipal

A favor d’una reducció de les tarifes elèctriques
(PSC+CIU+ICV+ERC)

Aprovada per unanimitat

• Ens hem reunit amb diverses entitats, col·lectius i ciutadans i ciutadanes.
També hem rebut a la seu del Grup Municipal nombrosos ciutadans i ciutadanes que buscaven assessorament o solucions a les seves inquietuds.

A favor de la resolució dels expedientats de la UAB

Desestimada

A favor de la pau a Palestina (conjunta amb ICV)

Desestimada

A favor dels 10mil a Brusel·les

Desestimada

A favor de la Festa del Foc

Aprovada per unanimitat

Mocions del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple

A favor de la defensa dels animals
i en contra les curses de braus

Aprovada per unanimitat

Proposta d’acord

A favor del Dia Internacional Contra l’Homofòbia

Aprovada

A favor de la Iniciativa Legislativa Popular
per un Referèndum sobre l’autodeterminació

Desestimada

A favor d’actualitzar el Pla Director
de Bicicletes de Sabadell

Sobre la taula

A favor de reconvertir la Casa de la Maternitat
en un Casal per les llengües

Aprovada per unanimitat

Per promoure la Banca Ètica i
que l’Ajuntament operi amb aquestes entitats

Aprovada per unanimitat

A favor d’obrir la Casa Duran
a l’ús de la ciutat

Aprovada

A favor del consens sobre
l’ús de l’espai públic

Desestimada

Creació d’una comissió específica
per abordar el dèficit sanitari a la nostra ciutat

Aprovada

A favor d’una política d’igualtat en relació
a la cessió de locals (conjunta amb CIU+ERC+ICV)

Aprovada

Interpretació ROM (conjunta amb CIU+ERC+ICV)

Desestimada

A favor de millorar els recursos per
a les persones autistes i les seves famílies

Desestimada
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Sentit del vot de l'Entesa en els plens municipals
propostes del govern municipal
A favor
Abstencions
En contra
TOTAL

55
17
11
83

66%
31 %
13 %
100 %

propostes dels grups
16
5
3
24

66 %
21 %
13 %
100 %

Difusió de la nostra activitat i opinió
Hem informat de les nostres activitats i difós la nostra opinió sobre tots
els temes que afecten els ciutadans i ciutadanes a través dels mitjans de
comunicació municipals, els privats i els propis de l’Entesa.
36

Rodes de premsa

124

Comunicats de premsa

25

Articles d’opinió

mensual

Articles al butlletí municipal Sabadell a prop

Al·legacions i consideracions

setmanal

Intervencions al programa Sabadell actual de Canal Català

• Al Pla Transversal de Nova Ciutadania
• Al Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona
• Al Pla Local d’Habitatge
• A l’Ordenança Municipal del Rodal
• A la Modificació de Pla General Municipal sobre l’Artèxtil
• Al Pla Director del Cementiri
• A l’Ordenança General de Subvencions
• A les Ordenances Fiscals i Reguladores dels Preus Públics per l’any 2009
• Al Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de
Sabadell i dels Procediments d’Adjudicació
• Al Reglament del procés de preinscripció i matriculació a les escoles bressol
públiques de Sabadell
• Al Projecte de remodelació del CEIP La Trama
• Aportacions al document Criteris de cessió de locals a entitats ciutadanes

debat mensual

Ràdio Sabadell

3

Butlletins del Grup municipal

5

Fulls informatius monogràfics: • Caserna de la Guàrdia Civil
• Olímpia • Sanitat • Contractació irregular de personal

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”:
25 de setembre de 2008: Amb Albert Corominas, Martí Marín i Isabel Benítez
Present i futur de la Universitat pública catalana, cap a on anem?
10 de desembre de 2008 (amb les CAV): Amb Jon Elordi i Humbert Roma
Drets civils i polítics [al País Basc]

A favor de la revocació de la delegació de
competències efectuades a la Junta de Govern
(conjunta amb CIU+ERC+ICV)

Desestimada

A favor d’un servei de mediació
del lloguer d’habitacions

Sobre la taula

Propostes

A favor de nomenar un
representant sabadellenc a Caixa Terrassa

Desestimada

26 de març de 2009: Amb Daniel Raventós
Renda bàsica: dret o privilegi?

A favor d’un debat sobre
el Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell

Desestimada

• Per mantenir les pistes poliesportives i la piscina de l’Olímpia
• Ordenació alternativa a l’espai de l’actual Artèxtil
• Actuacions per incloure al Fons Estatal d’Inversió Local - FEIL
• Comentaris i propostes per incloure en el Pla de Mobilitat Urbana - PMU

Precs i preguntes al Ple municipal

6 de maig de 2009: Amb Artur Domingo, Gemma Ubasart i Albert Díez
La política avui

Em fet 8 precs i preguntes a l’alcalde durant el ple municipal relacionades amb
temes que afecten la ciutat o a determinats col·lectius de la mateixa.

18 de febrer de 2009: Amb Pau Avellaneda, Màrius Navazo i Sebastià Ruiz
Pla de mobilitat, una oportunitat de futur per a la ciutat

29 d’abril de 2009: Amb Miren Etxerrazeta
El context polític i econòmic del procés de privatització dels serveis públics

17 de juny de 2009: Amb els portaveus de tots els grups municipals
Sabadell avui

