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A) PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA    
 
1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 01 de desembre de 
2009. 
 
 
 Es sotmet  a la consideració del Ple Municipal l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la 
sessió ordinària del dia 01 de desembre i s’aprova per unanimitat . 
 
 
2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS    
 
Serveis Econòmics 
 
2.- Aprovar definitivament el Pressupost de l'Ajuntament de Sabadell per a l'any 
2010. 
 
 
 
Atès que Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 9 de desembre de 2009, va aprovar 
el Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici del 2010, de 
conformitat amb el que preveuen els articles del 162 al 168 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals i dels 
articles 2 al 19 del RD 500/1990, del 20 d’abril. 
 
Atès que aquest expedient ha estat exposat al públic en la forma i terminis establerts en 
l’art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i s’han presentat al·legacions per part del 
Grup Municipal d’ICV-EUiA. 
 
Atès que les al·legacions presentades fan referència a: que la consignació de la partida 
d’ingrés de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres és excessiva; a que es 
disminueixi el capítol 1 de despeses de personal de l’Ajuntament, a que es disminueixin 
diverses partides d’estudis i treballs tècnics, comunicació, protocol i publicitat; a que 
s’incrementin determinades partides de Serveis Socials, Convivència, Joventut, Via 
Pública i Mobilitat; a que es replantegi el pressupost d’Inversions; i a que es modifiquin 
les taxes i preus de determinats serveis socials. 
 
Atès que l’article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, regula qui són les persones 
interessades a efectes de reclamacions contra el Pressupost. 
 
Atès  els supòsits pels que únicament es poden interposar reclamacions contra el 
pressupost regulats a l’art. 170.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
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Atès que, tal com s’esmentava en el dictamen d’aprovació inicial del Pressupost, el 
càlcul de les consignacions de l’estat d’ingressos ha estat efectuat prenent com a base 
els rendiments coneguts fins el mes de setembre, les previsions al 31 de desembre, 
incrementades aquestes darreres en el possible augment vegetatiu i variacions 
previsibles, així com també les d’ordenances fiscals que s’havien aprovat pel ple per al 
proper exercici. 
 
 
Vistos els informes de Serveis Econòmics i de l’Interventor General. 
 
 
Vist el que disposen els articles 169 i 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aquesta Comissió 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS 
 
 
PRIMER .- Desestimar les al·legacions presentades per part del Grup Municipal d’ICV-
EUiA. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament el Pressupost General per a l’exercici del 2010, 
integrat pel de l’Ajuntament, el dels organismes autònoms municipals de caràcter 
administratiu i els estats de previsió de despeses i d’ingressos de les societats mercantils 
de capital íntegrament municipal, en els termes establerts en l’acord d’aprovació inicial 
el 9 de desembre de 2009. 
 
TERCER.- Publicar el Pressupost General resumit per capítols en compliment del que 
disposa l’article 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
QUART .- Comunicar el present acord al Grup Municipal d’ICV-EUiA. 
 
  
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat, amb els vots e favor del PSC i PP i els vots en 
contra de CIU, ICV-EUiA, EpS, d’ERC, aprovació obtinguda en votació ordinària. 
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3.- Aprovar l'expedient núm. 1 de modificació del Pressupost General de 2010 de 
l'Ajuntament de Sabadell. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sabadell ha rebut la comunicació d’ingrés d’una subvenció de 
capital  per un import de 17.631.601 euros derivats del Fons Estatal per l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local (FEOLS).   
 
ATÈS que s’han de crear noves partides d’ingressos al pressupost 2010 per a gestionar 
els recursos del FEOLS. 
 
Atès  que durant l’exercici 2010 s’ha de realitzar les despeses originades per la 
subvenció FEOLS i  per a les quals no existeixen aplicació pressupostària a l’exercici  
2010. 
 
Vist el que disposen els articles del 177 al 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,  i els seus corresponents del  
RD500/1990, de 20 d’abril. 
 
Vist  el que disposen els articles del 8 al 15 de les bases d’execució del pressupost 
general de l’Ajuntament de Sabadell  els quals  fan  l’adaptació del text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals en matèria  de pressupost. 
 
Vist l’informe de l’Interventor General. 
 
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, a petició del 
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals, proposa al Ple l’adopció dels següents: 

A C O R D S 
 
PRIMER.-   Aprovar l’expedient número 1 de modificació de crèdits extraordinaris  del 
Pressupost General del 2010 de l’Ajuntament de Sabadell conforme l’annex adjunt, pel 
qual s’augmenta en 17.631.601€ (disset milions sis-cents trenta-un mil sis-cents un 
euros). 
 
SEGON.-  Exposar aquest expedient al públic en la forma i terminis que estableixen els 
arts. 169,170 i 17.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, i considerar-lo definitivament aprovat si no es presenten 
reclamacions. 
 
  
TERCER .-  Facultar a l’Alcalde President o regidor en què delegui o tingui delegat per 
a la signatura de tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels acords 
precedents. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat  amb els vots a favor del grup municipal PSC i 
les abstencions dels grups municipals CIU, ICV-EUA, PP, EpS, ERC, aprovació 
obtinguda en votació ordinària 
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Intervenció 
 
4.- Aprovar la modificació del Manual de Normes i Procediments de Gestió 
Patrimonial d'Actius. 
 
 
Atès que l’any 2005, en vista de les disposicions legals de la Generalitat i l’esborrany 
(en aquelles dates) de la nova instrucció de comptabilitat per les entitats locals amb 
entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2006, es va considerar seriosament la 
necessitat d’adquirir un programa informàtic fiable i adequat de Gestió Patrimonial 
complerta. 
 
Atès que en data 16 de desembre de 2005 la Junta de Govern Local va procedir a 
l’adjudicació a Aytos, CPD, SL. 
 
Atès que per l’empresa Aytos amb el suport de la consultora Bonser Iniciativas de 
Gestión, SL i juntament amb un Comitè de Direcció d’experts de diferents departaments 
de l’Ajuntament  va aprovar-se el Pla de Treball per tal de desenvolupar aquest projecte. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sabadell en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 
2006 va acordar la ratificació dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en la 
sessió del dia 30 de juny de 2006, pels quals s’aprovava el “Manual de Normes i 
Procediments del Projecte de Disseny i Implantació d’un Sistema de Gestió Integral del 
Patrimoni Municipal”. 
 
Atès que aquest Manual aprovat consta de 3 volums: 
 
• Tom 1. Criteris per a la gestió de béns 
• Tom 2. Operacions patrimonials 
• Tom 3. Procediments per a la gestió de patrimoni 
 
Atès que des de la seva posta en marxa amb la col·laboració de la totalitat dels serveis 
administratius de l’Ajuntament que gestionen les inversions municipals s’han anat 
detectant necessitats de definir noves incorporacions d’elements patrimonials en 
diferents classificacions de béns per tal d’actualitzar i de millorar el contingut dels 
manuals de gestió; així com també poder definir amb un criteri més aclaridor altres 
aspectes contemplats a la redacció inicial. 
 
Atès que el contingut d’aquest Manual de Normes i Procediments de Gestió Integral del 
Patrimoni Municipal te caràcter de normes internes de l’Ajuntament per als usuaris de 
l’aplicació informàtica de Gestió Patrimonial d’Actius. 
 
Per la qual cosa l’Àrea de Serveis Centrals proposa al Ple l’adopció del següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER .- Aprovar les modificacions introduïdes, segons document annex, al Manual 
de Normes i Procediments del Sistema de Gestió Integral del Patrimoni Municipal, que 
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regeix l’operativa de l’aplicació informàtica de Gestió Patrimonial d’Actius (GPA) per 
les quals s’actualitza i millora el seu contingut, incorporant nous elements patrimonials 
en les diferents classificacions i es millora la redacció inicial en determinats circuits 
operatius. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquestes modificacions als diferents usuaris de l’aplicació 
informàtica GPA i publicar les versions actualitzades dels diferents volums del Manual 
de Normes i Procediments amb aquestes modificacions a la Intranet Municipal. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat  per unanimitat. aprovació obtinguda en votació 
ordinària 
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EXCMO. AJUNTAMENT DE SABADELL MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PATRIMONIO / INVENTARIO MODIFICACION ES 
INCORPORADAS AL TOMO I ASAB_AGP_ModificaTomoI_V.4 Versión: 4.0 
Referencia: Bonser AGP Realizado por: BONSER Iniciativas de Gestión, S.L. Página 
: 1 Se relacionan a continuación, las modificaciones incorporadas en la versión 4.0 del 
Tomo I “Criterios de Gestión de Bienes” del Manual de Normas y Procedimientos:  
 
- Página 54: Se incorporan como bienes objeto de inventario de la Clasificación 
(110305) “Obras civiles de Servicio Público” los siguientes:  
 
o Instalaciones de transporte neumático de residuos  
 
o Sistema de control semafórico.  
 
o Sistema de control de acceso a calles (pilonas).  
 
o Sistema de video-vigilancia en calles.  
 
o Sistema de alumbrado público  
 
- Página 60: Se incorpora como bien objeto de inventario de la Clasificación (300104) 
“Elementos de Red”, el servicio de conexión wifi.  
 
- Página 67: Se incorpora como bien objeto de inventario de la Clasificación (320105) 
“Elementos de Seguridad y Comunicación”, los interfonos e intercomunicadores.  
 
- Página 68: Se incorpora como bien objeto de inventario de la Clasificación (330101) 
“Mobiliario General”, las mesas cambiadoras de bebés.  
 
- Página 69: Se incorpora como bien objeto de inventario de la Clasificación (330102) 
“Mobiliario Urbano”, las barbacoas y se modifica la descripción de las tablas de picnic 
por mesas de picnic.  
 
- Página 70: Se incorpora como bien objeto de inventario de la Clasificación (330103) 
“Mobiliario Deportivo” el arco de meta inflable.  
 
- Página 72: Se ha corregido el error tipográfico que hacía referencia a la Clasificación 
(330201) “Equipamiento tratamiento de imagen y sonido”.  
 
- Página 74: Se ha creado la nueva Clasificación (330109) “Mobiliario Asistencial”. 
Esta nueva Clasificación repercute en la Clasificación (320102) “Equipos de Elevación 
y Transporte Interno” (página 65), donde se incluye como bienes no gestionados las 
sillas hidráulicas salvaescaleras para minusválidos.  
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EXCMO. AJUNTAMENT DE SABADELL MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PATRIMONIO / INVENTARIO MODIFICACION ES 
INCORPORADAS AL TOMO II ASAB_AGP_ModificaTomoII_V.3  Versión: 3.0 
Referencia: Bonser AGP Realizado por: BONSER Iniciativas de Gestión, S.L. Página 
: 1 Se relacionan a continuación, las modificaciones incorporadas en la versión 3.0 del 
Tomo II “Operaciones Patrimoniales” del Manual de Normas y Procedimientos:  
 
- Página 65 y siguientes: Se han modificado las operaciones jurídicas para indicar que 
todas admiten propuesta por los Servicios Gestores.  
 
 
EXCMO. AJUNTAMENT DE SABADELL MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PATRIMONIO / INVENTARIO MODIFICACION ES 
INCORPORADAS AL TOMO III ASAB_AGP_ModificaTomoIII_V .2 Versión: 2.0 
Referencia: Bonser AGP Realizado por: BONSER Iniciativas de Gestión, S.L. Página 
: 1 Se relacionan a continuación, las modificaciones incorporadas en la versión 2.0 del 
Tomo III “Procedimientos” del Manual de Normas y Procedimientos:  
 
- Página 144 y siguientes: Se ha incorporado el Procedimiento P.20.000 de 
„Adquisición por Expropiación� con el fin de clarificar el procedimiento utilizado en la 
práctica a través del uso de los Proyectos de Inversión.  
 
 
EXCMO. AJUNTAMENT DE SABADELL MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PATRIMONIO / INVENTARIO MODIFICACION ES 
INCORPORADAS AL TOMO I ASAB_P1055_ModificaTomoI_V.3 Versión: 3.0 
Referencia: P-1055 Realizado por: BONSER Iniciativas de Gestión, S.L. Página : 1 
Se relacionan a continuación, las modificaciones incorporadas en la versión 3.0 del 
Tomo I “Criterios de Gestión de Bienes” del Manual de Normas y Procedimientos:  
 
- En la página 52 se han incluido las pilonas como bienes objeto de inventario dentro de 
la Clasificación (110301) “Calles y plazas”.  
 
- En la página 62 se han incluido las PDA’s como bienes objeto de inventario dentro de 
la Clasificación (300106) “Periféricos”.  
 
- En la página 65 se han incluido los cajeros automáticos de parking como bienes 
objeto de inventario dentro de la Clasificación (320105) “Maquinaria General”.  
 
- En la página 66 se han incluido las sillas hidráulicas salvaescaleras para 
minusválidos como bien objeto de inventario dentro de la Clasificación (320102) 
“Equipos de elevación y transporte interno”.  
 
- En la página 68 se han incluido como bienes no gestionados de la Clasificación 
(320105) “Elementos de Seguridad y Comunicación” las armas, chalecos antibalas, 
luces de alarma de señalización para coches, porras, uniformes y, en general, material 
antidisturbios.  
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- En la página 70 del documento se ha incluido como bien objeto de inventario las 
carpas punto de información de medio ambiente, los toldos y las pérgolas, dentro de la 
Clasificación (330102) “Mobiliario Urbano”  
 
- En la página 71 del documento se ha hecho mención expresa a las redes como 
accesorios de las porterías dentro de la Clasificación (330103) “Mobiliario deportivo”.  
 
- En la página 73 se han incluido los fax como bienes objeto de inventario en la 
Clasificación (330106) “Equipos de oficina y fotocopiadoras”.  
 
- En la página 74 se ha incluido el ejemplo de las papeleras de diseño por la compra de 
papeleras que se dio en el Teatro Principal. Este tipo de bienes se gestiona por la 
Clasificación (330107) “Muebles de considerable valor económico”.  
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Seguretat Ciutadana 
 
5.- Assumir les competències d'inspecció i sanció dels establiments oberts al públic 
i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal de conformitat amb el que 
preveu la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació dels espectacles públics i les 
activitats recreatives. 
 
 
Atès que en data 13 de juliol de 2009 es va publicar en el diari Oficial de la Generalitat 
la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives.  
  
Atès que segons la Disposició derogatòria de l’esmentada Llei, a partir de l’entrada en 
vigor de la mateixa, resta derogada la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de 
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, que regulava fins les 
hores la funció de policia respecte als espectacles públics i els establiments i les 
activitats recreatives de pública concurrència, amb independència que llur titularitat 
sigui pública o privada. 
  
Vist el contingut de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, i en especial de l’article 13.1d) i 
concordants, que estableixen la necessitat de què per mitjà d’un acord del ple municipal 
s’acordi assumir l’exercici de les competències municipals en matèria d’inspecció i 
sanció d’establiments oberts al públic, espectacles públics i les activitats recreatives 
sotmesos a llicència municipal. 
  
Vist l’informe favorable del Cap de la Policia Municipal.  
 
Per la qual cosa aquesta Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, en virtut 
de les facultats que li han estat atribuïdes, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Assumir les competències d’inspecció i sanció dels establiments oberts al 
públic, els espectacles públics, i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal 
previstes en la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa  dels 
espectacles públics i les activitats recreatives. 
  
 Segon.- Traslladar el present acord als òrgans corresponents del departament competent 
en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives de la Generalitat de Catalunya. 
  
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat  per unanimitat , aprovació  obtinguda en 
votació ordinària. 
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3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES I  
CONVIVÈNCIA    
 
Joventut 
 
6.- Prorrogar per a l'any 2010 les tarifes pels diferents serveis de l'Alberg de 
Joventut Molí de Sant Oleguer. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de juliol de 2009, va adjudicar 
provisionalment a l’empresa Associació Catalana de Cases de Colònies, amb NIF 
G08872533 el contracte de gestió de serveis públics, mitjançant la modalitat de 
concessió, anomenat “Gestió de l’explotació de l’Alberg de Joventut Molí de Sant 
Oleguer”, i que per la Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2009 es va 
acordar elevar a definitiva l’esmentada adjudicació provisional. 
 
Atès que la clàusula onzena, apartat 1r, del plec regulador del contracte, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2009, estableix que “els preus i les tarifes 
aplicables en el període comprés entre l’adjudicació del contracte i el 31 de desembre de 
2009 seran els que resultin de les proposades a la baixa per part del licitador adjudicatari 
del contracte”, i que l’apartat 2n de la mateixa clàusula preveu que el concessionari 
haurà de presentar una proposta de preus i tarifes abans del 30 de setembre de cada any, 
acompanyada dels estudis de costos corresponents, la qual serveix com a base per a 
l’aprovació de les tarifes per part de l’Ajuntament.  
 
Atès que en compliment del que prescriu l’apartat 1r de la clàusula onzena esmentada 
conjuntament amb l’adjudicació provisional del contracte la Junta de Govern Local va 
aprovar les tarifes dels diversos serveis per al període de vigència inicial del contracte.  
 
Vist l’informe tècnic del cap del servei de Joventut, segons el qual fins a finals del mes 
de novembre de 2009 no ha estat possible posar en funcionament de forma real el servei 
d’alberg, a causa del retard experimentat en l’execució dels treballs de canalització de 
gas per motius aliens a la voluntat i recursos tècnics de l’Ajuntament de Sabadell, atès 
què l’existència de subministrament de gas es considera tècnicament imprescindible per 
donar un servei de qualitat, per la qual cosa no ha estat possible iniciar el servei abans 
del 30 de setembre de 2009, data límit de presentació de la proposta de preus i tarifes 
per part de l’adjudicatari del servei segons el plec regulador. 
 
Atès que l’esmentat informe tècnic estableix que la data de posada en funcionament real 
del servei és el 28 de novembre del 2009,  i que l’inventari de béns de l’equipament s’ha 
dut a terme el dia 3 de desembre del 2009. 
 
Atès que el darrer Index de Preus al Consum (IPC) català interanual conegut (període 
octubre 2008-octubre 2009) en el moment de posada en funcionament real del servei és 
negatiu, situant-se en el –0,2%, segons dades extretes de la pàgina web oficial de 
l’Institut Nacional d’Estadística, per la qual cosa el fet de prorrogar les tarifes vigents 
no perjudica el concessionari.  
 
Vist l’article 251.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la clàusula onzena del plec regulador del 
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contracte, aprovat per la Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2009, així com las 
restant normativa d’aplicació.  
 
Vist l’acord de l’Ajuntament Ple adoptat en sessió de 27 de juny de 2007 que delega a 
la Junta de Govern Local determinades atribucions entre les quals la relativa a 
l’assumpte objecte d’aquest dictamen. 
 
 
 
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones i 
Convivència, a petició de la Regidoria de Joventut proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Prorrogar per a l’any 2010 les tarifes pels diferents serveis de l’Alberg de 
Joventut Molí de Sant Oleguer, aprovades per la Junta de Govern Local de data 17 de 
juliol de 2009, conjuntament amb l’adjudicació provisional del contracte de gestió de 
serveis públics a favor de l’empresa Associació Catalana de Cases de Colònies, amb 
NIF G08872533, segons estableix la clàusula onzena, apartat 2n, del plec regulador de 
la concessió, vist que la data real d’inici del servei és el 28 de novembre de 2009, de 
conformitat amb l’informe tècnic de data 1 de desembre de 2009, segons el següent 
detall: 
 
Tarifa B 
 
Aquesta tarifa s’aplica a contractes individuals, fins a 25 anys i a grups, a partir de 15 
persones. 
 
També s’aplica a: 
 
� Entitats i associacions amb seu municipal a Sabadell. 
� Escoles amb seu al municipi de Sabadell. 
� Esplais amb seu al municipi de Sabadell. 
� Serveis i departaments de l’Ajuntament de Sabadell. 
� Altres entitats establertes per l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Tarifa A 
 
Aquesta tarifa s’aplica a contractes individuals, majors de 25 anys. 
 
 
També s’aplica a: 
 
� La resta d’entitats, escoles i esplais amb seu a fora del municipi de Sabadell. 
� Altres entitats establertes per l’Ajuntament de Sabadell. 
 
 
Temporades 
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Alta: de l’1/06/09 al 15/09/09 Nadal, Setmana Santa i pons especials. 
 
Baixa: del 02/01/09 al 30/05/09 i del 16/09/09 al 31/12/09, excepte ponts especials, fires. 
 
Tarifes 
 

Temporada alta 
Tarifa B 20,56 € 7% 22,00 € 
Tarifa A 25,23 € 7% 27,00 € 

 
Temporada Baixa 
Tarifa B 15,89 € 7% 17,00 € 
Tarifa A 19,16 € 7% 20,50 € 

 
Les tarifes són en règim d’allotjament i desdejuni i inclouen IVA i llençols. 
 

Tarifes aplicables amb reserva prèvia i amb un mínim d’ocupació de 20 places 
Suplement mitja pensió 6,26 € 7% 6,70 € 
Suplement pensió 
complerta 

12,52 € 7% 13,40 € 

 
Altres serveis 
Desdejunis 2.80 € 7 % 3,00 € 
Àpats solts, dinar/sopar (no alberguistes) 7,94 € 7 % 8,50 € 
Lloguer tovalloles 2,01 € 7 % 2,15 € 
Lloguer sala polivalent 1 (cap 24 pax).- ½ dia 
(4 hores) 

60,00 € 16% 69,60 € 

Lloguer Sala polivalent 2 (cap 36 pax).- ½ dia 80,00 € 16% 92,80 € 
Lloguer Sala Polivament 3 (cap 12 pax).- ½ dia 48,00 € 16% 55,68 € 
Educador ambiental 145,00 €   
Sortides i programes puntuals d’educació 
ambiental/escoles. Preu per nen i dia.  

9,50 €  9,50 € 

 
 
SEGON.- Notificar el contingut del precedent acord als interessats, amb indicació dels 
recursos que procedeixen. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat  per unanimitat. , aprovació obtinguda en 
votació ordinària 
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4.-COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME    
 
Urbanisme 
 
7.- Aprovar la rectificació anual de l'Inventari Ge neral de Béns i Drets de 
l'Ajuntament a 31 de desembre de 2008. 

 

ATÈS que els ens locals han de portar un inventari valorat dels seus béns i drets, el qual 
ha de comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors 
mobiliaris d’acord amb l’article 226.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de novembre, 
que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 
100 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per decret 336/1988, de 17 
d’octubre i en aquest mateix sentit, l’article 32.1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del Patrimoni de les administracions públiques, que tenen caràcter de 
normativa bàsica i que únicament fan referència a l’obligació mínima d’inventariar els 
béns immobles i els drets reals sobre els mateixos. 

 

ATÈS que, a tenor dels articles 222.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 103 
del Reglament de Patrimoni esmentats, l’inventari ha de ser objecte d’actualització 
continuada, sens perjudici de la seva rectificació i la seva comprovació, que s’ha de fer 
cada any, en el primer cas, i cada cop que es renovi la corporació, en el segon. 

 

ATÈS que l’Inventari general de béns i drets vigent de l’Ajuntament de Sabadell és el 
tancat a 31 de desembre de 2007, aprovat per acords de rectificació adoptats per 
l’Ajuntament Ple en la sessió celebrada el dia 2 de desembre de 2008. En conseqüència, 
s’escau aprovar la rectificació anual de l’inventari general, d’acord amb la normativa 
abans esmentada. 
 
ATÈS que els serveis municipals de la Secció de Patrimoni han format la rectificació de 
l’inventari general, reflectint-hi les incidències de tota mena que han experimentat els 
béns i drets municipals durant el període comprès entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de 
desembre de 2008, com ara l’increment d’altes i baixes dels elements patrimonials que 
conformaven l’anterior inventari aprovat o els augments i disminucions de valor 
generats atès de les operacions jurídiques de tràfic de béns, com són modificacions en el 
planejament urbanístic, constitució de gravamens o operacions registrals. 
 
VIST que aquesta rectificació dóna com a resultat un valor global del patrimoni 
municipal de desglossat segons el següent quadre resum per epígrafs: 
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VIST que l’expedient format per a la rectificació de l’inventari que es proposa s’ajusta a 
les prescripcions legals, amb els informes i els plànols corresponents. 
 
ATÈS que durant l’exercici 2008 també s’han dut a terme operacions que han modificat 
els béns afectats al Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge que es va constituir per 
acords del Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada en data 26 d’abril de 2006, amb 
incorporacions per decret del tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Urbanisme núm. 5899/2008, 
de 18 de juny, tenint en compte les baixes, el conjunt de béns que en formen part són: 
 
 
Adreça Nom del Bé Sup. QuaUrb Alta Valor 2008 
c. Francesc Izard, 23, 25 i 27 Habitatges mestres 

CEIP Samuntada 
1.560,00 c-1 2006 2.152.884,24 € 

c. Balaguer, 16-48 Habitatges mestres 
CEIP Miquel Carreras 

14.805,95 c-1 2006 1.714.430,75 € 
rda. Roureda, 14 Habitatges mestres 

CEIP Miguel 
1.575,90 c-1 2006 1.710.139,00 € 

c. Turina, 11-21 Habitatges mestres 
CEIP Cifuentes 

3.996,00 c-1 2006 1.381.285,90 € 
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c. Noguera Pallaresa, 29 Habitatges mestres 
CEIP Joan Montllor  

5.248,00 c-1 2006 944.850,72 € 
C. Sol i Padris, 60 Solar Complex 

sanitàrio-assistèncial  
2.138,22 c-2 2006 130.061,33 € 

c. Annibal, 3  3r 1a Habitatges 62,00 2-1e 2006 22.593,74 € 
ptge. Escoles, 5 i 7 Habitatges mestres 802,20 2-1d 2006 1.092.159,36 € 
c. Florit, 44 Habitatges mestres  410,00 1-6a*HP 2006 223.671,16 € 
rda. d'Europa, 566 Reserva de sòl 

habitatge HP 
2.730,00 2-B2 2006 614.262,77 € 

c. Praga, 30 Reserva de sòl 
habitatge HP 

2.614,00 2-B2 2006 552.496,66 € 
av. Josep Tarradellas, 13 a 19 Habitatges mestres 461,10 2-1c 2006 493.224,96 € 
c. de Sant Isidor, 38 - 48 Habitatges mestres  1.413,50 2-2b 2006 2.011.928,24 € 
c. A (parc.5) de Can Gambús Terciari 8.974,64 4-E2 2006 3.744.757,30 € 
c. illa Aurea, 12 A i 12 B Habitatges mestres 360,00 2-1c HP 2006 2.039.792,70 € 

 € rda. Santa Maria, 94-104 Habitatges mestres 184,00 1-6a HP 2006 1.161.472,56 € 
Solar c. Diego de Almagro Habitatges dotacionals 

Diego de Almagro 
4.461,00 e-1 2008 1.611.402,42 € 

Solar c. Serra Camaro, 10 Habitatges dotacionals 7.320,00 e-1 2008 1.596.492,00 € 
Valor total PMSiH 2008 (inclòs altes)    22.667.608,33 € 

 
VIST que l’actualització continuada del Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge, es 
durà a terme en el marc de la regulació que fa el reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals de Catalunya de forma general per l’Inventari consolidat de la corporació, i per 
tant s’haurà d’actualitzar continuadament (article 102 RPELC). Aquests béns immobles 
també formen part de l’Inventari municipal general, per la qual cosa, el valor aquí 
indicat no es comptabilitza novament dins el resum de l’inventari general perquè seria 
una duplicitat. 
 
VIST que l’article 105.3 del Reglament del patrimoni prescriu que l’inventari general 
l’ha d’autoritzar el secretari de la corporació, amb el vist i plau del president i una còpia 
d’aquest i de les seves rectificacions, i s’ha de trametre al Departament de Governació 
de la Generalitat. 
 
VIST que l’òrgan municipal competent per adoptar aquests acords és el plenari 
municipal, d’acord amb els articles 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 
105.1 concordant del Reglament del Patrimoni.  
 
Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea d‘Urbanisme, a proposta de la 
Tinença d’Alcaldia, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER .- Aprovar la rectificació anual de l’Inventari general de béns i drets de 
l’Ajuntament de Sabadell amb efectes del 31 de desembre de 2008, que incorpora les 
variacions patrimonials produïdes durant el període comprès des de l’1 de gener de 
2008 al 31 de desembre de 2008 pel què fa a l’increment de les altes i baixes produïdes 
en els elements patrimonials, també els adscrits al Patrimoni Municipal del Sòl i 
l’Habitatge, i dels augments i disminucions de valor experimentats des de l’anterior 
inventari general aprovat, d’acord amb el desglossament transcrit en la part expositiva. 
 
SEGON.- Trametre una còpia de la rectificació així aprovada al Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, autoritzada pel 
secretari de la corporació i amb el vist i plau de l’alcalde-president, als efectes del que 
disposa l’article 105.3 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
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Sotmès el dictamen a votació és aprovat  per unanimitat, aprovació obtinguda en votació 
ordinària 
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Llicències 
 
8.- Aprovar inicialment l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Edificació. 
 
 
L’Ajuntament de Sabadell va aprovar definitivament al desembre de 1993 l’Ordenança 
Reguladora de l’Edificació que es va publicar  el 5 de febrer de 1994 al Bolletí Oficial 
de la Província. 
 
En el moment actual s’ha considerat adient aprovar un nou text de l’ordenança pels 
següents motius: 
 
a) en primer lloc, simplificar la seva redacció, eliminant tots els aspectes que ja 
regula el Codi Tècnic de l’Edificació, el Decret d’Habitabilitat i el d’Accessibilitat, així 
com qualsevol altra normativa sectorial escaient. 
b) En segon lloc, adequar algunes de les seves determinacions al Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya 
c) En tercer lloc, resoldre algunes contradiccions que es donaven amb la regulació 
que fan altres Ordenances Municipals, com ara la d’Usos i Activitats (ORUA) 
d) I finalment adaptar un text que comptava amb més de 16 anys a les necessitats i 
realitats actuals de la ciutat de Sabadell. 
 
 
Atès que l’urbanisme és una funció pública que abasta l’ordenació, la transformació, la 
conservació i el control de l’ús del sòl, del subsòl i del vol, llur urbanització i llur 
edificació, i la regulació de l’ús, de la conservació i de la rehabilitació de les obres, els 
edificis i les instal·lacions, conforme declara l’article 1.2 del Decret legislatiu1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya. 
 
Atès que l’ordenació urbanística es duu a terme mitjançant les figures de planejament, 
essent la peça cabdal el Pla General Municipal d’Ordenació a Sabadell, que es 
complementa amb ordenances municipals que tot i no participar de la naturalesa jurídica 
dels plans urbanístics regulen aspectes relacionats; la regulació complementària en un 
únic instrument municipal de les condicions generals de les edificacions, tant exteriors 
com interiors i de la regulació del procés constructiu, permet assolir els objectius de 
simplificació i unificació de les normatives municipals. 
 
L’ordenança s’ha d’integrar amb el contingut de les normes de rang superior que siguin 
d’aplicació en cada moment, essent de destacar les Normes Urbanístiques del Text 
Refós del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell, els Reals Decrets 314/2006 i 
1371/2007 pels quals s’aprovà el Codigo Tècnico de la Edificación, la llei 10/1991 de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i el Decret 
135/1995 que la desenvolupa,  el Decret 55/2009 sobre condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, el Decret 
legislatiu1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme 
de Catalunya i el seu reglament, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l'habitatge, la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració 
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Ambiental, i el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general 
de desplegament de la Llei 3/1998.  
 
 
Els articles 52.2.d) i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (D.O.G.C. de 20 de 
maig), atribueixen al ple municipal l’atribució d’aprovar les ordenances, sense exigir 
majoria especial. 
 
L’article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya sotmet 
l’aprovació de les ordenances a aprovació inicial pel ple, informació pública d’un 
mínim de 30 dies i aprovació definitiva pel ple, amb la possibilitat de què l’acord inicial 
esdevingui definitiu en cas que no es formuli cap reclamació o suggeriment, així com 
l’obligatorietat de publicar d’acord d’aprovació definitiva i l’articulat. 
 
L’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, estableix el procediment 
d’aprovació de les ordenances. 
 
PROPOSTA D’ACORDS: 
 
PRIMER . Aprovar inicialment la nova Ordenança Municipal Reguladora de 
l’Edificació. 
 
SEGON. Sotmetre aquesta resolució a informació pública durant trenta dies mitjançant 
la publicació d’edictes en el DOGC, en el BOP, en un diari de difusió local, en un de 
difusió general i al tauler d’edictes de la corporació per tal que els interessats puguin 
formular les al·legacions i reclamacions que tinguin per convenients. El text de 
l’ordenança es podrà consultar a la unitat d’informació urbanística (c. del Sol núm. 1, 
3a. planta) i a la web municipal (http://www.sabadell.cat). 
 
TERCER. Considerar definitivament aprovada l’ordenança  en cas que durant el 
període d’informació pública no es formuli cap al·legació ni reclamació, facultant en tal 
cas el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Urbanisme perquè ordeni la publicació dels anuncis 
preceptius. 
  
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat, amb els vots a favor del grup municipal PSC i 
les abstencions dels grups municipals de CIU, ICV-EUiA, PP,  EpS i ERC, aprovació 
obtinguda en votació ordinària. 
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9.- Declarar d'especial interès o utilitat municipal la reforma parcial d'edifici 
ubicat al Parc Taulí s/n, Lot 2, Fase 1B, de l'hospital de dia hepato-digestiu i 
urgències preingrés, per part de la Corporació Sanitària Parc Taulí, pels motius 
exposats a la resolució presentada al Ple. 
 
 
Atès que en data 11 de juny de 2009, la Corporació Sanitària Parc Taulí presenta 
sol·licitud de llicència d’obres majors per a la reforma parcial d’edifici ubicat al Parc 
Taulí s/n, Lot 2, Fase 1B, per executar obres a l’hospital de dia hepato-digestiu i 
urgències preingrés. 
 
Atès que en data 16 de juny de 2009, la Sra. Helena Ris i Romeu, en nom i 
representació del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, presenta sol·licitud 
d’elevació al Ple de l’Ajuntament de Sabadell la declaració de l’obra descrita com 
d’especial interès per la ciutat a efectes de que sigui declarada la bonificació establerta a 
l’article 2 de l’ordenança fiscal 2.4 reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que, en virtut de l’escrit de data 16 de juny de 2009: “...el Consorci Corporació 
Sanitària Parc Taulí és una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional que va 
estar creat pel Decret 341/1986 de 13 d’octubre i modificada la redacció dels seus 
Estatuts pel Decret 6/1998, de 7 de gener i pel Decret 126/1999 de 4 de maig, tots ells 
de la Generalitat de Catalunya en base, primer a l’Estatut d’Autonomia i, desprès, a 
l’article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la G.C. participant l’Ajuntament de Sabadell com a entitat 
consorciada i tenint dos representants al seu màxim òrgan de govern.” 
 
Vist l’article 2.1 d) de l’Ordenança Fiscal 2.4 de l’any 2009, Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres, respecte la bonificació de fins un 95% de l’impost 
de referència per les obres que hagin estat declarades pel Ple municipal com d’especial 
interès o utilitat municipal. 
 
Vist l’article 7.2 a) de l’Ordenança Fiscal 3.9 de l’any 2009, Taxa per Llicències 
Urbanístiques, respecte l’exempció de taxa pel mateix supòsit. 
 
Vist l’article 103.2 a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, respecte la possibilitat 
que disposen les ordenances per tal de regular la bonificació de fins el 95% a favor de 
les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per circumstàncies socials, culturals, històric artístiques, entre d’altres, que 
justifiqui tal declaració. Aquesta declaració correspon al Ple de la Corporació i 
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per votació de la majoria simple dels 
seus membres. 
 
Vist l’article 22.2 q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i l’article 52.2 q) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, respecte les atribucions 
del Ple municipal. 
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Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea d’Urbanisme, a petició de la 
Regidoria d’Urbanisme, proposa al PLE l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER:- Declarar d’especial interès o utilitat municipal la reforma parcial d’edifici 
ubicat al Parc Taulí s/n, Lot 2, Fase 1B, a l’hospital de dia hepato-digestiu i urgències 
preingrés, per part de la Corporació Sanitària Parc Taulí, pels motius exposats amb 
anterioritat. 
 
SEGON.- Notificar el present acord als interessats. 
 
 
  
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat  per unanimitat, aprovació obtinguda en votació 
ordinària. 
 
 
(Recés) 
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B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL  
 
 
6.-GRUPS MUNICIPALS   
 
10.- Proposició del grup municipal d'ICV_EUiA per la inclusió de clàusules socials 
als projectes del Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local del municipi 
de Sabadell. 
 
Atès que la nostra ciutat està patint greument els efectes de la crisi econòmica i que 
afecta de manera molt seriosa al benestar i a les condicions de vida del conjunt de la 
població amb la  pèrdua dels llocs de treball i incrementant les situacions de 
vulnerabilitat i exclusió social i laboral.  
 
Atès que el govern estatal ha posat en marxa el Fons Estatal per l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local per dinamitzar l'economia local dels municipis. 
 
Atès que la principal finalitat del fons és l’ocupació, tant de nova creació com el 
manteniment de llocs de treball. Els nous contractes hauran de realitzar-se a treballadors 
inscrits com a demandants d'ocupació amb prioritat per als aturats de llarga durada (més 
de dotze mesos registrats) 
 
Atès que la situació de crisi i la destrucció de llocs de treball està afectant de forma 
especial a la població juvenil i que els aturats menors de 25 anys han crescut un 93,4% 
des que va començar la crisi econòmica, el que suposa 428.000 aturats més en un 
període de dos anys, fins un total de 885.700 aturats en tot l’estat espanyol. 
 
Atès que l'atur a Sabadell avui és de 18.100 persones i s’ha incrementat en 115 persones 
en l’últim mes. 
 
Atès que la crisi econòmica està afectant de manera important als Centres Especials de 
Treball que pateixen de forma més intensa els efectes de l’atur i la precarietat laboral. 
Les dades ens indiquen que les taxes d’activitat i ocupació de la població amb 
discapacitat són notablement més baixes (menys de la meitat) que les del conjunt de la 
població. La taxa d’atur entre la població amb discapacitat triplica la de la població 
general. 
 
Atès que l’actual context de crisi econòmica no ha contribuït a la igualtat d’oportunitats 
entre homes-dones a les relacions laborals, sinó que, en molts casos, ha agreujat les 
situacions discriminatòries que les dones ja patien amb anterioritat, amb taxes d’atur 
femení molt per sobre de la taxa  mitjana d’atur. 
 
Atès que l’Ajuntament pot fer una gestió d’interès social en les contractacions d’obres i 
serveis, fomentant la integració laboral de les persones amb risc d’exclusió social i amb 
dificultats d’integració laboral. 
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Atès que a la nostra ciutat existeixen centres d’inserció laboral així com entitats sense 
ànim de lucre que tenen com a finalitat la integració de persones amb risc d’exclusió 
social i cal potenciar la seva existència. 
 
Atès que el fons beneficiarà a l'Ajuntament de Sabadell que podrà finançar inversions i 
actuacions en benefici de la ciutadania per valor de 22.050.549 €. 
 
Atès que per a garantir l’efectivitat d’aquesta reserva, el ple de l’Ajuntament ha de fixar 
a l’inici del procés de licitació de les obres i serveis, uns criteris i percentatges mínims 
de reserva social en la contractació de personal, que s’han d’aplicar sobre el conjunt de 
projectes aprovats pel Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.  
 
 
 
Per tot l’exposat , el Grup Municipal d’ICV-EUiA pr oposa els següents acords: 

 
Primer.- Incorporar la reserva en les noves contractacions de personal destinat a 
l’execució dels contractes del Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local d’un 
nombre de llocs de treball no inferior al  50 per 100 del personal a contractar, sempre 
que s’adeqüi als perfils requerits, perquè siguin ocupats per:  
 
� joves menors de 30 anys que no han accedit  mai al mercat laboral, siguin 
beneficiaris de la renda mínima d'inserció o siguin aturats de llarga durada. 
� persones incloses en algun dels col·lectius dels programes municipals de foment 
de l’ocupació.  
 
� dones amb situació difícil inserció laboral. 
 
Segon.- Prioritzar en els barems d’adjudicació de les obres les empreses que siguin 
d’economia social, empreses col·laboradores d’inserció  o Centre Especials de Treball  i 
que el seu objecte sigui la inserció, i què en conseqüència, els futurs beneficis 
repercuteixin en la creació de llocs de treball i inserció laboral, i que com a tals, 
s’adrecin als col·lectius de risc, mitjançant tasques que combinin la formació i la 
ocupació, lligades a l’experiència pràctica. 
 
Tercer.-  Prioritzar en els barems d’adjudicació de les obres les empreses que siguin 
entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o 
activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus 
respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites al corresponent registre 
oficial, de conformitat amb la disposició addicional 8a del Reial Decret-Legislatiu 
2/2000. 
 
Quart.- Crear una comissió tècnica per a l’aplicació d’aquestes mesures per analitzar el 
compliment de la mesura, el seu seguiment i per estudiar-ne d’altres que promoguin el 
reforçament de les clàusules socials en la contractació municipal. 
 
Sotmesa la proposició a votació ordinària, no s’aprova amb els vots en contra de 
PSC,PP i CiU i els vots a favor ICV-EUiA, EpS i ERC.           
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11.- Proposició del grup municipal d'EpS a favor d'elaborar auditories 
energètiques en els edificis municipals. 
 
 
 
 
Avançar cap a la millora de la qualitat ambiental a nivell global i a nivell local ja no és 
una utopia de determinats sectors de la societat sinó que és una necessitat col·lectiva de 
la qual depenen la salut, el benestar i el propi futur del planeta. 

La lluita contra el canvi climàtic és doncs una de les responsabilitats més importants 
que avui en dia té el conjunt de la societat, i molt especialment de les administracions, 
que amb les seves actuacions han de fer pedagogia i ser un exemple per a la ciutadania. 
Aquesta lluita no es pot basar tan sols en grans declaracions i compromisos a llarg 
termini i a nivell global, sinó que la concreció d’accions a menor escala, a nivell de país 
i de municipi, esdevenen fonamentals. 

El compromís dels pobles i ciutats a favor de la reducció de les emissions de CO2 
mitjançant l’eficiència i l’estalvi energètic, la reducció del consum d’energies no 
renovables i el foment de les fonts d’energies netes ha de ser una prioritat a l’hora 
d’establir les polítiques municipals però que s’han de definir amb actuacions concretes. 

L’octubre de 2008 l’Ajuntament de Sabadell es va adherir al Pacte d’Alcaldes i 
alcaldesses europees contra el canvi climàtic que, entre altre compromisos, fa seus els 
objectius de la Unió Europea d'assolir per l’any 2020 la reducció d’un 20% d'emissions 
de CO2, un incrementant en un 20% l'eficiència energètica i que un 20% del 
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables, mitjançant a la creació de 
plans d’acció. 

El Ple municipal del mes de maig de 2009 va aprovar l'Estratègia Municipal per a la 
Mitigació del Canvi Climàtic a Sabadell (2008-2012) en el que es compromet a realitzar 
diverses accions a favor de la lluita  contra el canvi climàtic. Per altra banda també 
s’està concretant el Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell que ha d’establir les pautes per 
a la reducció del consum d’energies d’origen fòssil i la reducció d’emissions de CO2 i 
de partícules contaminants en el terreny de la mobilitat. 

Un dels elements importants de la lluita contra el canvi climàtic és l’eficiència 
energètica dels edificis i serveis i el foment de les fonts d’energies renovables. Aquesta 
eficiència energètica s’aconsegueix no tan sols adaptant els aparells i les instal·lacions a 
les noves tecnologies sinó que és fonamental una correcta eficiència passiva dels 
edificis. 

 Amb la finalitat de concretar quines accions són necessàries per avançar cap a aquesta 
eficiència energètica dels edificis i serveis municipals i poder establir una planificació 
de les actuacions i de les corresponents previsions econòmiques en els pressupostos 
municipals és imprescindible conèixer les característiques actuals mitjançant una 
diagnosi municipal dels edifici i instal·lacions.  
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Sabadell està compromesa amb la lluita efectiva contra el canvi climàtic i té la voluntat 
de ser capdavantera en l’aplicació de sistemes d’eficiència energètica i d’estalvi 
energètic, així com de la producció d’energies renovables. 

 
 
 
Per tot això PROPOSA: 
 
Confeccionar una planificació de la realització d’auditories energètiques de tots els 
edificis, equipaments i instal·lacions municipals abans de finalitzar l’any 2011, per tal 
d’obtenir una diagnosi i una proposta d’actuacions a realitzar, que incorporin tant 
l’aplicació de materials i sistemes passius eficients energèticament com la renovació de 
les instal·lacions, per aconseguir una millora de l’eficiència energètica, l’estalvi 
energètic i la reducció d’emissions de gasos d’efectes hivernacle. Aquestes auditories 
han d’incloure també propostes per a la instal·lació de centrals de producció d’energia 
elèctrica fotovoltaica o altres sistemes d’energia alternatius i sostenibles en els edificis i 
equipaments municipals. 

 
 
 
Sotmesa la proposició a votació,  és aprovada per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 
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12.- Proposició del grup municipal d'ICV-EUiA a favor d'incrementar la 
bonificació dels serveis d'ajuda a domicili (SALL i SAUX). 
 
 
Atès l’aprovació de la Llei de Serveis Socials de Catalunya el passat 3 octubre del 2007 
amb voluntat d’oferir serveis socials a tota la població i com a destinataris les persones 
que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i 
assessorament individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat 
personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-
les. 
 
Atès que el passat 30 de novembre del 2006 es va aprovar la Llei de Dependència al 
Congrés del Diputats per a la promoció de l'autonomia personal i la protecció a les 
persones en situació de dependència.  
 
Atès necessitat de desplegar dels serveis socials els criteris de universalitat i equitat que 
les dues lleis plantegen. 
 
Atès que a Sabadell hi ha més de 30.000 persones de més de 65 anys, població principal 
a la que van destinades el SALL i el SAUX. 
 
Atès que a una ciutat com Barcelona, el Servei d’Ajuda a la Llar és gratuït. 
 
Atès les situacions d’atur en que les persones grans són les que estan donant suport als 
nuclis familiars fet que els hi dificulta el pagament de les taxes dels serveis de SALL i 
SAUX. 
 
Atès que des de fa 3 anys ICV-EUiA proposa modificar les taxes per aconseguir una  
bonificació substancial i significativa, i no havent-se aprovat en tots aquest exercicis.  
 
Per tot l’exposat , el Grup Municipal d’ICV-EUiA pr oposa el següent acord: 

 
Primer.- Bonificar en un 100% a les persones que beneficiaries del Servei D’ajuda a la 
Llar (SALL) que tinguin pensions de fins a 2 vegades l’IRSC, per tal que la prestació 
d’aquest servei sigui gratuït per aquestes. 
 
Segon.- Bonificar en un 100% a les persones beneficiaries del Servei Auxiliar (SAUX) 
que tinguin pensions de fins a 2 vegades l’IRSC, per tal que la prestació d’aquest servei 
sigui gratuït per aquestes. 
 
 
 
 La proposició queda retirada. 
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13.- Proposició del grup municipal de CiU per al control de l'execució de les 
mocions aprovades pel PLE. 
 
  
El Ple és la màxima expressió de la democràcia en l’àmbit local. En aquest sentit, mes 

rera mes  en aquest marc es debaten i s’aproven, quan hi ha el suport polític necessari, 

les mocions presentades per les diverses forces polítiques amb representació al Ple 

municipal i aquestes, de la mateixa manera que la resta de decisions preses pel màxim 

òrgan de representació política de la ciutat, esdevenen en autèntics mandats dirigits a 

l’executiu local qui, a partir d’aquell moment, té l’obligació de portar-les a terme amb la 

màxima diligència possible. 

 

En aquest sentint, en el que portem de legislatura, els grups municipals han plantejat en 

les seves mocions aprovades pel Ple municipal una gran varietat de temes, des de la 

previsió de plans de mobilitat especials a la previsió de normes de control especials 

destinades a millorar la transparència en l’adjudicació d’habitatges públics, passant per 

la millora dels serveis del cementiri municipal, la construcció d’aparcaments de 

camions, el soterrament de contenidors, el foment de les tradicions catalanes, la creació 

d’un banc d’aliments a la nostra ciutat, la necessitat de dotar-nos d’un reglament d’ús de 

la Casa Duran, sobre la socialització dels llibres de text escolars o sobre la normativa 

mediambiental en actes i festes, entre d’altres. 

 

És fàcil de veure que aquestes mocions són molt diverses i tenen unes implicacions molt 

diferents a l’hora de ser portades a terme complint el mandat del Ple. Per aquest motiu 

considerem necessari que el Ple municipal, òrgan que ha pres i ha assumit aquests 

acords, sigui informat de les actuacions realitzades per part de l’executiu municipal a 

l’hora de donar compliment als mandats rebuts i, en el seu cas, pronunciar-se sobre 

aquestes actuacions. 

 

Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple d’adopció dels 

següents 

 

ACORDS 
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Primer.- Que en el primer Ple ordinari de cada any el govern municipal inclogui un punt 

a l’ordre del dia en què l’equip de govern doni compte, i es pugui debatre, sobre les 

actuacions realitzades per portar a terme cadascuna de les mocions aprovades. En 

concret, de les mocions aprovades des de l’inici del corresponent mandat i que no 

estiguin definitivament executades o si ho han estat, que encara no s’hagi informat el 

Ple de forma explícita del seu compliment. 

 

Segon.- Pel que fa a l’any 2010 que aquest punt, excepcionalment, s’inclogui en el 

plenari del mes de març. 

 
 
 
Sotmesa la proposició  a votació, és aprovada per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 
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14.- Proposició del grup municipal d'ERC per modificar les ordenances 
reguladores dels usos i la circulació a la via pública. 
 
 
 
L’espai públic és un bé comú al servei de les persones que és limitat, i per tant escàs, i 
que en una ciutat densa com Sabadell ha d’estar al màxim d’aprofitat.  
 
L’aparcament de vehicles en superfície és una de les activitats que més consum d’espai 
públic provoca, i per tant qualsevol mesura que optimitzi la utilització d’aquest 
aparcament podrà ser aprofitada per disminuir aquesta ocupació.  
 
En aquest sentit, l’aprofitament dels guals particulars per a un segon aparcament 
augmenta les places disponibles per longitud de carrer, i ha de permetre reduir els trams 
de carrer destinats a aparcament mantenint el nombre de places disponibles.  
 
Per altra banda, el cotxes més petits poden aprofitar millor l’espai disponible, si se’ls 
permet aparcar en bateria en llocs d’aparcament lineal o compartir una plaça de zona 
blava en aparcaments en línia, adequant el cost del ticket a aquesta modalitat més 
estalviadora d’espai públic. 
 
Per tot l’exposat, el sotasignat PROPOSA al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Modificar les ordenances municipals vigents de circulació, d’us de la via pública i 
fiscals, si s’escau, per permetre l’aparcament en el propi gual, per part del propietari del 
mateix, sempre que es tracti de guals particulars d’un sol usuari i ubicats en carrers on 
sigui permès l’estacionament.  
 
Modificar les ordenances municipals vigents de circulació, d’us de la via pública i 
fiscals, si s’escau, per permetre l’aparcament de vehicles de petites dimensions en 
bateria en els llocs reservats a l’aparcament en línia, o d’utilitzar i pagar mitja plaça de 
zona blava en els llocs on sigui possible.  
 
Planificar la reducció de places d’aparcament en superfície equivalents a les noves 
places generades, per tal d’alliberar més espai públic a la ciutat per a altres usos.  
 
 
 
Sotmesa la proposició a votació ordinària, no és aprovada, amb els vots en contra dels 
grups municipals PSC, CIU i PP, les abstencions dels grups municipals d’ICV-EUiA i 
EpS i el vot a favor d’ERC. 
 
 


