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Prioritats del mandat municipal 2016-2019 
 
De l’acord de govern signat el dia 6 de novembre de 2015 pels grups municipals de Unitat pel 
Canvi, Esquerra Republicana de Catalunya, Crida per Sabadell i Guanyem Sabadell, se’n 
desprenen els principis que informen l’actuació de govern, els tres eixos prioritaris en què 
s’estructurarà l’actuació del mandat 2016-2019 i els instruments per a dur-ho a terme. 
 

Principis. Qualitat democràtica i bon govern 
 
El govern impulsarà una nova governança, recuperant l’ètica pública en la gestió del conjunt de les 
polítiques municipals, d’acord amb els criteris de transparència, rendiment de comptes i 
participació, impulsant projectes d’intervenció comunitària, fomentant les bones pràctiques, 
formant al personal contra la corrupció i elevant els actuals estàndards de qualitat democràtica. 
 

Eix 1. Els drets socials: cohesió i equitat 
 
Amb la recuperació democràtica els ciutadans i ciutadanes són, també, subjectes dipositaris de 
drets que l’ordenament jurídic protegeix: el dret a la salut, a l’habitatge, a l’educació, al treball... 
Però també els drets civils i el dret a l’accés a la cultura i a l’esport. Drets que els han de permetre 
unes condicions de vida dignes i afrontar el seu futur com a persones, que afavoreixen la cohesió 
social i els permeten afrontar el futur de forma col·lectiva. Bona part de la població viu en una 
situació d’emergència social. El govern treballarà des del compromís amb l’equitat, protegint 
aquests drets i donant resposta a les necessitats de les persones per mitjà de polítiques per 
afrontar les situacions de vulnerabilitat, i també per mitjà d’actuacions de prevenció de les 
causes de les desigualtats 
.  

Eix 2. L’economia: innovació i cooperació 
 
Finalitzada una etapa sense horitzó, la ciutat s’ha de tornar a dotar d’un projecte estratègic que 
l’empoderi. Un projecte a partir del qual posar en valor el potencial de la ciutat en l’àmbit 
econòmic, en la indústria i en el comerç, i en l’àmbit territorial pel que fa a la comarca i l’entorn més 
immediat. El govern municipal treballarà des del compromís amb els nostres valors, per recuperar 
l’orgull de pertinença i generar il·lusió i confiança per fer de Sabadell un referent a partir dels 
actius de la ciutat. 
 

Eix 3. El territori: planificació i sostenibilitat 
 
La qualitat de vida s’ha de garantir també en el disseny de la ciutat, tot reduint les causes de la 
desigualtat i la pobresa ambiental. El govern municipal treballarà des del compromís amb la 
recuperació de la ciutat, millorant la qualitat urbana i ambiental, i gestionant un urbanisme a escala 
humana, amb la participació de tots els agents. Alhora, treballarà per l’eficiència dels serveis 
públics, reduint el consum energètic i promovent una mobilitat sostenible al servei dels vianants i 
ciclistes, potenciant el transport públic i apostant per un model de seguretat basat en la proximitat. 
Caldrà proposar la construcció dels equipaments que la ciutat necessita i augmentar les 
inversions per disposar d’un espai públic més digne i convertir-lo en factor de cohesió social. 
 

Instruments. Un ajuntament eficient i proper 
 
Per tal de recuperar el concepte de servei públic, el govern plantejarà les reformes organitzatives i 
les millores en la gestió dels recursos econòmics i tècnics de l’ajuntament que contribueixin a la 
simplificació i modernització de l’administració, a una més eficient prestació dels serveis i a una millor 
atenció i resposta als ciutadans. Un Ajuntament al servei dels veïns i veïnes de Sabadell. 
Les prioritats del mandat s’estructuren, doncs, a partir de l’esquema següent: 
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Els principis. La qualitat democràtica i el bon govern 

 	   	   	   	  
Ètica, integritat i transparència 

	   	   	   	   	  

Informació, comunicació i atenció a la ciutadania 
	   	   	   	   	  

Participació ciutadana 
	   	   	   	   	  

Intervenció comunitària 

 	   	   	   	  

Els eixos prioritaris 
 	   	   	   	  

Eix 1. Els drets socials: 
cohesió i equitat  Eix 2. L’economia: Innovació i 

cooperació  Eix 3. El territori: Planificació i 
sostenibilitat 

     
Educació per a tothom i al 

llarg de la vida  Foment de l’ocupació de 
qualitat  Dret a la ciutat 

     

Acció social proactiva  Desenvolupament econòmic 
sostenible  Espai públic, mobilitat i 

serveis 
     

Habitatge digne  Comerç de proximitat i 
consum  Qualitat ambiental i 

biodiversitat 
     

Salut pública de qualitat  
Banca ètica i compra 

responsable en la gestió 
municipal 

 Rodal i gestió agroforestal 
productiva 

     

Defensa dels drets civils i 
cicles de vida  Promoció, internacionalització 

i turisme  Seguretat ciutadana 

 
Producció i accés a la 

cultura 
 

Difusió de l’esport i els 
seus valors 

 	   	   	   	  

Els instruments. Un ajuntament eficient i proper 
 	   	   	   	  

Organització i recursos humans 
	   	   	   	   	  

Recursos econòmics  
 	   	   	   	  

Planificació estratègica  
 	   	   	   	  

Bases de dades i eines tecnològiques 
	   	   	   	   	  

Relacions institucionals i informació corporativa 


