Memòria 2010-2011

Grup Municipal

Entesa
per Sabadell
Feina feta

juny 2010 - juny 2011

+

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.

treballa a favor d’una nova manera
de fer política, basada en l’ètica, l’honestedat i la transparència,

L’Entesa també

amb l’únic interès del servei 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 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.
Isidre Soler Clarena
Virgínia Domínguez Álvarez

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

Feina feta

juny 2010 - juny 2011

Reunions i peticions d’informació
• Durant aquest any hem assistit a més de 300 reunions de treball de diferents òrgans municipals on tenim representació:
ple, comissions informatives, juntes i consells d’organismes
autònoms i empreses municipals... Això significa haver assistit
al 95% de les reunions convocades.
• Hem traslladat a l’equip de govern 198 preguntes escrites amb
l’objectiu d’estar informats de totes les actuacions del govern
municipal.
• Ens hem reunit amb diverses entitats, col·lectius i ciutadans
i ciutadanes. També hem rebut a la seu del Grup Municipal
nombroses persones i comunicacions.

Mocions al Ple municipal
Ple

Acord

Resultat

06/07/10

A favor de no autoritzar a la nostra ciutat
espectacles amb animals
(conjunta amb ICV-EUiA i ERC)

Desestimada

06/07/10

A favor del Campus Universitari de Sabadell

Aprovada per Unanimitat

07/09/10

A favor de protegir el conjunt industrial del
Vapor Pissit

Desestimada

02/11/10

A favor de crear un Casal d’Entitats
a l’edifici de la Plaça Vallès

Desestimada

13/12/10

A favor de la creació d’un servei de cerimònies
civils de benvinguda a la comunitat

Aprovada

04/01/11

A favor de la preservació
del Bosc de Can Deu del pas
del gasoducte Martorell - Figueres

Desestimada

01/02/11

A favor d’instar al govern de l’estat a
modificar la llei hipotecària per tal
de regular la dació en el pagament

Aprovada per Unanimitat

01/03/11

A favor de pal·liar l’actual dèficit de llits hospitalaris a la zona de Sabadell

Aprovada

05/04/11

Sobre les contractacions irregulars
realitzades per l’Ajuntament de Sabadell
(conjunta amb ICV-EUiA i ERC)

Desestimada

A favor de retornar la qualificació urbanística
05/04/11 original al solar municipal del número 145 del
carrer de Vilarrúbies

Desestimada

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

89
49
16
154

56 %
32 %
12 %
100 %

propostes dels grups
13
6
3
22

59 %
27 %
13 %
100 %

Grup Municipal d’Entesa per Sabadell
Mocions a la Junta de Portaveus
Ple

Acord

Resultat

02/07/10

En solidaritat amb els membres d’Udalbiltza

Desestimada

03/09/10

Recurs contra la resolució del Ministeri de
Medi Ambient sobre el Quart Cinturó

Desestimada

29/10/10

Suport a Ismail Javit
(conjunta amb ICV-EUiA i ERC)

Aprovada per Unanimitat

29/10/10

Defensa de la laïcisme i contra les despeses
originades per la visita del Papa

Desestimada

13/12/10

Sobre la creació d’un nou impost
a les transaccions financeres (ITF)

Aprovada

28/01/11

A favor del Corredor del Mediterrani

Aprovada per Unanimitat

25/02/11

Demanar la devolució del cànon digital

Aprovada per Unanimitat

25/02/11

Pel dret de recepció de TV3
al País Valencià

Aprovada per Unanimitat

25/03/11

Pel tancament de les centrals nuclears
(conjunta amb ICV-EUiA)

Desestimada

01/04/11

A favor dels ciutadans sabadellencs Marco Antonio Roca i Roy Flores (conjunta amb ICV-EUiA i ERC)

Aprovada

Al·legacions presentades
• 09/07/10	Al·legacions a l’ampliació de les instal·lacions esportives de l’entitat
Cercle Sabadellès
• 27/09/10	Consideracions crítiques a l’esborrany d’al·legacions de l’Ajuntament
de Sabadell a l’Estudi Informatiu Clau EI4-B16 Tancament de la
Autovia Orbital de Barcelona
• 28/09/10	Al·legacions a la Modificació del Pla especial de regulació de l’ús
recreatiu i restauració del barri de Gràcia
• 08/10/10	Al·legacions a l’Estudi Informatiu EI4-B16 Tancament de l’autovia orbital de Barcelona
• 09/11/10	Consideracions al Pla Municipal de Drogues
• 10/11/10	Al·legacions a la modificació dels Estatuts de l’Organisme Autònom
Servei de recaptació Municipal
• 24/11/10	Al·legacions a la constitució de la Junta de Desenvolupament del Parc
Agrari i el seu Reglament
• 02/12/10	Al·legacions a la creació del Consorci Òpera a Catalunya
• 09/12/10	Consideracions i aportacions respecte del Reglament de Protocol i
Cerimonial de l’Ajuntament de Sabadell
• 09/12/10	Al·legacions a les bases específiques reguladores per a la concessió
de subvencions en l’àmbit del patrimoni arqueològic i arquitectònic
• 09/12/10	Al·legacions a la Modificació del Pla general d’Ordenació a l’àmbit del
Riu Ripoll MPG-80
• 11/03/11	Al·legacions al Reglament de protocol i cerimonial de l’Ajuntament de
Sabadell
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Propostes i consideracions presentades
• Propostes de l’Entesa sobre les Ordenances Fiscals 2011
• Propostes de l’Entesa al Pressupost Municipal 2011
• Propostes de l’Entesa pel manteniment del Camp de Futbol del Poble Nou
• Propostes de l’Entesa per millorar les condicions de les sortides
d’emergència de la línia de la RENFE
• Proposta de l’Entesa per establir un Casal d’Entitats a la Casa Grau

Difusió de la nostra activitat i opinió
30

Rodes de premsa

132

Comunicats de premsa

18

Articles d’opinió

mensual

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

3	Fulls informatius monogràfics: • Pla d’austeritat • CAP Gràcia
• Retallades Sanitat

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”.
15 d’octubre de 2010: Amb Jordi Bonet i Marc Serrà
Presentació del llibre Construint municipi des dels moviments socials
22 de febrer de 2011: Amb Antoni Batista i Dolors Calvet
Presentació del llibre La Carta. Història d’un comissari franquista

D’altra banda, el 18 de març de 2011 vam organitzar
la Concentració TANQUEM LES NUCLEARS

Activitats de les Candidatures
Alternatives del Vallès
3 de juliol de 2010: Amb la participació de Miren Etxezarreta
Jornada Serveis Públics al Vallès. Elements per una política municipal alternativa

11 de juliol de 2010:
IIIa Bicicletada pel Vallès, en defensa dels camins, les vies verdes i els carrils bici
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a mode de balanç
Durant aquest darrer any del mandat 2007-2011, el Grup municipal de
l’Entesa per Sabadell ha treballat
en multitud de temes, 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.
Hem treballat en moltes línies,
però volem destacar especialment la reivindicació de la sanitat
pública i del conjunt de serveis
públics, l’austeritat pressupostària, les propostes per dotar un
casal d’entitats, la preservació del
rodal, la regulació de la dació en
pagament, la gestió transparent
del personal municipal, la protecció del Vapor Pissit, entre moltes
altres...
Hem continuat actuant amb un
estil propi, defensant els principis
polítics que ens defineixen i les
propostes del nostre programa de
govern, entenent sempre la política com un servei a la ciutat. Hem
defensat 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 rigorosa i alhora decidida. Hem assistit gairebé a totes les
reunions a què hem estat convocats, aportant sempre alternatives
i propostes viables, davant de la
mediocritat del govern de la ciutat, reclamant polítiques actives per
evitar l’exclusió social i defensar els
drets civils, per tal que l’Ajuntament
sigui més plural i Sabadell sigui una
ciutat solidària i acollidora.

www. entesa.org

el

Sabadell que volem

Hem continuat el 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 primera mà la realitat i rebre les opinions i reivindicacions de les entitats i dels veïns i veïnes.
Durant aquest curs hem visitat Gràcia i Can
Feu, Ca n’Oriac i Torreguitart, Torre-romeu i
el Poble Nou, la Creu Alta, la Creu de Barberà
i Les Termes, i Can Rull, Can Llong, Cifuentes
i Els Merinals.
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 de cada barri. Hem editat
un llibret de cada visita, amb informació
històrica i actual, amb dades d’interès i fentnos ressò també de les demandes que hem
recollit.

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

www.entesa.org

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

