
El Govern municipal encapçalat per l’alcalde Manuel Bustos es 
referma en la seva actitud de manca de transparència i de 

deteriorar la democràcia municipal 

 

El passat mes de juliol 12 regidors dels grups municipals de CiU, ICV-EUiA, ES 
i ERC ens vam veure obligats a demanar un informe jurídic al Secretari de 
l'Ajuntament de Sabadell davant la negativa de l'equip de govern de facilitar 
als regidors membres de la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament 
determinada informació sobre les despeses municipals; informació que en 
anys anteriors l'equip de govern sí que havia facilitat. Cal tenir en compte 
que els regidors membres d'aquesta comissió han hagut d'emetre el seu parer 
sobre els comptes de l'Ajuntament corresponents a l'any 2007. 

Aquest informe jurídic demanat al Secretari conclou, per a sorpresa nostra, que 
encara que en anys anteriors s'hagués facilitat el dret a la informació del 
regidors mitjançant l'elaboració de determinats documents, això no obliga 
l'equip de govern a elaborar-los cada any. 

Per tant, els grups municipals de CiU, ICV-EUiA, ES i ERC volem denunciar 
públicament el canvi d'actitud i la consegüent pèrdua de transparència de 
l'Equip de Govern socialista, que enguany es nega a lliurar informació sobre 
determinades despeses realitzades per l'Ajuntament que en altres anys 
l'havia facilitat. Així mateix lamentem el deteriorament de la democràcia que 
això implica. 

Els Grups municipals sotasignats considerem que per a una bona salut 
democràtica, més enllà de les obligacions de mínims que marca la llei, cal una 
voluntat de transparència en la gestió dels recursos públics; voluntat de 
transparència que s'ha de manifestar, bàsicament, en facilitar tota la informació 
que calgui sobre la gestió dels recursos públics. Voluntat de transferència 
que ha caigut a un nivell realment preocupant amb aquesta nova negativa 
de l'Equip de govern a facilitar la informació que fins ara es facilitava als 
membres de la Comissió Especial de Comptes municipal. 

 

Grups Municipals de CiU, ICV-EUiA, ES i ERC 

Sabadell, 1 d’octubre de 2008 

 


