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Els principis. Qualitat democràtica i bon 
govern 
 
El pilar fonamental sobre el qual s'assenta la relació entre la ciutadania i 
les seves institucions és la confiança. 
 
La corrupció, i altres males pràctiques, han provocat la pèrdua de 
confiança en la gestió dels serveis públics. Ara cal treballar a 
l'Ajuntament per la recuperació del concepte de servei públic, que vol dir 
reforçar els mecanismes que garanteixin l'eficiència, la integritat i la 
imparcialitat. I exigeix també, remoure els obstacles que impedeixen una 
major qualitat democràtica, reforçant els mecanismes que assegurin la 
transparència, l'accés a la informació, el rendiment de comptes i la 
participació ciutadana.  
 
Per això, un dels objectius de l’acord de govern és aconseguir una ciutat 
amb uns estàndards de qualitat democràtica que siguin un referent més 
enllà de la pròpia ciutat. Per fer-ho possible, cal que el municipi estigui 
clarament lliure de corrupció, cal promoure una cultura política ètica i 
respectuosa, i cal 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”  
 
El govern es compromet, doncs, a recuperar la qualitat democràtica i el 
bon govern. 
 
 

Ètica, integritat i transparència 
 

Informació, comunicació i atenció a la ciutadania 
 

Participació ciutadana 
 

Intervenció comunitària 
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 A. Ètica, integritat i transparència 
 
 
Una democràcia de qualitat requereix que les organitzacions públiques actuïn de 
manera íntegra i conforme als principis ètics que la societat legítimament exigeix als 
seus representants i als treballadors públics. 
El govern s’ha compromès a realitzar les accions necessàries perquè la cultura 
interna reforci els valors d’ètica pública i per posar en marxa un sistema d’integritat, 
amb els instruments necessaris per a la seva gestió. 
La transparència és una de les peces bàsiques d’aquest sistema. És condició per a la 
rendició de comptes a la participació de ciutadans i ciutadanes en la presa de 
decisions públiques.	  
	  
 
Objectius 
 

ü Implantar la gestió de l’ètica pública a l’Ajuntament 
Les persones que formen part de l’Ajuntament, ja siguin electes o tècnics, han d’actuar d’acord amb 
uns principis ètics que responguin al que es exigible dels servidors públics. Per això cal 
desenvolupar un sistema d’integritat, concentrat en la cultura interna, la prevenció, les eines de 
gestió, el control i el compromís. 
 

ü Fomentar la transparència i el rendiment de comptes en l’actuació 
municipal 

La transparència es una condició per a la rendició de comptes davant els ciutadans. La legislació 
recent imposa unes obligacions molt exigents que requereixen modificacions importants en els 
instruments, els processos i les actuacions del conjunt de l’ajuntament. El govern té com a objectiu 
el desplegament d’aquest full de ruta i el foment general de la transparència. 
 

ü Revisar el Reglament del Síndic Municipal de Greuges 
La Sindicatura Municipal de Greuges és una institució al servei dels ciutadans i ciutadanes. La seva 
funció és atendre els ciutadans i ciutadanes que puguin sentir-se agreujats per alguna actuació, 
resolució o inactivitat de l’Ajuntament de Sabadell i els seus ens dependents. Alhora els 
suggeriments, resolucions i informes que emeti el síndic o síndica, han de servir de pauta per a la 
constant millora del servei que l’Ajuntament presta a la ciutadania. 
Després d’una dècada de funcionament d’aquesta institució, serà bo revisar el seu reglament, 
actualitzar-lo i preveure una forma d’elecció més participada. 
 

ü Acomplir l’acord del Ple municipal, perquè l’Ajuntament es personi 
com a acusació particular en el cas Mercuri 

El govern acomplirà l’acord del Ple municipal de desembre de 2014 perquè l’Ajuntament es personi 
com a acusació particular en el Cas Mercuri per tal de poder defensar els interessos de l’Ajuntament 
en relació al combat de la corrupció i amb la voluntat d’arribar a esclarir tots i cadascun dels fets 
investigats. Aquesta actuació s’emmarca en la necessària tasca de regeneració democràtica que la 
institució municipal ha de liderar després de veure’s enfonsada en el mapa indigne de la corrupció.  
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B. Informació, comunicació i atenció a la ciutadania 
 
 
La informació eficient, fiable i de fàcil accés, així com la gestió simplificada dels 
processos d’atenció a la ciutadania són els principis que han de regir els serveis 
municipals d’atenció a la ciutadania en les diferents oficines repartides per tot el 
territori. 
En l’àmbit de la comunicació cal replantejar l’actual model dels mitjans de 
comunicació de titularitat municipal tendint a la fórmula d’agència de generació de 
continguts d’actualitat local. En qualsevol cas, el govern garantirà la rigorositat i la 
pluralitat dels continguts de la ràdio local i dels altres mitjans de comunicació que 
puguin crear-se.  
 
Objectius 
 

ü Continuar millorant el Servei d’Atenció Ciutadana  
Les oficines centrals del Servei, així com els seus punts descentralitzats en el territori a Can Rull, 
Ca n’Oriac, la Creu de Barberà i Torre-romeu, ofereixen informació municipal, i també la gestió dels 
tràmits relacionats amb els serveis de l’Ajuntament, entre d’altres. En una línia de continuïtat, 
s’abordarà la simplificació dels processos i tràmits, la millora de l’atenció durant les campanyes 
extraordinàries i l’optimització dels horaris d’obertura amb la finalitat d’oferir un millor servei i, 
simultàniament, l’Ajuntament possibilitarà la progressiva gestió en línia dels tràmits. 
 

ü Reorganitzar el funcionament de la ràdio local i ampliar els 
instruments municipals de comunicació 

Els sabadellencs i les sabadellenques tenen el dret a rebre una informació de qualitat i rigorosa. El 
govern impulsarà una renovació dels mitjans de comunicació municipals amb l’objectiu que aquesta 
informació, a més de rigorosa i de qualitat, sigui també plural tan a Ràdio Sabadell, com al web 
municipal, a les publicacions i també en les noves línies de comunicació que puguin implantar-se en 
el futur.  
Així mateix, el govern durà a terme la provisió de càrrecs i del personal en base a criteris objectius i 
de professionalitat. 
 
 
 
C. Participació ciutadana 
 
 
Fomentar la participació és avançar cap a una ciutat on el progrés i el benestar és el 
resultat del treball conjunt, del consens i de la concertació. Per això cal impulsar una 
participació política plural i deliberativa. 
La participació permet i facilita un diàleg fluid entre tots els estaments socials i les 
institucions de la ciutat. Es creen vincles de complicitat que permeten impulsar els 
projectes de transformació i canvi necessari per fer de Sabadell una ciutat on tothom 
se senti integrat i acollit, on tothom pugui desenvolupar-se com a persona, viure amb 
convivència democràtica i gaudir d’un alt nivell de qualitat de vida. 
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Objectius 
 

ü Gestionar la redacció i aprovació del Pla Estratègic de Participació 
Ciutadana  

El Pla definirà el marc conceptual de la política municipal en matèria de participació, obrint el debat 
sobre els mecanismes de participació ciutadana de caràcter vinculant i repensant l’actual estructura 
basada en els consells de caràcter territorial i sectorial. El Pla abordarà també les estratègies per 
avançar cap a noves formes de participació amb l’objectiu de descentralitzar els espais de decisió a 
través de taules que comptin amb la participació d’entitats territorial i sectorial. Finalment, el Pla ha 
d’abordar també l’impuls de la cultura participativa dins l’organització municipal, així com la 
utilització de la cultura de la mediació com a eina alternativa a la resolució de conflictes. 
 

ü Fomentar l’associacionisme com a agent actiu i cohesionador	   
Les entitats i associacions de la ciutat són un dels pilars per avançar cap a unes estructures fortes 
de participació, que generin la cultura participativa necessària per assegurar el compromís amb 
l’entorn i reforcin els espais de decisió de què disposen els ciutadans i ciutadanes. Cal avançar, a 
través d’un nou reglament de cessió d’espais municipals, en la reflexió sobre els models de gestió 
dels espais físics, de relació i de participació amb què compta la ciutat, sobre la seva funció, la seva 
adequació i millora, i el seu ús, potenciant la creació d’espais d’autoorganització i de treball en 
xarxa. I avançar també establint amb claredat els criteris per atorgar subvencions analitzant el 
desenvolupament d’una convocatòria única. 
 

ü Impulsar la participació dels veïns i veïnes en el disseny de l’espai 
públic 

Això implica, entre altres, la creació de consells temàtics com a espais reals de decisió d’àmbits 
concrets, per debatre en profunditat els temes més transcendents per a la ciutat amb el conjunt de 
la ciutadania i entitats vinculades. Implica, també, la creació de comissions mixtes de treball 
sectorial entre serveis tècnics municipals i els consells temàtics per tal d’abordar les solucions de 
ciutat des d’una perspectiva participativa i inclusiva tenint en compte totes les visions existents 
entorn de cada problemàtica. 
 
 
D. La intervenció comunitària 
 
 
Una de les prioritats del govern és millorar la cohesió social a la ciutat i donar 
respostes adaptades a les necessitats específiques que té la ciutadania a cada barri 
o districte. Avançar en aquesta direcció no és senzill: es tracta d’abordar situacions 
socials, culturals i econòmiques de caràcter complex, per a les quals caldrà adoptar 
noves maneres de fer i de pensar. Això passa en gran mesura per la incorporació de 
l’enfocament comunitari en el conjunt de les polítiques públiques i serveis prestats 
per l’Ajuntament amb l’objectiu que es tradueixin en una millora qualitativa per a la 
ciutadania: més autonomia, apoderament, coresponsabilització, serveis més 
adaptats i integrals, promoció de les habilitats participatives, entre altres.  
 
Objectius 
 

ü Generar un model d’intervenció comunitària compartit  
La columna vertebral per a la millora significativa de la intervenció comunitària es basa en la 
generació d’un model compartit pel conjunt dels serveis del consistori i que respongui a 
l’administració treballin colze a colze per la reducció del nombre de persones que han caigut en 
situacions d’exclusió social cronificades. 
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