
ACORD PER LA 
REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA 
A SABADELL
Després de 16 anys de governs Bustos, que han utilitzat la institució per als seus interessos i han pervertit el paper 
de l’oposició intentant reduir-lo a la mínima expressió, és imprescindible fer net en aquest tipus de pràctiques i 
començar un nou cicle per recuperar la vocació de servei a la ciutadania i denunciar qualsevol ús de la institució 
per a profit personal.

Un element fonamental en aquest nou cicle és establir una relació fluïda entre els grups que ostentin el govern i 
els que estiguin a l’oposició, basada en mantenir un espai de diàleg per als grans projectes de ciutat buscant el 
consens més enllà de les majories aritmètiques i, alhora, garantir el bon funcionament dels instruments de fiscali-
tzació i transparència de l’acció municipal, donant també veu a la ciutadania i els moviments socials. 

És per aquest motiu, que les organitzacions / Els grups municipals signants ens comprometem a facilitar la inves-
tidura d’un alcalde no continuista de l’etapa de 16 anys de govern del PSC.

Compromisos del futur govern municipal:

1. Establir mecanismes de transparència de l’acció de govern, tant de caràcter intern adreçats als grups mu-
nicipals, com de caràcter públic: agendes públiques, reunió setmanal de portaveus, accés a totes les actes i 
documents, etc.

2. Compromís d’auditar l’Ajuntament fent partícip d’aquest procés l’oposició i incorporant-hi la visió ciutadana.

3. Impulsar un nou Reglament Orgànic Municipal que visibilitzi l’acció de l’oposició i faciliti el seu accés a tota 
la informació i el desenvolupament dels seus drets.

4. Exercir, tot prenent les decisions rellevants a la Junta de portaveus, l’acusació particular del Cas Mercuri i 
emprendre altres accions legals davant d’indicis de corrupció.

5. Garantir la pluralitat als mitjans de comunicació públics (Ràdio Sabadell, web municipal, publicacions, etc.).

6. Aplicar elements de dignificació dels Grups municipals (espais adequats, mitjans tècnics, accés directe al 
Secretari i l’Interventor, visibilitat de la pluralitat del consistori en els actes institucionals...).

7. Cercar el necessari consens al voltant de les competències i figura del Síndic municipal de Greuges.

8. Garantir un marge d’actuació adequat de l’oposició en tots els organismes públics, ens i empreses públiques.

9. Impulsar un Reglament de Cessió de locals municipals a les entitats i col·lectius de la ciutat amb criteris ob-
jectius i públics, que evitin el clientelisme i l’amiguisme.

10. Gestionar de manera transparent les subvencions a entitats i col·lectius i revisar els convenis existents.
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