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Propostes d’Entesa per Sabadell per al Pla d’Austeritat municipal 
 

L’Entesa per Sabadell defensa l’austeritat com a principi que ha de presidir la gestió del 
diner públic i, per tant, de l’economia municipal. Al llarg d’onze anys hem vingut reclamant 
que les despeses municipals vagin adreçades única i exclusivament a satisfer les 
necessitats dels sabadellencs i sabadellenques a través dels serveis i dels programes 
d’actuació, evitant en tot moment les despeses supèrflues.  

Aquest plantejament, la política d’austeritat i de racionalitat, ha de ser permanent, i no tan 
sols en èpoques amb menys ingressos, amb la finalitat de poder destinar el màxim de 
recursos econòmics a la qualitat dels serveis, a afavorir el màxim de beneficiaris dels 
mateixos i a fer inversions. 

Per aquest motius, ja al novembre de 2008, davant dels primers símptomes de crisi 
econòmica, vam fer arribar al govern municipal la proposta “Mesures de l’Entesa per 
Sabadell per reajustar l’economia municipal”. Alguns mesos després, al març de 2009, 
vam presentar també el document “Propostes d’Entesa per Sabadell per reduir les 
despeses municipals”. El 27 de novembre vàrem fer arribar al govern el document 
“Propostes d’Entesa per Sabadell al Pressupost 2010” en el qual també es plantejaven 
mesures per reduir la despesa municipal. Val a dir que cap d’aquestes propostes varen 
ser considerades pel govern. 

La conjuntura actual és preocupant i ara fins i tot el govern parla d’austeritat, però, des del 
nostre punt de vista amb un plantejament erroni, el de passar la tisora de la mateixa 
manera per tots els serveis i programes. L’Entesa per Sabadell defensa que el que cal és 
revisar el conjunt del pressupost i prescindir de totes les despeses supèrflues i les que no 
tinguin un efecte directe sobre els serveis a la ciutadania. 

 

Mesures sobre l’estructura municipal 

• Racionalitzar el cartipàs. 

• Reduir els càrrecs de confiança a un per àrea. Eliminar la figura del Comissionat i 
traspassar les seves funcions als regidors de l’equip de govern i als caps de servei 
recuperant el model en què els caps de servei són treballadors i treballadores de la 
plantilla municipal. 

• Reducció de sous dels càrrecs electes i càrrecs de confiança en un 10 %. 
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Mesures organitzatives i de personal 

• Reajustar i racionalitzar l’estructura municipal. No augmentar innecessàriament la 
plantilla de personal. Donar prioritat a la prestació de serveis directes a la ciutadania. 

• Reduir a dos xofers el nombre actual d’acompanyants de l’alcalde i tinents d’alcalde. 

• Reduir la contractació de consultories externes i recuperar el model de seguiment dels 
plans i tasques dels departaments per part del personal tècnic i directiu de plantilla 

• Eliminar places d’informadors de FEOSL. Aquestes funcions les han d’assumir les 
empreses adjudicatàries. 

• Reduir les empreses municipals i gestionar els equipaments des de l’estructura de les 
àrees. 

 

Mesures sobre imatge i comunicació 

• Reduir dràsticament les despeses de protocol, imatge i publicitat. 

• Eliminar els càterings de tots els actes institucionals. 

• Ajustar els actes institucionals als imprescindibles i amb posades en escena sòbries. 

• Eliminar les recepcions ostentoses com la de Festa Major. 

• Austeritat en les publicacions municipals, targetons i fulls informatius, etc. (evitar 
publicacions a tot color, troquelats i plegats especials) 

• Sabadell a prop: passar a publicació trimestral i en un format més auster i econòmic. 

• Sabadell actual: eliminar aquest espai de propaganda institucional. 

• Reduir la propaganda institucional en els mitjans de comunicació.  

• Eliminar trameses d’escrits propagandístics. 

• Evitar els cartells innecessaris i anuncis propagandístics, com ara els que es posen a 
les obres FEIL / FEOSL. 

 

Mesures de funcionament intern 

• Adoptar sistemes informàtics lliures, que estalviïn el cost de les llicències d’ofimàtica. 

• Adoptar sistemes de comunicació interna per reduir les despeses de telefonia.  

• Aplicar a totes les dependències municipals la signatura electrònica per evitar paper. 

• Revisar mailings per evitar les duplicitats de les trameses. 
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• Eliminar trameses innecessàries (cartes informatives de temes ja coneguts o evidents, 
cartes de propaganda institucional, targetons, etc.) 

• Pla d’Estalvi energètic, aigua i telefonia. 

 

Projectes, convenis i subvencions 

• Suspendre el conveni amb el Ministeri de l’Interior per a la Caserna de la Guàrdia Civil. 

• Suspendre el conveni del Castell de Can Feu 

• Eliminar qualsevol despesa relacionada a projectes que no seran realitat en els propers 
anys (Ciutat de la música, Museu Aeronàutic, etc.) 

• Transformar Fira Sabadell en un viver d’empreses. 

• Revisar a la baixa les subvencions que no vagin adreçades a programes socials, als 
serveis a les persones, a la integració i pal·liar situacions d'exclusió social. 

 

Altres mesures 

• Reduir dràsticament la despesa dels ornaments florals penjants, flors i ornamentacions 
al carrer. 

• Reduir l’encàrrec d’estudis externs als imprescindibles. 

• Eliminar els esdeveniments municipals (excursions DCAT, Jornada portes obertes, 
Descobreix Sabadell, Fem Sabadell un jardí,...) 

• Ajustar les places de les vacances de la gent gran exclusivament a les persones amb 
pocs recursos econòmics o que requereixen una atenció mèdica o assistencial 
especial. Eliminar els desplaçaments per les visites de l’alcalde i/o la regidora, tècnics, 
xofers i fotògraf. 

• Eliminar les posades en escena ostentoses de les reunions dels organismes municipals 
i de ciutat i eliminar els regals institucionals destinats a membres d’aquests consells o a 
la ciutadania (Consell de Ciutat, Consell de la Solidaritat, Debat sobre Sabadell i la 
AMB...) 

• Reduir el nombre de vehicles oficials. 

• Reorientar els “Estius universitaris” per tal d’abaratir el seu cost i fer-los també més 
assequibles per als estudiants. 

 

Grup Municipal d’Entesa per Sabadell 

Sabadell, 14 de juny de 2010  


