
Repensar completament el pressupost municipal per canviar el model, prioritzant els serveis a les 
persones i eliminant les despeses que no repercuteixen en serveis a la ciutadania.
I entre moltes altres propostes:

•   Reduir els 20 càrrecs de confiança actuals a 6 (1 per àrea)
•   Reajustar el cartipàs, aprimar l’estructura política
•   Reduir dràsticament les despeses de protocol, imatge i publicitat
•   Eliminar les recepcions i els actes municipals ostentosos
•   Adoptar sistemes informàtics lliures i la comunicació electrònica
•   Reduir els estudis i projectes externs
•   Aplicar un Pla d’estalvi energètic i d’aigua i telefonia
•   Reduir els ornaments florals dels fanals (cost anual 240.000 €)
•   Reduir excursions propagandístiques.
•   Suspendre el conveni de la Caserna Guàrdia Civil (3 milions €)
•   Suspendre el conveni del Castell de Can Feu (cost desorbitat)
•   Transformar Fira Sabadell (deficitària) a Viver d’empreses

El PSC no pot gestionar amb austeritat, per-què la seva acció de govern depèn de les polítiques d’aparador, de la propaganda, del clientelisme,  del malbaratament ...
L’austeritat és incompatible amb l’estil Bustos.

Què defensa l’Entesa?

•   Aplicar la tisorada del govern de Zapatero als empleats municipals .........................................................................................................................1.350.000
•   Rebaixar els sous dels càrrecs electes (govern) ........................................................................................................................................................................................................40.000
•   Rebaixar indemnitzacions dels càrrecs electes (oposició) i assignacions als grups municipals ....................................20.000
•   Amortitzar places per jubilacions, reduir hores extres i disminuir eventuals ....................................................................................................490.000
•   Retallar els diferents departaments i programes (sense concretar) ............................................................................................................................1.600.000
•   Reduir les aportacions als Organismes municipals (Museus, Arxiu, Informàtica...) .............................................................................500.000

Total euros           4.000.000

El govern municipal del PSC ha aprovat, gràcies al vot incondicional del PP, un “Pla 
d’austeritat” que ha resultat ser una burla i que s’ha limitat a:

“Despeses prioritàries”
segons el govern 

•   Per a la Pista coberta d’atletisme  (el seu cost ja puja 17 milions ) ......................................... 910.100
•   Per a Fira Sabadell  (finançament pàrquing)  ............................................................................................................. 7.293.500
•   Per  pagar expropiacions de terrenys  .................................................................................................................................... 7.521.500
•   Per urbanitzar obres que corresponen a Ferrocarrils de la Generalitat  ..............  4.274.900

Aquests diners han d’anar destinats bàsicament a reduir l’actual dèficit municipal (96 milions d’euros) 

Però, què farà el govern?: ampliar el crèdit amb 20 milions d’euros més. I per a què?
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Un pla d’AUSTERITAT?

L’Entesa defensa l’austeritat com una 

qüestió d’ètica, la base de tota gestió rigorosa 

dels diners públics.

Un principi a aplicar sempre i no quan la situació 

és crítica.
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més TRANSPARÈNCIA municipal

Per l’Entesa l’Administració ha de facilitar l’accés a totes les dades de la 
seva gestió que tinguin caràcter públic. La informació transparent és un dret 
fonamental de la ciutadania, afavoreix el control de l’acció de govern i enforteix 
el sistema democràtic.

Isidre Soler i Virginia Domínguez, regidors del Grup municipal d’Entesa per Sabadell

Gràcies a una moció proposada pel Grup Municipal d’Entesa i aprovada per majoria del 
Ple municipal (el PP es va abstenir), a partir d’ara el web de l’Ajuntament www.sabadell.cat  
inclourà informació que fins ara no era accessible per tal que tothom la pugui consultar:

•   Organigrama municipal 
•   Sous dels càrrecs electes i aportacions als grups municipals
•   Declaracions de béns dels càrrecs electes 
•   Sous dels càrrecs de confiança i comissionats 
•   Actes dels Plens municipals i de les Juntes de Govern Local 
•   Evolució anual del pressupost amb les modificacions 
•   Ingressos fiscals per habitant 
•   Despesa i endeutament per habitant
•   Deute públic municipal 
•   Evolució del deute en relació a exercicis anteriors 
•   Termini de pagament proveïdors 
•   Convocatòria de les licitacions 
•   Relació anual dels 20 principals proveïdors i quanties de les operacions 
•   Relació anual dels 20 principals contractistes i quanties adjudicacions 
•   Relació anual  dels 20 principals adjudicataris de serveis i quanties  
•   Convenis urbanístics municipals 


