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Sabadell, 15 de maig 2015 

Benvolgut,  

Des de la FAV Sabadell us volem fer arribar una felicitació per assumir l’alcaldia i amb 
això la gran responsabilitat de posar fi a una etapa de la nostra ciutat que ha acabat 
marcada per la corrupció. 

Us animem a treballar per treure a la ciutat d’aquesta situació de desgovernen la que 
ens trobem i que passa necessàriament  per implementar polítiques que apostin per les 
persones, pel teixit associatiu, per les polítiques culturals i productives, per la cohesió i 
integració de la societat civil amb les mesures d’emergència social per atendre als 
sectors més desprotegits i donar l’atenció que es mereixen els barris, que no em 
d’oblidar són la base de la ciutat (Sabadell ciutat de barris). 

Com a moviment veïnal, desitgem que les relacions siguin fluides i fructíferes, i per això 
voldríem mantenir una primera trobada després de la Festa Major, al setembre, amb un 
ordre del dia que us proposarem i que recollirà els problemes, reivindicacions i altres 
qüestions que lamentablement els anteriors equips de govern no han estat capaços ni 
de donar solucions  ni tan sols d’abordar-los amb el rigor i la sensibilitat que es mereixen.   

Rebeu una cordial salutació. 

Manuel Navas 
President de la FAVS 
 

 

  



 

 

Sabadell, 22 de juny de 2015 

Us volem fer a mans una síntesi dels temes que proposem tractar, a la reunió que ja us 
em demanat pel setembre. Al final adjuntem dos documents: un enviat al anterior 
alcalde sobre la situació econòmica del moviment veïnals i l’altre amb les propostes que 
es van lliurar als partits polítics abans de les ultimes eleccions. 

Pla d’emergència 

La situació d’emergència que moltes famílies estant patint a la nostra ciutat, degut a 
la crisi, fa que segui necessari adoptar mesures d’emergència social per atendre 
temes tant indispensables com l’alimentació i garantir els serveis basics (aigua, llum i 
gas) i trobar alternatives d’habitatges per les famílies desnonades o en situació 
imminent d’estar-lo. 

La participació ciutadana 

És imprescindible per la implicació de la ciutadania la participació efectiva, lo mes 
directa i democràtica possible, que passa en primer lloc per valorar els instruments 
existents (deficiències, perversions i virtuts) i en el seu cas la profunda modificació 
dels continguts o la seva eliminació i la creació d’altres més adients. 

La participació ciutadana no pot ser una paraula sense contingut segrestada per la 
burocràcia i el formalisme institucional, sinó que ha d’incloure entre altres mesures 
les consultes i en el seu cas referèndums sobre aquells temes que per la seva 
significació sigui pertinent, i evidentment, disposar de veu i vot en els temes 
pressupostaris, en la seva distribució i prioritats i altres similars. 

Manteniment de la ciutat 

Posar fre al progressiu deteriorament de la ciutat i els barris, mediant un programa 
efectiu i eficient de neteja i manteniment dels espais públics, carrers, places, mobiliari 
urbà, etc., amb un calendari que ha d’estar a disposició de la ciutadania i més 
concretament a les Associacions de Veïns. 

Cohesió e integració social 

La crisi econòmica està provocant, a més de l’exclusió de sectors importants de la 
ciutadania, que fan que afloren conflictes en barris desafavorits, i que s’estan 
convertint en guetos (cas de can Puiggener, però no l’únic) , que necessiten una 
atenció i actuació rigorosa. 

Aquesta situació no pot abordar-se amb polítiques reactives sinó que precisa de plans 
integrals participatius de barris en consonància amb un pla integral de la ciutat en el 
que s’han d’abordar de forma interdisciplinària amb mesures immediates a curt i llarg 
termini per acabar amb la deriva actual. La dotació de recursos implica una voluntat 
política que prioritzi la convivència ciutadana com a valor essencial. 

 



Auditoria ciutadana  

La nostra ciutat, castigada per maniobres obscures i els casos de corrupció, necessita 
la posta en marxa d’una auditoria pública que aixequi i ventili la utilització  i la gestió 
dels recursos públics (contractacions, concessions, prebendes, etc.) i que defineixi 
quina part del deute és il·legítima degut a les males practiques polítiques. Una 
auditoria, que considerem hauria d’incloure la participació ciutadana i per acabar, els 
resultats ha de ser públics. 

La defensa de la públic 

Una de les senyes d’identitat del moviment veïnal es l’oposició a les retallades, 
privatitzacions i externalitzacions dels serveis públics. En especial la FAVS porta anys 
denunciant la privatització de la sanitat, el copagament, el tancament de CAPs a 
l’estiu i les demès mesures que tendeixen a fer negoci amb la nostra salut. 

El Taulí és el punt neuràlgic de la sanitat pública per la comarca del Vallès Occidental. 
La FAVS com a defensora de la sanitat pública, fa anys que reivindica diverses línies 
d’actuació com la transparència dels comptes, el fre a les derivacions a hospitals i 
mútues privades, la dotació de recursos humans i econòmics suficients, el respecte 
als drets socials, laborals i econòmics del personal, la reivindicació del paper 
sociosanitari dels CAPs, etc. 

La transparència 

Una nova forma de entendre i de fer política implica la transparència en tots els 
assumptes públics: els pressupostos, els comptes, les contractacions, les concessions, 
etc. fent assequibles i entenedores les dades de la gestió pública (dels diners públics). 

Les infraestructures  

És probable que arribem tard per racionalitzar com cal les obres de la prolongació 
dels FGC, però tot i això,  junts (institucions i ciutadania), han de treballar per tal que 
aquestes obres s’adeqüin a les demandes veïnals i al sentit comú. 

Atenció a les associacions veïnals i a la FAV 

L’experiència que com a moviment veïnal hem tingut amb els anteriors equips de 
govern no ha esta precisament fructíferes per les parts. Les reivindicacions 
plantejades per dotar a les associacions d’infraestructures i recursos no han estar 
sempre ateses; les subvencions incomprensiblement estan en un 70% per sota de les 
que acostuma a donar Terrassa (adjuntem escrit lliurat a l’antic equip de govern 
explicant aquest fet).  

Per altra banda, el tema de locals municipals per les AV tampoc està resolt, ni amb la 
FAV ni amb altres AV que no disposen de cap local per la seva activitat. Per part de la 
FAV provisionalment, disposem d’un local municipal al centre cívic de la Concòrdia a 
l’espera de tenir un local més cèntric i adient a la nostra activitat social.  

És necessari establir un nou marc de relacions, partint de la base que tant 
l’Ajuntament com des de la FAVS es persegueix millorar la qualitat de vida de la 
ciutadania i dels barris. 



És evident que existeixen altres temes, però al nostre entendre, els temes que us 
proposem recullen bona part de les qüestions que han de servir de base per establir un 
diàleg entre aquest nou equip de govern i el moviment veïnal. 

Atentament 

Secretariat de la FAVS 

  



ARGUMENTARI VEÏNAL 2015 

Som conscients que algunes de les coses que plantegem no 
són competència municipal (per exemple la salut), però malgrat això cal fer-les 
evidents. D’altres, com els referèndums vinculants no són ni tan sols legals, però cal 
insistir perquè creiem en la participació ciutadana. En qualsevol cas, des de les 
associacions veïnals fem una crida als partits per que posin en el centre dels seus 
programes electorals, a les persones, als veïns i veïnes dels nostres barris que tenen 
dret a: 

I. LA DIGNITAT 

1. Suport a les necessitats 
bàsiques: 

 Alimentació 
 Habitatge: gravar la tinença d’habitatges pels bancs i promoure el 

lloguer social 
 Contra la pobresa energètica garantir els serveis essencials (llum, 

aigua, gas) 
 Salut: sanitat pública, de qualitat i amb recursos 
 Educació pública, de qualitat i amb recursos: una aposta de futur 

2. Polítiques actives per a 
l’ocupació 

 Suport a l’economia social 
 Clàusules socials als contractes públics 

3. Renda mínima 
garantida 

 

II. LA IGUALTAT 

1. Aturem el creixement de la desigualtat: polítiques socials i educatives. Suport a les iniciatives socials per 
a l’activitat econòmica.  

2. Fiscalitat progressiva: que paguin més els que més tenen  

3. Els barris com espai de 
convivència  

 Col·laboració intercultural 
 Tolerància zero amb la violència 
 Activitats socials i comunitàries 

III. LA SOLIDARITAT 

1. Suport a les xarxes socials i a capacitat de les  associacions per construir alternatives i teixir 
xarxa social 

2. La contractació pública com instrument per a la solidaritat: gestió ciutadana de serveis i 
equipaments, clàusules socials als contractes.  

IV. LA SALUT PÚBLICA I MEDI AMBIENT SOSTENIBLE 

1. Plans de mobilitat que prioritzin el transport públic o els itineraris a peu o en bici  
2. Manteniment i increment dels espais verds: defensa a ultrança del rodal 
3. Recollida selectiva de residus i plans efectius de recuperació i reciclatge  

V. LA DEMOCRÀCIA 

1. Accés a la informació, transparència i rendició de comptes del Govern 
Municipal.  

2. Elecció per sufragi universal dels regidors de districte.  



3. Incidència en les polítiques municipals basada en la participació real (no 
merament formals) com la decisió directa en temes d'interès general mitjançant 
referèndums vinculants o capacitat decisòria en l'elaboració dels 
pressupostos.  

4. Mecanismes de revocació dels càrrecs electes per incompliment del programa 

VI. LA GESTIÓ PÚBLICA EFICAÇ I EFICIENT 

1. Canals d’informació, recollida de queixes i suggeriments  
2. Fre a la privatització de la gestió de serveis. Municipalitzar la gestió de l’aigua.  
3. Revisar la gestió d’altres serveis bàsics: recollida d’escombraries, enllumenat, 

neteja viària, aparcaments públics i zones blaves... 

Sabadell, Marc 2015



 

 

Al Alcalde de Sabadell 

Señor: 

Nos dirigimos a usted para expresarle lo que consideramos decisiones 
extremadamente perjudiciales para el movimiento vecinal de Sabadell, a resulta de la 
política de subvenciones que este Equipo de Gobierno viene aplicando en los últimos 
años. 

Queremos dejar claro que no se tratan de meras apreciaciones, sino de quejas basadas 
en hechos como los que se relatan en el escrito, a partir de los datos que el 
ayuntamiento dispone y haciendo una comparativa con una ciudad vecina, que vendría 
a demostrar los agravios tan importantes que se están produciendo. 

Si bien es cierto que para llevar a cabo comparaciones debe tenerse en consideración 
las variables que pueden incidir, hemos querido traer a colación, un pequeño estudio 
comparativo entre el tratamiento que dan al movimiento vecinal en orden a las 
subvenciones, los Equipos de Gobierno de Sabadell y Terrassa por tratarse de dos 
poblaciones que por sus características y similitudes son equiparables resultando 
adecuadas para lo que exponemos, (habitantes, número de asociaciones de vecinos, 
los movimientos vecinales de ambas ciudades están confederadas en la CONFAVC, el 
tipo de actividad que llevan a cabo,..). 

Resulta difícil creer en que exista algún tipo de menosprecio contra el movimiento 
vecinal de Sabadell, pero los hechos son tan evidentes, que parece difícil que 
respondan a criterios simplemente económicos. Es obvio, que las decisiones sobre las 
prioridades para destinar los recursos económicos son políticas, es decir, son las que 
son porque así se ha decidido políticamente y podían ser diferentes y eso es lo que se 
desprende el diferente tratamiento dado en Sabadell y Terrassa 

El Decret 5796 de fecha 6 de junio del 2013, del l’Ajuntament de Terrassa, sobre las 
subvenciones destinadas a entidades, más allá de tecnicismos, requisitos y 
procedimientos, refleja su apuesta por apoyar a entidades como las asociaciones de 
vecinos, reconociéndoles un importante papel en la vida social de la ciudad lo que, 
como veremos, repercute directamente en las subvenciones otorgadas. 

“L'Ajuntament de Terrassa considera que en el modern estat social i democràtic 
de dret és inqüestionable la importància que tenen les subvencions, en tant que 
disposicions gratuïtes de fons públics que s'atorguen a persones o entitats 
publiques o privades per fomentar una activitat d'utilitat o interès social o per 
promoure la consecució d'un fi públic, com a instrument decisiu en la política 
social i econòmica de qualsevol administració, i així es recull en l'Ordenança 
General de Subvencions….” 

Con ese marco, y en base a los datos públicos de ambos ayuntamientos, tenemos que, 
mientras en Terrassa, las subvenciones concedidas al movimiento vecinal en su 
conjunto (sin contar las destinadas a las fiestas mayores de los barrios) para el 2011 y 
2013 es de 158.870€ y 142.556€, respectivamente, en Sabadell la cifra es de 29.991€ y 
21.342€ respectivamente, es decir un 81 y 85% menos respectivamente. 



Y si especificamos el terreno de las federaciones vecinales, vemos que la Federación 
d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT) se subvenciona con 30.00€; 22.500€ y 
21.600€ para 2011; 2012 y 2013 respectivamente mienta que la Federació 
d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS) recibe una subvención de l’Ajuntament de 
Sabadell por importes de 8.800€; 7.746€ y 5.524€, para los años 2011; 2012 y 2013 
respectivamente, o lo que es lo mismo, en términos relativos, un 70, 65,5 y 74,5% 
menos. 

A mayor abundamiento tenemos que, en Sabadell, la subvención para la FAVS de 2013 
supone un 28,7% menos que el 2012 que ya de por sí fue recortada respecto al 2011 
en un 12%, vamos que en 2 años el recorte de la FAVS ha supuesto más del 40% de la 
subvención. A lo que cabe añadir que la Generalitat y Diputación cortaron la 
subvención que otorgaban, lo que generó el daño irreparable que supuso el cierre el 
SEDECU, dejando a más de 2.000 usuarios/as anuales sin servicio. 

Todo ello ha llevado a las asociaciones de vecinos y a la  FAVS a una situación que 
resultaría insostenible para cualquier organización o entidad, y que apenas puede 
cumplir dignamente su papel gracias al redoblado esfuerzo que voluntariamente 
realizan sus miembros convencidos/as que la situación de una ciudad y unos barrios 
sin movimiento vecinal o puramente testimonial, sería bastante peor. 

Es cierto que en Terrassa las subvenciones también ha sufrido recortes en ese periodo, 
pero no con la brutalidad de lo que se ha decidido en Sabadell, y peor, sin que nadie 
haya dado explicación alguna, lo que corroboraría la falta de sensibilidad que existe 
respeto al movimiento vecinal y la poca valoración que parece merecerle el trabajo 
que realiza en beneficio de la ciudadanía. 

De hecho, la única explicación que podría entrar dentro de lo razonable es que el 
propio ayuntamiento hubiese sufrido unos recortes presupuestarios similares (un 40% 
en tres años), pero como no es el caso (porque de ser así, el ayuntamiento 
sencillamente, cerraría las puertas), resulta evidente que se trata de una decisión 
política respecto a las prioridades que está penalizando a las asociaciones de vecinos y 
la FAVS. 

Es lamentable que un instrumento de participación ciudadana con tanta historia, se 
encuentre bajo mínimos debido a un tratamiento desconsiderado por lo que, instamos 
al Equip de Govern a un cambio radical en la política de subvenciones respecto al 
movimiento vecinal, solicitando una reunión con usted, como máximo mandatario de 
la ciudad para abordar y dar solución al problema. 

Sabadell, 14 de noviembre del 2013 

Plenari de la FAVS 


