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Un acord de govern per començar  
una nova etapa 
 
El dia 6 de novembre de 2015 els grups municipals d’Unitat pel Canvi, Esquerra Republicana de 
Catalunya, Crida per Sabadell i Guanyem Sabadell varen signar el document “Compromís per un 
programa de govern per Sabadell 2015-2019”. Un acord per començar una nova etapa a Sabadell.  
 
El document posa en relleu que la ciutat viu un moment històric en el camp social i polític, i exposa 
que si en la represa democràtica Sabadell va ser capaç d’emprendre els processos de construcció 
democràtica i de polítiques públiques al servei de la ciutadania, ara, trenta-cinc anys després, la 
ciutadania es pronuncià de manera contundent en les darreres eleccions municipals perquè les 
opcions de l’esquerra plural i transformadora entomin la responsabilitat de prendre el timó de la 
ciutat per deixar enrere definitivament la darrera etapa, en la qual la ciutat ha estat sotmesa a un 
procés de decadència, abandonament i mal govern i s’ha vist enfonsada al mapa indigne de la 
corrupció. 
 
El resultat de les eleccions empeny aquestes opcions polítiques a impulsar el canvi profund que 
Sabadell necessita i a assumir la responsabilitat política indefugible de treballar conjuntament. Una 
tasca que només pot ser possible des de la generositat i la voluntat de servei, construint en comú un 
nou projecte per a la ciutat i totes les seves persones. 
 
Per això, les organitzacions Unitat pel Canvi, Esquerra Republicana de Catalunya, Crida per 
Sabadell i Guanyem Sabadell es comprometen a bastir aquest projecte de canvi i transformació. I a 
fer-ho amb tota la seva gent i posant els drets socials i les llibertats democràtiques pel davant de tot. 
 
Els objectius d’aquest govern es concreten en un programa polític al servei de la democràcia i de les 
classes populars, que té en la seva capçalera el compromís per la qualitat democràtica i el bon 
govern. Per això un dels objectius clau del govern municipal ha de ser aconseguir una ciutat amb 
uns estàndards de qualitat democràtica que siguin un referent més enllà de la ciutat. Per fer-ho 
possible cal que el municipi estigui lliure de corrupció, és necessari promoure una cultura política 
ètica i respectuosa, que el govern municipal desenvolupi la seva acció política amb espais de 
participació reals i amb capacitat d’incidència, i amb una administració que atengui amb qualitat a 
les persones. 
 
I, en aquest sentit, es planteja el següent Codi Ètic i model de govern: 
 

o “Compromís amb la no professionalització de la política: tots els membres del govern fan 
pública la seva voluntat de limitar a un màxim de dos mandats la seva presència al ple (8 
anys). 

o Compromís de no acumulació de càrrecs públics remunerats. 
o Compromís de fer públic el patrimoni personal abans de començar i en acabar el mandat. 
o Agenda pública setmanal dels membres del govern. 
o Reducció de la massa salarial d’un 25% de les retribucions dels càrrecs electes i personal 

eventual del mandat anterior respectant una escala salarial màxima 1:3. 
o Supressió de les dietes i en el cas de la seva percepció en representació de l’Ajuntament 

ingressar-les a la hisenda municipal. 
o Compromís en la instauració de bones pràctiques relacionades amb l’austeritat i la 

transparència com a pràctica habitual dels càrrecs electes i de confiança. 
o Els càrrecs electes i personal eventual no acceptaran regals. Es vetllarà perquè els càrrecs 

de lliure designació siguin plenament justificats en funció de la necessitat específica que 
cal cobrir”. 
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Alhora, l’acord de govern fa una aposta per la transparència i el rendiment de comptes, per a una 
informació plural en els mitjans de comunicació municipals i per a un Ajuntament eficient i proper. 
 
A continuació, i en primer terme, es desglossa el contingut d’un seguit de polítiques sectorials de 
caràcter transformador: és el cas de l’emergència social, de la recerca de l’equitat I l’èxit educatiu, la 
inclusió social, l’atenció a les persones en atur, el dret a l’habitatge, els polítiques de salut o de les 
polítiques cíviques, comunitàries i de drets civils. 
 
En segona instància, s’enumeren els plantejaments bàsics de les polítiques de reactivació 
econòmica i canvi de model per detallar, a continuació, els trets fonamentals de la política 
urbanística perquè Sabadell avanci cap a un urbanisme sostenible, amb una planificació a escala 
humana. 
 
La seguretat ciutadana, amb un model basat en les polítiques socials i comunitàries, la prevenció i 
l’acció de proximitat, i les polítiques d’accés a la cultura conformen els darrers apartats, per finalitzar 
manifestant el compromís inequívoc amb el procés constituent per a l’assoliment de la nova 
república catalana, amb les garanties democràtiques i vehiculant la participació ciutadana de 
Sabadell. Assegurant el dret a decidir del poble de Catalunya. 
 
L’acord conclou indicant que el nou govern estarà format per 14 regidors o regidores organitzats en 
4 àrees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


