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A) PART RESOLUTIVA 
 
1.-ALCALDIA    

 
1.- Aprovar els esborranys de les actes  de la sess ió extraordinaria i de la sessió 
ordinària del 2 de març de 2010. 

 

 
 Es sotmet  a la consideració del Ple Municipal l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la 
sessió extraordinària i la sessió ordinària del dia 02 de març  i s’aproven per unanimitat . 
 
 
 
  

 
 
2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS    

 
Serveis Econòmics  

 
2.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal 3.17, Taxa per a la 
prestació dels serveis d'ensenyament municipal. 

 
 
Atès que l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
i el  Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals i reguladores de preus públics. 
 
Atès que en virtut de les potestats que confereix el Text Refós regulador de les Hisendes 
Locals - Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, articles 15 a 19 -, l’Ajuntament ha 
convingut iniciar el procediment de modificació de l’ordenança fiscal que regeix al llarg del 
curs acadèmic, sobre la base de les següents propostes. 
 
Atès que el calendari acadèmic fa que l’ordenança objecte d’aquest procés de modificació, 
hagi d’ésser tractada separadament respecte de les modificacions aprovades anualment i 
vigents des de cada 1 de gener, ja que obliga al Departament responsable dels serveis que 
prevegi la dinàmica del servei, els costos que es generin i l’estimació de preus amb una 
antelació de gairebé dos anys.  
 
Atès que des del Departament d’Educació, en l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 
prestació dels serveis d’ensenyament municipal (núm. 3.17), proposen la modificació del 
text de l’ordenança en  el sentit d’equiparar les famílies monoparentals amb les nombroses 
respecte a les bonificacions previstes, d’acord amb Decret 151/2009, de 29 de setembre, de 
desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies; la 
modificació del sistema de cobrament dels rebuts que passa a ser únicament per domiciliació 
bancària; la regularització de les baixes causades durant el curs i una millora a l’alça del 
llindars salarials màxims per poder tenir dret a la bonificació per rendes baixes per tal de 
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unificar criteris amb altres ajuts de característiques semblants; tot plegat amb l’objectiu de 
fer el servei realitzat més efectiu i garantir la seva viabilitat econòmica. 
 
Atès que l’òrgan competent per adoptar els acords presents és el Ple municipal de 
conformitat amb el que disposen els articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 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. 
 
Atès que pel que s’ha exposat, es creu convenient aprovar l’ordenança reguladora de la taxa 
per la prestació dels serveis d’ensenyament municipal - ordenança fiscal núm. 3.17- per tal 
que entrin en vigor abans de l’inici del proper curs escolar.  
 
Després d’haver elaborat les propostes de modificacions l’ordenança de referència, els 
informes d’Intervenció i de la Secretaria corresponents i informes tècnics justificatius, cal 
aprovar la modificació del text regulador, raó per la qual es proposa al Ple l’adopció dels 
següents:  
 
A C O R D S 
 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment la modificació, de conformitat amb el que disposa el 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i d’acord amb la documentació adjunta, de l’ordenança núm. 3.17 
Taxa per la prestació de serveis d’ensenyament municipal. 
 
SEGON.- Exposar al públic aquests acords mitjançant edictes al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, en un diari de difusió provincial i en el Butlletí Oficial de la Província, durant 
un període de 30 dies des de la publicació del corresponent anunci en aquest darrer, per tal 
que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions i els 
suggeriments oportuns. Si no se’n presentés cap, els esmentats acords restarien 
definitivament aprovats sense la necessitat de fer cap acord posterior.  
 
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. 
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PROPOSTA MODIFICACIÓ 
 
ORDENANÇA FISCAL 2010: 
 
3.17. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENT 
MUNICIPAL. 
 
Sabadell, març 2010 
 
 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITAT 
 
3.17. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENT 
MUNICIPAL 
 
On diu: 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
(...) 
 
2. Les famílies nombroses gaudiran de les bonificacions previstes per la Llei 40/2003, de 18 
de novembre, de protecció a les famílies nombroses, i la restant normativa d’aplicació. En 
concret s’aplicarà una bonificació del 50 % per les famílies reconegudes a la categoria 
general i del 100 % en les categoria especial de l’esmentada llei.   
 
3. En el supòsit que hi hagi més d’un membre d’una mateixa unitat familiar a la mateixa 
escola, s’aplicaria una bonificació del 25% sobre la taxa a abonar del segon o successius 
membres de la família. Aquesta bonificació és incompatible amb les establertes als paràgrafs 
1 i 2 d’aquest article. 
 
4. Els alumnes amb rendes familiars baixes  poden sol·licitar una bonificació del 50%, 
sempre que acreditin les condicions establertes a l’annex. 
 
5. Els beneficis esmentats s’apliquen sobre la quantitat efectiva a pagar. Les bonificacions 
s’hauran de sol·licitar en el moment de la matriculació del curs i  aportar la documentació 
necessària. La bonificació màxima a aplicar serà del 100 % de l’import de la taxa, en el cas 
que s’acumulin diferents supòsits de bonificació. 
 
Ha de dir: 
 
(...) 

2. Les famílies nombroses gaudeixen de les bonificacions previstes per la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, i la restant 
normativa d’aplicació. En concret s'aplicarà una bonificació del 50% per les 
famílies reconegudes a la categoria general i del 100% en les categoria especial 
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de l’esmentada llei. Les famílies monoparentals s’equiparan a les famílies 
nombroses respecte a les bonificacions esmentades.  

 
3. En el supòsit que hi hagi més d’un membre d’una mateixa unitat familiar a la 

mateixa escola, s’aplicaria una bonificació del 25% sobre la taxa de major 
import. Aquesta bonificació és incompatible amb les establertes als paràgrafs 1 i 
2  d’aquest article. 

 
4. Els alumnes amb rendes familiars baixes poden sol·licitar una bonificació del 

50%, sempre que acreditin les condicions establertes a l’annex. La sol·licitud es 
farà presentant instància al Registre General adreçada al Servei d’Educació.  

 
5. Els beneficis esmentats s’apliquen sobre la quantitat efectiva a pagar. Totes les 

bonificacions s’hauran de sol·licitar al moment de la matriculació del curs i 
aportar la documentació necessària, així com els carnets corresponents per 
acreditar-les. En el cas de famílies monoparentals i nombroses, sí, per 
circumstàncies sobrevingudes, la sol·licitud es presenta fora del termini previst 
s’aplicaran les bonificacions a partir del mes següent al qual es presenta. La 
bonificació màxima a aplicar serà del 100% de l’import de la taxa, en el cas que 
s’acumulin diferents supòsits de bonificació. 

 
6. Les bonificacions referents als paràgrafs 1, 2, 3 i 4 anteriors s’hauran de fer 

constar en el formulari de matriculació i, prèvia comprovació de les 
acreditacions corresponents, s’aplicaran de manera automàtica excepte en la 
bonificació establerta a l’apartat 4. 

 
On diu: 
 
Article 7è. Acreditació, declaració i ingrés 
 
(...) 
2. No obstant l’anterior, els cursos i matèries es podran pagar, a l’elecció de l’interessat, 
d’un sol cop o de manera fraccionada d’acord amb el criteri següent: 
 
* 30% de l’import global en formalitzar la matrícula 
* 70% restant en 8 terminis mensuals, d’import igual cadascun 
 
En el moment de la matriculació el Centre determinarà si l’import del 30% s’efectuarà 
mitjançant domiciliació bancària, o bé, mitjançant ingrés en el compte corrent que el mateix 
Centre estableixi. La resta de pagaments s’efectuaran mensualment mitjançant domiciliació 
bancària. 
 
Queden exceptuades de la possibilitat del pagament fraccionat la taxa en concepte de 
material fungible de l'Escola Municipal d'Art "Illa", la taxa per Projecte final de l'EMA 
"Illa" i la taxa per la Prova d’accés al Conservatori, les quals consisteixen en un sol 
pagament, en formalitzar la matrícula corresponent. 
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3. Els alumnes que causin baixa als ensenyaments contemplats en aquesta ordenança l’han 
de comunicar per escrit al Registre General de l’Ajuntament, i essent els efectes els 
següents: 
 
a) Els alumnes que comuniquin la baixa, fins al primer divendres d’octubre se’ls retornarà 
l’import íntegre que hagin abonat i no es giraran més rebuts,, en el cas que el pagament sigui 
fraccionat. En els casos en què el pagament hagi estat realitzat en un sol cop, se’ls retornarà 
la part proporcional. 
 
b) Els alumnes que comuniquin la baixa després del primer divendres d’octubre, no se’ls 
retornarà l’import de la taxa, i es seguirà girant els rebuts corresponents a la resta del curs, 
en cas que hagin optat pel pagament fraccionat. 
 
c) Malgrat la norma del punt anterior, si la baixa es pot acreditar documentalment que ha 
estat per motius excepcionals, previ informe favorable de la direcció del centre i si així ho 
accepta el Servei d’Educació, l’alumne deixaria de pagar els terminis corresponents des de la 
data de la comunicació. En els casos en què el pagament hagi estat realitzat en un sol cop, es 
retornarà la part proporcional a la resta de curs. 
 
d) Els alumnes de l’EMA Illa que es matriculin d’una o més assignatures, hauran d’abonar 
íntegrament la taxa per curs, en concepte de material. 
 
 
Ha de dir:  
(...) 
2. No obstant l’anterior, els cursos i matèries es podran pagar, a l’elecció de 
l’interessat, d’un sol cop o de manera fraccionada, mitjançant domiciliació bancària,  
d’acord amb el criteri següent:  
 

• 30% corresponent a l’import de la matrícula, que es cobrarà a partir 
de juliol. 

• 70% restant en 8 terminis mensuals, corresponent als mesos 
d’octubre a maig, d’import igual cadascun.  

 
Queden exceptuades de la possibilitat del pagament fraccionat la taxa en concepte de 
material fungible de l'Escola Municipal d'Art "Illa ", la taxa per Projecte final de 
l'EMA "Illa" i la taxa per la Prova d’accés a Conservatori, les quals consisteixen en un 
sol pagament, en formalitzar la matrícula corresponent.  
 
3. Els alumnes que causin baixa als ensenyaments contemplats en aquesta ordenança 
l’han de comunicar per escrit al Registre General de l'Ajuntament, i essent els efectes 
els següents:  
 
a) L’import abonat en concepte de  matrícula no es retornarà en cap cas. 
 
b) En el cas en què el pagament de l’import restant sigui fraccionat, els alumnes que 
comuniquin la baixa, fins el primer divendres del mes d'octubre se’ls retornarà 
l’import corresponent al mes d’octubre si ja s’ha abonat i no es cobraran més  rebuts.  
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En els casos en què el pagament hagi estat realitzat en un sol cop, se’ls retornarà 
l’import equivalent als mesos d’octubre a maig.  
 
c) Els alumnes que comuniquin la baixa després del primer divendres d’octubre, no 
se’ls retornarà l’import abonat, i es seguirà cobrant els rebuts corresponents a la resta 
del curs.  
 

d) Malgrat la norma anterior, si l’alumne pot acreditar documentalment 
que la baixa ha estat per motius excepcionals, previ informe favorable de 
la direcció del centre i si així ho accepta el Servei d’Educació, es deixaria 
de cobrar rebuts. S’haurà de comunicar 20 dies abans del mes que  es 
vulgui fer efectiva la baixa . En els casos en què el pagament hagi estat 
realitzat en un sol cop, es retornarà la part proporcional a la resta de 
curs. 

 
e) Els alumnes de l’EMA Illa que es matriculin d’una o més assignatures, 

hauran d’abonar íntegrament la taxa per curs, en concepte de material. 
 
 
On diu: 
 
2. De caràcter econòmic: 
 
Poden tenir dret a la bonificació les famílies que no superen els següents llindars màxims de 
renda:  
 
  

Famílies d’un sol membre  10.686,00€ 
 Famílies de dos membres  18.426,00€ 
 Famílies de tres membres  24.196,00€ 
 Famílies de quatre membres  28.701,00€ 
 Famílies de cinc membres  32.571,00€ 
 Famílies de sis membres  36.307,00€ 
 Famílies de set membres  39.839,00€ 
 Famílies de vuit membres  43.347,00€ 

 
 
A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.480,00€ per cada nou membre computable. 
 
 
Ha de dir: 
 
2. De caràcter econòmic: 
 
Poden tenir dret a la bonificació les famílies que no superen els següents llindars 
màxims de renda:  
 

 Famílies d’un sol membre  11.937 € 
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 Famílies de dos membres  20.079 € 
 Famílies de tres membres  26.432 € 
 Famílies de quatre membres  31.353 € 
 Famílies de cinc membres  35.580 € 
 Famílies de sis membres  39.661 € 
 Famílies de set membres  43.519 € 
 Famílies de vuit membres  47.353 € 

 
A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.349 € per cada nou membre computable.  
 
 
 
 
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    

 
Serveis Socials 

 
3.- Modificar la denominació i designar vocals del Consell Consultiu de les Persones 
amb discapacitat. 

 
 
ATÈS que en sessió celebrada el 27 de setembre de 2000, l’Ajuntament Ple va aprovar els 
Estatuts d’Organització i Funcionament que regeixen el Consell Consultiu de les Persones 
amb Discapacitat, d’acord amb la normativa de règim local vigent, i la designació dels 
vocals del Consell Plenari, en aplicació dels articles 6 i 7 dels esmentats estatuts. 
 
ATÈS que l’article 7 dels estatuts preveu que els vocals del Consell Plenari siguin designats 
per l’Ajuntament Ple a proposta dels grups municipals, en el cas dels regidors o regidores, i, 
en el cas que no hi siguin, a proposta de les respectives representacions o, si s’escau, per 
invitació de la regidora o regidor de Serveis Socials. 
 
VIST  que l’article 7.c) estableix que la designació com a vocal del Consell és pel període de 
dos anys i que, per tant, aquest termini ha transcorregut ja que les últimes designacions es 
van aprovar al Ple municipal de 26 de juliol de 2006. 
 
VISTES les propostes presentades pels grups municipals, per les representacions de les 
entitats o associacions ciutadanes, entitats públiques de serveis en l’àmbit de la salut i de les 
associacions empresarials i sindicats de treballadors, en aplicació respectivament dels 
articles  6 i 7 dels Estatuts reguladors. 
 
VIST  que, segons es fa constar en l’informe que s’adjunta, en aplicació de la disposició 
addicional vuitena de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones, que estableix que “les referències que en els textos 
normatius s’efectuïn a minusvàlids i a persones amb minusvalidesa, s’entendran realitzades 
a persones amb discapacitat”, i també que a partir de l’1 de gener de 2007 (...) les 
disposicions normatives elaborades per les Administracions públiques han d’utilitzar els 
termes esmentats, es considera necessari modificar el nom del Consell Consultiu de les 
Persones amb Disminució, que a partir d’ara s’anomenarà Consell Consultiu de les Persones 
amb Discapacitat, 
 
 
ATÈS que el Ple Municipal és l’òrgan competent, en virtut de l’article 52 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, texts Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
Per la qual cosa la Comissió informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones i Convivència, 
a petició de la Regidoria de Serveis Socials, proposa al Ple  l’adopció dels següents  
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A C O R D S 
 
PRIMER.-   Modificar el nom del Consell Consultiu de les Persones amb Disminució, que 
per tal d’adaptar-lo a la normativa sectorial vigent, en especial a la Llei  39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones, en endavant 
s’anomenarà Consell Consultiu de les Persones amb Discapacitat. 
 
SEGON.- Designar els següents vocals del Consell Plenari del Consell Consultiu de les 
Persones amb Discapacitat, en aplicació dels articles 6 i 7 dels Estatuts d’Organització i 
Funcionament que regulen l’esmentat Consell: 
 
CONSELL CONSULTIU DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT:  
 
President            ALCALDE Sr. Manuel Bustos i Garrido 
Vicepresidenta.......REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS    Sra. Maria Ramoneda 
i Roma  
 
Vocals: 

 
A) Nomenaments a proposta dels Grups Municipals: 
 
 
� GRUP MUNICIPAL ES Sra. M. Inmaculada Elias Guilera 
� GRUP MUNICIPAL PP Sra. Nicole Pans Bremer 
� GRUP MUNICIPAL PSC Sr. Evaristo Fortuny Roca 
� GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 

REPUBLICANA DE 
CATALUNYA Sr. Ramon Ferrer Valero 

� GRUP MUNICIPAL CIU Sra. Raquel Alcaide Lozano 
 

B) Nomenaments a proposta de les entitats respectives: 
 
� ADELLS (Ass. D'Esport i Lleure del Disminuït 

de Sabadell) Sra. Lluïsa Ventura Garcia 
� AMICS (Ass. Para la Mejora de la Integración 

y Cooperación) 
Sra. M. Teresa Escobosa 
Arrocha 

� ANDI (Ass. Atenció Nens Discapacitats) Sra. Dolors Pallàs Crespo 
� Fundació Privada Atendis Sr. Antoni Baldebey Aran 
� 

Associació de Sords de Sabadell 
Sr. Jesús Amador Alonso 
Rodríguez 

� AVAN, Associació Vallès Amics de la 
Neurología Sra. Lídia Gil Belmonte 

� CIPO, SCCL Sr. Carlos Saiz López 
� Escola Especial Xaloc Sra. Marta Borràs Prats 
� 

FRATER 
Sra. Montserrat Foubert i Sra. 
Maria Cardona 
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� Fundació Privada Tutelar Família i Societat Sr. Josep M. Bosch Vidal 
� 

ONCE 
Sr. Luis Fernando San Martín 
Aguilar 

� Tallers Xalest Sr. Antoni Fabregas i Barnet 
� Teb Lleure Vallés, S.C.C.L. Sr. Ramon Ll. Vilaseca Lladó 
� Centre d’Educació Especial Francesc Bellapart Sra. Carme Cerdà 
� Grup SIFU Sr. Xavier Burgos i Padilla 
� Club Minusvàlids Horitzó Sra. Soraya Amores Garcia 
� Associació Catala els Xiprers Sra. Àngels Olivella i Alier 
� Creu Roja Sabadell-Vallès Sud Sra. Mariela Herrero Castrege 
� CIPO Flisa, SL Sr. Miquel Civil Espona 

 
 
 
TERCER.-  Publicar l’acord primer de la present resolució al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
QUART.- Donar trasllat dels acords anteriors a la totalitat dels membres del Consell Plenari 
de les Persones amb Discapacitat per al seu coneixement, i donar-ne compte al proper 
Consell Plenari de les Persones amb Discapacitat que es convoqui. 
  
 
 Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en votació 
ordinària. 
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Cooperació i Solidaritat 

 
4.- Ratificar el decret 2419/2010 de data 9 de març de 2010, relatiu a l'atorgament de 
l'ajut d'emergència Terratrèmol a Xile. 

 
 
ATÈS que la Regidoria de Cooperació i Solidaritat treballa en sis eixos d’actuació, un dels 
quals és ajudar a prevenir i pal·liar el sofriment de les persones afectades per catàstrofes 
d’origen natural o humà, a restablir els seus drets fonamentals i la seva dignitat humana i a 
reduir la seva vulnerabilitat davant les catàstrofes. 

 
ATÈS que el terratrèmol va tenir lloc el passat 27 de febrer a 90 Km de la ciutat de 
Concepción a la regió del Bío Bío Xile amb una magnitud de 8,8 a l’escala de Richter. 
 
ATÈS que el terratrèmol ha provocat la mort de més de 800 persones i més de 2.000.000 de 
persones afectades i una pèrdua important d’habitatges i de manca d’accés als serveis bàsics 
de la població. 
 
ATÈS que a nivell de zones damnificades el Govern ha declarat zones catastròfiques sis 
regions: Valparaíso, Metropolitana, Libertador, O’Higgins, Araucania, Bío, Bío i Maule. 
 
ATÈS que els Organismes i associacions han iniciat  diferents campanyes d’ajuda 
humanitària. 
 
ATÈS que des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i en coordinació directa 
amb la contrapart de Xile, han obert una campanya d’emergència demanant la col·laboració 
d’ajuntaments i institucions supramunicipals  per donar de suport a la població damnificada 
 
ATÈS que l’Ajuntament de Sabadell realitzarà una aportació econòmica de 3.000,00€ al 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb número de NIF G-17125832 i adreça 
postal Via Laietana, nº33, 9è 2a (08003 Barcelona), en el següent número de compte corrent 
2100-3200-96-2500029627, Caixa d'Estalvis Pensions de Barcelona. 
 
ATÈS que en relació a la justificació de la subvenció l’article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, estableix que les subvencions que es concedeixin en 
atenció a la concurrència d’una determinada situació en el preceptor, com és aquest cas, no 
requeriran més justificació que l’acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret, de 
l’esmentada situació de forma prèvia a l’atorgament de la subvenció, quedant en aquest cas 
constància del fet motivador de l’atorgament. 
 
VIST  que l’informe jurídic recull que l’article 30.7 de llei de la Llei 38/2003, General de 
subvencions preveu que les subvencions que es concedeixin en atenció a la concurrència 
d’una determinada situació en el destinatari, no requeriran més justificació que l’acreditació 
per qualsevol mitjà admès en dret de la situació de forma prèvia a la concessió de la 
subvenció, com és aquest cas. 
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ATÈS que per Decret núm. 2419/2010 del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les 
Persones i Convivència, de data 9 de març de 2010, es va aprovar l’atorgament de 
l’esmentada subvenció extraordinària de 3.000€ a favor del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, amb número de NIF G-17125832, com a col·laboració a la campanya 
d’emergència “Terratrèmol a Xile”. 
 
ATES que a l’esmentat decret s’acordà sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple 
municipal a la propera sessió que es celebri. 
 
VIST  l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, General de subvencions, i restant normativa 
d’aplicació. 
 
ATÈS que el Ple Municipal és l’òrgan competent, en virtut del previst a l’article 15 de 
l’Ordenança Municipal de Subvencions aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de 23 de 
desembre de 2008.  
 
Per la qual cosa, la comissió informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones i Convivència, 
a petició de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
A C O R D S 
 
PRIMER.-  Ratificar el Decret 2419/2010 de data 9 de març de 2010 i que literalment diu: 
 
“ ATÈS  que la Regidoria de Cooperació i Solidaritat treballa en sis eixos d’actuació, un 
dels quals és ajudar a prevenir i pal·liar el sofriment de les persones afectades per 
catàstrofes d’origen natural o humà, a restablir els seus drets fonamentals i la seva dignitat 
humana i a reduir la seva vulnerabilitat davant les catàstrofes. 

 
ATÈS que el terratrèmol va tenir lloc el passat 27 de febrer a 90 Km de la ciutat de 
Concepción a la regió del Bío Bío Xile amb una magnitud de 8,8 a l’escala de Richter. 
 
ATÈS que el terratrèmol ha provocat la mort de més de 800 persones i més de 2.000.000 de 
persones afectades i una pèrdua important d’habitatges i de manca d’accés als serveis 
bàsics de la població. 
 
ATÈS que a nivell de zones damnificades el Govern ha declarat zones catastròfiques sis 
regions: Valparaíso, Metropolitana, Libertador, O’Higgins, Araucania, Bío, Bío i Maule. 
 
ATÈS que els Organismes i associacions han iniciat  diferents campanyes d’ajuda 
humanitària. 
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ATÈS que des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i en coordinació directa 
amb la contrapart de Xile, han obert una campanya d’emergència demanant la 
col·laboració d’ajuntaments i institucions supramunicipals  per donar de suport a la 
població damnificada 
 
ATÈS que l’Ajuntament de Sabadell realitzarà una aportació econòmica de 3.000,00€ al 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb número de NIF G-17125832 i adreça 
postal Via Laietana, nº33, 9è 2a (08003 Barcelona), en el següent número de compte 
corrent 2100-3200-96-2500029627, Caixa d'Estalvis Pensions de Barcelona. 
 
 
ATÈS que en relació a la justificació de la subvenció l’article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, estableix que les subvencions que es concedeixin en 
atenció a la concurrència d’una determinada situació en el preceptor, com és aquest cas, no 
requeriran més justificació que l’acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret, de 
l’esmentada situació de forma prèvia a l’atorgament de la subvenció, quedant en aquest cas 
constància del fet motivador de l’atorgament. 
 
VIST que l’informe jurídic recull que l’article 30.7 de llei de la Llei 38/2003, General de 
subvencions preveu que les subvencions que es concedeixin en atenció a la concurrència 
d’una determinada situació en el destinatari, no requeriran més justificació que 
l’acreditació per qualsevol mitjà admès en dret de la situació de forma prèvia a la concessió 
de la subvenció, com és aquest cas. 
 
VIST l’informe emès per la Intervenció Municipal en el sentit d’existir crèdit suficient en el 
pressupost municipal vigent, segons ADO 920100001492, Relació comptable R/2010/160 i 
partida pressupostària 408/2322A/48200 Transferències corrents sense ànim de lucre. 
 
ATES que l’informe tècnic preveu l’aprovació de l’atorgament per decret d’aquesta tinença 
d’alcaldia a ratificar pel Ple municipal atesa la urgència de la situació motivadora. 
 
VIST l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, General de subvencions, i restant normativa 
d’aplicació. 
 
ATÈS que el Ple Municipal és l’òrgan competent, en virtut del previst a l’article 15 de 
l’Ordenança Municipal de Subvencions aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de 23 de 
desembre de 2008.  
 
És per tot el que precedeix que, com a tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i 
Convivència, en ús de les atribucions que m’han delegat l’Alcaldia en virtut del decret de 27 
de juny de 2007, 
 
R E S O L C 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció extraordinària de 3.000€ a favor del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb número de NIF G-17125832, com a 
col·laboració a la campanya d’emergència “Terratrèmol a Xile”. 
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SEGON.- Imputar la despesa a la partida pressupostària 408/2322A/48200 
“Transferències corrents sense ànim de lucre” del pressupost municipal vigent, segons  
ADO 920100001492, amb relació comptable número R/2010/160. 
 
TERCER.- Aprovar que l’esmentada aportació es faci efectiva en el moment de la seva 
aprovació, al compte corrent Número 2100-3200-96-2500029627 de Caixa d’Estalvis de 
Pensions de Barcelona, sense necessitat de justificació atesa la seva finalitat i motivació. 
 
QUART.- Sotmetre aquests acords a la ratificació del Ple municipal a la propera sessió que 
es celebri. 
 
 
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a l’interessat així com als departaments 
corresponents als efectes oportuns.” 
 
SEGON.- Traslladar aquest acords als departaments corresponents als efectes oportuns. 
 
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en votació 
ordinària. 
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4.-COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME    

 
Urbanisme 

 
5.- Ratificar el conveni signat entre l'Ajuntament de Sabadell i el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, 
relatiu a la cessió d'ús per a la instal.lació d'infraestructures de telecomunicacions, 
TDT. 

 
 
 
ATÈS que EL CORTE INGLÉS, S.A. és propietari de l'edifici situat a la Ciutat de Sabadell, 
Eix Macià, núm. 58/60 on existeix instal·lada a la terrassa superior, sense títol i a precari, 
una antena receptora transmissora del senyal de televisió, propietat de l’Ajuntament des de 
fa aproximadament 19 anys amb els seus corresponents quadres elèctrics, a fi de donar 
senyal als habitatges situats darrera de l’edifici. 
 
ATÈS que amb motiu de l'apagada analògica es requereix la modificació de la instal·lació 
referida per adaptar-la al senyal digital. 
 
ATÈS que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la informació de la Generalitat 
de Catalunya (en endavant CTTI) és l'ens responsable de les telecomunicacions de la 
Generalitat de Catalunya, segons la llei 15/1993, de 28 de desembre, de creació del CTTI i 
els seus estatuts, i té l’encàrrec de la Secretària de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat en el marc de les seves competències, d'executar el Pla 
CATALUNYA CONNECTA, que té com a finalitat detectar i solucionar les deficiències 
dels serveis de Telecomunicacions a tot el territori de Catalunya. 
 
ATÈS que el municipi de Sabadell és un dels afectats per les esmentades deficiències, i que 
per això és necessari que el CTTI adapti les infraestructures de telecomunicacions ja 
existents al senyal digital, i amb aquest objectiu en data 21 de març de 2010 ambdues parts, 
conjuntament amb l’empresa el Corte Inglés, SA propietària de l’edifici on s’ubiquen les 
infrastructures, i han signat un acord d’intencions per regular de mutu acord l'establiment de 
les obligacions de cada una de les parts que han de regir la gestió dels usos de les 
infrastructures de telecomunicacions existents i les seves posteriors adequacions al serveis 
de Televisió Digital Terrestre (TDT), situat en l’edifici privat de El CORTE INGLÉS, S.A. 
 
VIST que en execució d’aquest acord d’intencions l’AJUNTAMENT DE SABADELL, ha 
signat un conveni amb el CTTI també en data 16 de març de 2010 simultàniament a l’acord 
d’intencions on cedeix al CTTI els espais necessaris per a la construcció de les 
infraestructures necessàries que solucioni les deficiències de cobertura, i en concret amb el 
situat en l'edifici de EL CORTE INGLÉS, S.A, el redactat del qual es transcriu a 
continuació: 
 

“ Conveni l’Ajuntament de Sabadell i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la de cessió d’espai a una 
infrastructura de telecomunicacions i a l’edifici de propietat privada 
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Barcelona, 16 de març de 2010  
D’una part, el Sr. JOAN CARLES SÁNCHEZ SALINAS, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Sabadell en funció del seu càrrec de Tinent d’alcalde de l’Àrea 
d’Urbanisme, facultat per a la signatura aquest acte en virtut del decret 6727/2007, de 
27 de juny, relatiu al règim de delegacions de les atribucions de l’alcaldia a regidors 
(en endavant l’Ajuntament)  
D’altra part, el senyor Josep Lluís Checa López, director gerent del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (en 
endavant el Centre), que actua en nom i representació del Centre, d’acord amb el que 
estableix l’article 12 del seu estatut, aprovat pel Decret 26/1999 de 9 de febrer. 
Les parts es reconeixen mútuament capacitat per a aquest acte i, 
MANIFESTEN 
I.  El Centre, té l’encàrrec de la Secretaria de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat en el marc de les seves competències, d’executar el Pla 
Catalunya Connecta, que té com a finalitat detectar i solucionar les mancances dels 
serveis de telecomunicacions de tot el territori de Catalunya. 
II. En el marc de l’esmentat projecte s’han detectat diverses zones amb deficiències 
de cobertura dels serveis de telecomunicacions de Televisió Digital Terrestre (TDT), 
que requereixen la construcció de noves infrastructures de telecomunicació en els 
municipis afectats. 
III. El municipi  de Sabadell, és un dels afectats per les deficiències de cobertura, en 
el qual és necessari construir-hi una noves infrastructura de telecomunicacions, amb 
capacitat per donar serveis de Televisió Digital Terrestre (TDT). 
IV.  Que, d’acord amb el contracte d’arrendament signat el 16 de març de 2010 entre 
l’Ajuntament de Sabadell i el Corte Inglés S.A, aquest arrenda a l’Ajuntament els 
espais, situat un a la terrassa superior del immoble exclusivament on hi ha situat el 
màstil de l’antena o torre de telecomunicacions,  i un altre, a la terrassa del primer pis 
per a ubicar-hi una caseta de les escomeses elèctriques i demés instruments operatius 
de l’antena, electrònics o d’altre tipus, de superfície aproximada 15 m², al terme 
municipal de Sabadell. S’adjunta com a document núm. 1 el contracte. 
Que d’acord amb el certificat signat  per la secretària de l’Ajuntament en data 15 de 
març de 2010 amb el vist i plau de l’Alcalde, aquest últim té plena disposició de la 
torre de Telecomunicacions ubicada a  la coberta de l’edifici propietat de el Corte 
Inglés. S’Adjunta com a document número 2 l’esmentat certificat. 
CLÀUSULES 
Primera 
L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de la cessió al Centre, de l’ús 
d’espai a l’edifici propietat de El Corte Inglés S.A i cessió d’espai a la infrastructura 
de telecomunicacions ja existent de titularitat de l’Ajuntament de Sabadell, ubicada a 
les coordenades geogràfiques UTM 339705 i UTMY 4643317 la descripció física i 
jurídica del qual s’adjunta d’annex a aquest conveni, amb la finalitat que el Centre hi 
construeixi i hi posi en funcionament les següents infrastructures de 
telecomunicacions: 

• Caseta  per la ubicació d’equips de TDT 
• Canalització per cablejat fins la torre existent en la coberta  de l’edifici 
• Ubicar equips reemissors de TDT a la torre ja existent.  

Aquestes infraestructures hauran de donar servei de Televisió Digital Terrestre 
(TDT). 
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La signatura d’aquest conveni formalitza la cessió d’ús d’espai on es construirà  
infrastructures de telecomunicacions, d’acord amb el que estableix el capítol 2 del 
Títol 3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals. 
Segona 
L’Ajuntament cedeix al Centre l’ús dels espais descrits en l’antecedent IV a l’edifici 
titularitat de El Corte Inglés S.A i cedeix la infrastructura de telecomunicacions ja 
existent titularitat de l’Ajuntament de Sabadell de forma gratuïta i exclusiva i es 
compromet a posar tots els mitjans i realitzar les actuacions necessàries per tal que el 
Centre pugui construir les infrastructures i realitzar el servei d’infrastructura de 
telecomunicacions pel qual es cedeix l’ús d’espai del terreny objecte d’aquest 
conveni. 
En aquest sentit, les parts es comprometen a buscar els mecanismes necessaris  per a 
compensar  o rescabalar el Centre pel cost de les llicències i autoritzacions, que 
siguin necessàries, sempre en el marc de la normativa vigent, en cas que no hi hagi 
exempció. 
L’Ajuntament es compromet a facilitar l’accés a les instal·lacions que es 
construeixin, pel correcte funcionament de l’estació de telecomunicacions i a fer les 
accions que calguin per evitar la construcció d’instal·lacions que poguessin pertorbar 
la prestació del servei de qualsevol dels usuaris. 
El Centre es compromet a realitzar o ampliar (cas que sigui existent i necessari) la 
xarxa de conducció d’energia elèctrica (o alternativa tècnica equivalent), si s’escau, i 
a contractar els subministraments que siguin necessaris per la posada en marxa i pel 
correcte funcionament de l’estació de telecomunicacions i a fer el manteniment 
d’aquesta xarxa. 
L’Ajuntament es compromet també a tramitar tots els permisos de pas que siguin 
necessaris per a la realització o ampliació de la xarxa de conducció d’energia 
elèctrica, així com a facilitar i realitzar les modificacions oportunes per  que el centre 
hi pugui ubicar els nínxols dels comptadors d’energia elèctrica. 
Tercera 
Els requisits tècnics mínims de la conducció d’energia elèctrica que doni servei a la 
infrastructura de telecomunicacions són els que s’estableixin al replanteig previ sobre 
el terreny, del qual se’n aixecarà acta i que vindran condicionats pels serveis de 
telecomunicacions que en un primer moment s’hi puguin prestar, quedant fixats al 
projecte tècnic corresponent. 
La posada en marxa de la infrastructura per part del Centre s’iniciarà en el moment 
en què el subministrament elèctric pugui arribar al nou Centre de telecomunicacions 
amb els requisits i en les condicions establertes en aquesta clàusula. 
La despesa del consum elèctric de tota la infrastructura anirà a càrrec del Centre. 
Quarta 
Les infrastructures i instal·lacions que el Centre construeixi al terreny cedit en ús, 
formen part del seu patrimoni, i estan destinats a la prestació del servei 
d’infrastructura de telecomunicacions, gestionant-ho tot de la manera que cregui més 
convenient, directa o indirectament.  
Qualsevol modificació de les infrastructures i instal·lacions, que impliqui la 
realització d’obres i/o l’ampliació de l’espai cedit en ús, requereix l’autorització de 
l’Ajuntament i de El Corte Inglés, S.A, d’acord amb el clausulat del contracte 
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d’arrendament annex a aquest conveni. De conformitat amb la clàusula segona del 
present conveni i/o de la modificació d’aquest conveni.  
 El CTTI directament o a través de l’empresa de serveis que contracti serà el 
responsable del manteniment correctiu i preventiu, i reposició dels elements que 
configuren el sistema de telecomunicacions que proveiran els serveis de TDT, tant 
els propis com els cedits per l’Ajuntament de Sabadell i facilitar a El Corte Inglés, 
S.A o a l’Ajuntament un telèfon de contacte de 24 hores per atendre totes les 
necessitats de la mateixa.  
Cinquena 
La vigència d’aquest conveni és de 15 anys a comptar de la data de signatura, 
prorrogable automàticament llevat denuncia per alguna de les parts abans de la 
finalització del termini de vigència. 
El conveni es podrà resoldre anticipadament per mutu acord de les parts, per 
incompliment d’alguna de les seves clàusules, per raons d’interès públic, i per les 
causes que estableixi la normativa de patrimoni dels ens locals que sigui vigent. 
Un cop finalitzada la vigència del conveni, o en cas de resolució anticipada, el Centre 
retirarà les infraestructures i instal·lacions del terreny cedit, en el termini màxim de 6 
mesos. 
Els costos de retirar les instal·lacions i equips aniran a càrrec del Centre excepte si la 
resolució anticipada ha estat causa d’un incompliment per part de l’Ajuntament.  
La resolució anticipada d’aquest conveni per causes immutable a El Corte Ingles, 
S.A segons l’establert en el contracte d’arrendament annex, no es consideraran 
incompliment per part de la corporació municipal.  
Sisena 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pel que estableix la normativa 
de patrimoni dels ens locals, les disposicions generals de dret administratiu i en el 
seu defecte pel que estableixen les normes de dret privat. 
Les controvèrsies que es poguessin plantejar sobre la interpretació, compliment o 
modificació del conveni seran resoltes de conformitat amb el que estableix la llei 
reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
I en prova de conformitat les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol 
efecte en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.” 

 
VIST el contracte d’arrendament signat amb El Corte Inglés, S.A  en data 16 de març de 
2010, l’objecte del qual és l’arrendament per part de l’Ajuntament de l’espai exclusivament 
situat un a la terrassa superior del immoble on hi ha situat el màstil de l’antena o torre de 
telecomunicacions, i un altre, a la terrassa del primer pis per a ubicar-hi una caseta de les 
escomeses elèctriques i demés instruments operatius de l’antena, electrònics o d’altre tipus, 
de superfície aproximada de 15 m², la vigència del qual transcorre simultània a la durada de 
15 anys de la cessió d’ús. 
 
VIST l’establert en l’article 73 Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual l’Ajuntament pot cedir l’ús dels seus béns patrimonials 
a tercers de forma directa  si es valoren motivacions que facin preveure una rendibilitat 
social per sobre d’una rendibilitat econòmica, el qual a més també determina la competència 
del ple per l’aprovació d’aquests acords. 
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Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea d’Urbanisme, a petició del Tinent 
d’Alcalde, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del/s següent/s 
 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Ratificar el conveni signat en dia 16 de març de 2010 entre el Tinent d’Alcalde 
de l’Àrea d’Urbanisme i el gerent Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és establir les condicions de la 
cessió al CTTI, de l’ús d’espai a l’edifici arrendat per l’Ajuntament a El Corte Inglés S.A i 
cessió d’espai a la infrastructura de telecomunicacions ja existent de titularitat de 
l’Ajuntament de Sabadell, amb la finalitat que el Centre hi construeixi i hi posi en 
funcionament les següents infraestructures de telecomunicacions per donar servei de 
Televisió Digital Terrestre (TDT). 

• Caseta per la ubicació d’equips de TDT 
• Canalització per cablejat fins la torre existent en la coberta  de l’edifici 
• Ubicar equips reemissors de TDT a la torre ja existent.  

 
SEGON.- Determinar que la cessió d’ús d’aquest espai i infrastructures se subjectarà a les 
prescripcions establertes en el conveni adjunt. 
 
TERCER.- Notificar aquest acords al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya, així com altres competents municipals 
competents en la matèria. 
 
QUART.- Facultar al tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme, perquè en l’exercici del seu 
càrrec realitzi les actuacions i subscrigui quants documents sigui necessaris per el 
perfeccionament d’aquests acords, així com rectificar els errors materials que es puguin 
produir en la seva adopció. 
 
 
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per majoria amb el vot a favor dels grups 
municipals del PSC, CIU, PP i ERC i l’abstenció dels grups municipals ICV-EUiA, EpS  
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6.- Aprovar les operacions patrimonials relacionades amb l'execució parcial del 
conveni de dissolució de la Mancomunitat Sabadell-Terrassa. 

 
Atès que l’Ajuntament de Sabadell i de Terrassa són propietaris, en règim de proindivís, de 
la finca registral número 13.375, inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Terrassa, Tom 
2365, llibre 1263 de la Secció 2ª de Terrassa, foli 069.  
 
Atès que en ocasió de la dissolució de la Mancomunitat dels Ajuntaments de Sabadell i 
Terrassa acordada el 24 de desembre de 1992, posteriorment en sessió de 23 de febrer de 
1993 es va acordar determinar la successió universal per parts iguals dels Ajuntaments de 
Sabadell i Terrassa en la titularitat dels terrenys propietat de la Mancomunitat, “amb la 
particularitat que cada Ajuntament decidirà respecte dels terrenys que estiguin ubicats en el 
seu terme municipal, el moment adequat en el que els esmentats terrenys podran ser 
destinats a finalitats públiques, en interès comarcal o municipal i habitatges protegits, 
seguint els tràmits legalment establerts.” 
 
Vist que sobre la finca esmentada, els ajuntaments propietaris van aprovar la segregació de 3 
porcions de terreny per cedir a la Generalitat de Catalunya per situar un estacionament de 
vehicles pesants, segons els acords que es detalla a continuació, pendents de formalitzar: 
• Acord del Ple de l’Ajuntament de Sabadell de 26/02/1965.- acorda deixar sense efectes 

els acords relatius a la cessió d’una parcel·la única per a la “Jefatura de Obras Públicas 
de la Província de Barcelona” dependent de la “Dirección general de carreteras y 
Caminos vecinales del Ministerio de Obras Públicas” adoptats prèviament pel Ple de 
23/04/1964 i enlloc d’això, cedir gratuïtament a l’Estat per conducte del ministeri 
esmentat, tres parcel·les de terreny a “Can Barba”; propietat en proindivís amb 
l’ajuntament de Terrassa, la primer (parcel·la A) de 16.600 m² per a la construcció del 
parc de maquinària regional, provincial i de zona, la segona (parcel·la B) de 3.000 m² per 
a l’ampliació dels parcs de maquinària i la tercera (parcel·la C) de 6.100 m² per a la 
construcció de 100 habitatges. 

• Acord del Ple de l’Ajuntament de Sabadell de 30/01/1991.- aprova la modificació dels 
acords de 26/02/1965, substituint la Generalitat de Catalunya (Departament de 
Carreteres) per l’Estat com a beneficiaria de la cessió anterior per causa de la 
transferència de competències i drets, i modificant una de les parcel·les de 
cessió(parcel·la B) per una altre B’’ de 3.125,50 m², en una altre ubicació. 

• Acord del Ple de l’Ajuntament de Sabadell de 27/11/1991.- aprova amb caràcter inicial 
l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica, desafectant del domini públic i 
qualificant de bé patrimonial les tres porcions de finca esmentades (parcel·les A, B’ C) 
sotmetent l’expedient a informació pública. Actualment es troben anotats en l’Inventari 
General de Béns i Drets amb el caràcter de bé patrimonial.  

• L’ajuntament de Terrassa, l’any 1993, va prendre acords iguals els adaptat prèviament 
per l’ajuntament de Sabadell. 

 
Atès que aquest equipament no s’ha arribat a executar en el terme municipal de Terrassa 
però l’Ajuntament d’aquest municipi a aprovat el Protocol per a la implantació de l’àrea 
d’activitats logístiques i d’estacionament de vehicles pesants amb la Generalitat de 
Catalunya, Departament de Política territorial i Obres Públiques, i la Direcció General del 
Transport Terrestre, que comprèn una superfície de 24.392,00 m², així com una 
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“Modificació Puntual del POUM per aparcament de vehicles pesants a la Mancomunitat”, 
que té per objecte d’ajustar les qualificacions previstes pel Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal a la finalitat establerta en l’anterior protocol. 
 
Atès que l’àmbit d’aquest equipament, i el seu entorn pròxim, es correspon amb una porció 
de sòl de 2.579 m², propietat del Consell Comarcal del Vallès Occidental, i una  porció de 
sòl de 21.813,00 m², propietat de l’AJUNTAMENT DE TERRASSA i de l’AJUNTAMENT 
DE SABADELL, en règim de proindivís, si bé d’aquesta superfície es van cedir per part dels 
Ajuntaments de Terrassa i de Sabadell 3.125,50 m² a favor de la Generalitat de Catalunya, 
Direcció General de Carreteres, que no va ser elevada a públic  
 
Atès que en data 29/01/2010 i 17/02/2010 l’Ajuntament de Terrassa ha comunicat 
l’aprovació inicial de l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica de dues porcions de 
sòl de 2.042 m², de 1.437 m², i l’expedient d’alienació d’aquestes mitjançant permuta, qui en 
contraprestació adquireix la finca del Consell Comarcal del Vallès Occidental de 2.579 m² 
qualificada d’equipament comunitari, amb la finalitat completar la propietat de l’Ajuntament 
de Terrassa de la totalitat de superfície afectada pel projecte d’aparcament de vehicles 
pesants a la Mancomunitat, de cara a la cessió definitiva a la Generalitat de Catalunya de 
tots els terrenys afectats pel projecte que, per raons de finançament, ha de ser la titular del 
bé. 
 
Vist que en compliment dels acords de dissolució de la Mancomunitat, per tal de poder 
practicar les operacions registrals necessàries per dur a terme les operacions de segregació 
de la finca registral 13.375, propietat en proindivís d’ambdós Ajuntaments, la permuta 
prèvia a favor del Consell Comarcal, i cessió de tota la superfície de l’equipament de 
l’aparcament de vehicles pesants, com preveu el Protocol per a la implantació de l’àrea 
d’activitats logístiques i d’estacionament de vehicles pesants resulta necessari procedir a 
l’aprovació dels mateixos pactes per l’ajuntament de Sabadell. 
 
Vist que l’ajuntament de Terrassa proposa la signatura d’una acta o conveni de cessió entre 
els ajuntaments que reguli la dissolució del condomini existent sobre les finques afectades 
per l’equipament, mitjançant la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Terrassa de tota la 
propietat de les finques perquè aquest últim les transmeti com a propietari únic a les terceres 
administracions implicades. Aquesta operació s’emmarca en la figura de la cessió gratuïta 
donat que l’Ajuntament no rep cap contraprestació per la dissolució. La causa de la cessió es 
troba en els acords mateixos de la dissolució de la comunitat, quan es preveu la facultat de 
direcció respecte dels terrenys que estiguin ubicats en el seu terme municipal 
 
Vist que la cessió gratuïta de béns patrimonials municipals és prevista als articles 211 i 212 
del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 49 a 50 del Reglament 
de patrimoni dels ens locals D. 336/1988, de 17 d’octubre. Per a procedir a aquesta cessió 
s’han de complir els següents requisits, acreditats amb la instrucció de l’expedient oportú. 

- Que la finalitat de la cessió sigui en benefici de la població de l’ens local. 
- Que la finalitat de la cessió no es pot aconseguir amb el manteniment del domini o el 

condomini de l’immoble, ni tampoc amb la constitució d’un dret real a favor de 
l’administració autonòmica, 

- I també que l’immoble en qüestió no és inclòs en cap pla d’ordenació, reforma o 
adaptació que el faci necessari a aquest Ajuntament. 
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Vist que en aquest supòsit, es compleixen els esmentats requisits, acreditats en el 
planejament urbanístic aprovat que regula el tipus d’equipament públic que s’instal·larà en el 
terreny i en el protocol d’intencions signat entre l’ajuntament de Terrassa i la Generalitat de 
Catalunya, que garanteix l’execució del projecte a càrrec de la Generalitat i, per raons de 
finançament, la finalitat de la cessió no es pot aconseguir amb el manteniment del domini o 
el condomini de l’immoble, ni tampoc amb la constitució d’un dret real per l’Ajuntament de 
Sabadell. No obstant l’anterior, l’ajuntament te l’obligació de salvaguardar el compliment 
d’aquesta finalitat pública i per tant, a l’acte o conveni que reguli la dissolució de la 
comunitat de béns i la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Terrassa cal fer constar 
expressament que els béns revertiran automàticament a l’Ajuntament de Sabadell en cas que 
no es destinin a les finalitats previstes, o que se’n modifiqui l’afectació, en els terminis 
fixats, tal com preveu l’article 50 de l’esmentat Reglament de patrimoni dels ens locals.  
 
Vist que aquetes operacions requereixen prèviament la naturalesa patrimonial dels béns. Pel 
que fa a les porcions de 2.042 m², de 1.437 m² i de 18.687,50 m² prèviament cal haver 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica, 
desafectant el terreny del domini públic i qualificant-lo com a bé patrimonial. La porció de 
3.125,50 m² (cedits a la Generalitat) és innecessari un expedient d’alteració de la 
qualificació jurídica, ja que el bé ja està qualificat com a bé patrimonial, no tenint el caràcter 
de domini públic. Aquesta alteració de la qualificació jurídica es va aprovar per acords del 
Ple de 27/11/1991. 
 
Vist que els expedients d’alteració de la qualificació jurídica i de cessió gratuïta de domini 
s’han de sotmetre a informació pública durant el termini de 20 i 30 dies respectivament, que 
correran simultàniament per economia procedimental, condicionant els acords de cessió al 
bon fi de la seva publicació i aprovació definitiva, una vegada transcorregut el termini sense 
que s’hagin presentat al·legacions o reclamacions a l’expedient. 
 
Vist que la competència per l’adopció dels acords d’alteració de la qualificació jurídica i 
cessió gratuïta de domini correspon al Ple de l'Ajuntament, que en l’últim cas requereixen 
del vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació, de conformitat amb 
el que disposa l’article 47.2. m) i n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local. 
 
 
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea d’Urbanisme, a proposta del tinent 
d’alcalde, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Donar-se per assabentat dels acords adoptats per l’Ajuntament de Terrassa, 
esmentats en els antecedents del dictamen, pel que fa als aspectes relacionats amb 
compromisos adquirits amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental i amb la Generalitat 
de Catalunya de transmissió de porcions a segregar de la finca registral 13.375, en qualitat 
de propietari registral, en règim de proindivís i en conseqüència deixar sense efecte l’acord 
del Ple de l’Ajuntament de data 30 de gener de 1991 pel que fa a la cessió a favor de la 
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Generalitat de la finca de 3.125,50 m² identificada com a parcel·la B’’, mantenint la resta de 
pactes. 
 
SEGON.- Aprovar el model i la signatura de l’Acta de dissolució de condomini en relació 
amb les porcions de finca a segregar de la finca registral 13.375 per a l’execució del Projecte 
de la Generalitat de Catalunya, Departament de Política territorial i Obres Públiques, i la 
Direcció General del Transport Terrestre, per a l’estacionament de vehicles pesants. 
A) “URBANA: Porció de terreny de forma irregular que ocupa una superfície de dos mil 

quaranta-dos metres quadrats. Limita: pel Nord, en el límit del sòl urbà, amb el paratge 
de Can Viloca dins del sòl no urbanitzable; pel Sud, amb la finca número 78.255, 
propietat del Consell Comarcal del Vallès Occidental; per l’Est, amb finca 13.375, 
propietat dels Ajuntaments de Terrassa i Sabadell, en proindivís, de la qual se segrega, 
i per l’Oest amb la finca 81.099, propietat del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental.” 

B) “URBANA: Porció de terreny de forma rectangular, que ocupa una superfície de mil 
quatre-cents trenta-set metres quadrats. Limita: pel Nord, amb la finca 78.255 
propietat del Consell Comarcal del Vallès Occidental, pel Sud, amb vialitat existent de 
l’antiga Mancomunitat; per l’Est, amb finca 13.375, propietat dels Ajuntaments de 
Terrassa i Sabadell, en proindivís, de la qual se segrega, i per l’Oest amb la finca 
81.099, propietat del Consell Comarcal del Vallès Occidental.” 

D) “Parcela de terreno de forma rectangular y de una extensión de 3.125,50 metros 
cuadrados, que linda al Norte, mediante resto de la finca mayor de donde se segrega, 
con terreno propiedad a media y proindiviso de los Ayuntamientos de Sabadell y de 
Terrassa, de pertenencias de la Heredad Can Viloca; al Sur, con calle de acceso al 
sector y al Este y Oeste, en línea recta de 82,25 metros con honores de la mayor finca 
de que procede.” 

E) “URBANA: Porció de sòl de forma irregular, que ocupa una superfície de divuit mil 
sis-cents vuitanta-set metres quadrats i cinquanta decímetres quadrats. Limita: al Sud 
mitjançant vial d’accés a l’antiga Mancomunitat, amb la finca de la que se segrega, al 
Nord amb honors de Consuelo Casanovas Gari-Montllor y Teresa Viloca Puig i en part 
amb la Caixa d’Estalvis i Pensions; a l’Est, mitjançant vial d’accés al Real Club de 
Golf El Prat i terme municipal de Sabadell; i a l’Oest, amb finca objecte de cessió a la 
Generalitat de Catalunya no inscrita, procedent de la 13.375 de que se segrega.” 

Aquestes porcions formen part i s’han de segregar de la finca registral número 13.375, 
inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Terrassa, Tom 2365, llibre 1263 de la Secció 2ª 
de Terrassa, foli 069. 
 
TERCER.- Aprovar amb caràcter previ i inicialment l’expedient per a declarar l’alteració 
de la qualificació jurídica de les finques anomenades A) B) i E) descrites en l’acord anterior, 
desafectant-les del domini públic i qualificant-les com a bé patrimonial. 
 
QUART.- Sotmetre aquest expedient a informació pública durant el termini de 20 dies 
hàbils, tal com preceptua l’article 20.2 del Reglament del Patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, mitjançant la inserció dels corresponents edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província i la fixació en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament per tal que s’hi pugui presentar, 
si s’escau, reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini s’entendrà 
definitivament aprovada l’alteració de la qualificació jurídica d’aquest bé en els termes 
expressats, si no s’haguessin presentat al·legacions o reclamacions a l’expedient respectiu. 
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CINQUÈ.- Aprovar la dissolució de condomini sobre les finca registrals que es segregaran 
de la finca registral 13.375 descrites en el primer acord i adjudicar les porcions segregades a 
favor de l’Ajuntament de Terrassa per cessió gratuïta en compliment dels acords de 
dissolució de la Mancomunitat dels Ajuntaments de Sabadell i Terrassa. 
La finalitat de la cessió del domini que es fa en benefici de la població; és que es dugui a 
terme la implantació de l’àrea d’activitats logístiques i d’estacionament de vehicles pesants. 
No obstant, aquesta cessió s’extingirà automàticament d’acord amb l’establert a l’article 
50.1 del Reglament del Patrimoni les ens Locals i  211 i 212 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
SISÈ.- Sotmetre aquest expedient de cessió a informació pública per un període de 30 dies, 
com preceptua l’article 49.3 del Reglament del Patrimoni dels ens locals de Catalunya, 
mitjançant inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província i taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament, per tal que puguin ser presentades al·legacions o reclamacions. Transcorregut 
el qual termini entendrà aprovada definitivament la cessió si no s’hagués produït cap 
reclamació o al·legació. 
 
SETÈ.- De conformitat amb el que preveu l’article 40-1-c i 49.3 del Reglament del 
Patrimoni dels ens locals de Catalunya donar compte d’aquests acords al Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
VUITÈ-  Notificar aquest acords a l’Ajuntament de Terrassa d’aquests acords. 
 
NOVÈ.- Facultar al tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme, perquè en l’exercici del seu 
càrrec realitzi les actuacions i subscrigui quants documents sigui necessaris per el 
perfeccionament d’aquests acords, així com rectificar els errors materials que es puguin 
produir en la seva adopció. 
 
 
 
  

Sotmès el dictamen a votació és aprovat per majoria amb el vot a favor dels grups 
municipals del PSC,  CIU, PP, ERC i l’abstenció del grup municipal ICV-EUiA i el vot en 
contra del grup municipal de EpS. 
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Patrimoni  

 
7.- Aprovar inicialment el Pla Director per a les Actuacions al Jaciment Arqueològic 
de Sant Pau de Riu-sec. 

 
 
Atès que l’Ajuntament de Sabadell vol fomentar la recuperació del Patrimoni Històric de la 
Ciutat per al gaudi present i de les generacions futures i que en concret l’Ajuntament de 
Sabadell a través de l’Oficina del Patrimoni té com a missió la gestió i l'impuls de la 
investigació, recuperació i difusió del patrimoni arqueològic i arquitectònic, i singularment 
actuacions per tal de posar en valor el Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic de Sabadell 
per al gaudi dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona té entre les seves finalitats, a través de 
l’Àrea d’Arqueologia del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, 
desenvolupar la docència i la recerca en el camp de l’arqueologia. 
 
Atès que l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica és un centre públic de recerca creat per la 
Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, que té com a finalitat la recerca, la formació avançada i la 
difusió de la civilització i cultura clàssiques. 
 
Atès que en data 5 de juny de 2009 es va signar un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sabadell, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la Universitat 
Autònoma de Barcelona per tal de definir les fórmules de cooperació entre les tres 
institucions, per tal de redactar el “Pla Director de les Actuacions al Jaciment Arqueològic 
de Sant Pau de Riu-sec”, i pel desenvolupament d’ulteriors actuacions, el text del qual 
conveni que va ser aprovat per la Junta de Govern Local en data 29 de maig de 2009. 
 
Atès que s’ha redactat el document titulat “Pla Director per a les Actuacions al Jaciment 
Arqueològic de Sabadell” amb la supervisió de la Comissió de Coordinació creada a tal 
efecte segons el punt 5 de les clàusules del conveni signat el 5 de juny de 2009. 
 
Atès que el document redactat té els següents objectius i s’estructura de la següent manera: 
 
- Objectius  
 

• Diagnosticar l’interès patrimonial del jaciment arqueològic a través del seu anàlisi 
intrínsec i a partir de l’anàlisi de paral·lels cronològics, especialment a la depressió 
prelitoral. 

 
• Establir les actuacions que han de permetre la recerca científica al Jaciment 

Arqueològic amb la participació activa de la Universitat a través de la participació 
d’estudiants del Grau d’Arqueologia, i de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 

• Definir les actuacions a dur a terme per tal de convertir el Jaciment Arqueològic en 
un Parc Arqueològic. El Parc Arqueològic ha de permetre descobrir i difondre el 
món de l’arqueologia al conjunt de la societat. 
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-Estructura del document: 

 
• Introducció 
• Diagnosis del Jaciment Arqueològic. 
• El Projecte de Recerca al Parc Arqueològic. 
• Consolidació, restauració i tractament del material i estructures arqueològiques del 

Parc Arqueològic. 
• Estudis i recerca científica. 
• La formalització física del Parc Arqueològic: criteris per a la intervenció de l’entorn 

del Parc Arqueològic. 
• Difusió del Patrimoni i del coneixement científic: Creació d’un parc arqueològic 

obert a la ciutat i visitable per tothom. 
• Gestió, capítol econòmic, valoració dels recursos humans. 
 
 

Vist l’informe del Comissionat de Patrimoni, de data 14 de març de 2010, que exposa que 
un cop validat científicament el document per part de la Comissió de Coordinació en sessió 
celebrada a Tarragona el 23 de febrer de 2010 procedeix l’aprovació del Pla Director per a 
les Actuacions al Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec com a document estratègic 
per tal de planificar les actuacions a dur a terme a llarg i curt terme al Jaciment Arqueològic 
de Sant Pau de Riu-sec i exposar-lo al públic pel termini d’un mes.  
 
Vistos els articles 8.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que reconeix als ens locals la 
potestat, entre d’altres, de programació i planificació, l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,  que dona als municipis, per a la gestió 
dels seus interessos i a l’àmbit de les seves competències, la facultat de promoure tota classe 
d’activitats i prestar serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats de la 
comunitat, i l’article 7 de la Llei 7/1985 que consagra el principi d’autonomia local en 
l’exercici de les seves competències. 
 
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea d’Urbanisme, a petició de l’Oficina de 
Patrimoni, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS 
 
 
Primer.- Aprovar inicialment el document titulat “Pla Director de les Actuacions al 
Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec (Sabadell, Vallès Occidental)”, segons text i 
plànols que s’adjunten i s’aproven, com a document estratègic per a la planificació 
d’actuacions al Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec (entorns de l’església de Sant 
Pau de Riu-sec), amb l’objectiu de fomentar la recerca científica en arqueologia, el foment 
de la formació dels professionals de l’arqueologia, i amb l’objectiu de desenvolupar un parc 
arqueològic visitable i obert a la Ciutat. 
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Segon.- Exposar al públic el document durant un termini d’un mes a comptar a partir del dia 
següent a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a 
l’objecte de que puguin ser formulades al·legacions i/o suggeriments. Si no es formulés cap 
al·legació ni es presentés cap suggeriment, l’anterior acords esdevindrà definitivament 
aprovat. En altre cas, l’Ajuntament resoldrà. 
 
Tercer.- Facultar al Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Urbanisme perquè subscrigui tots els 
documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords, i rectificar en 
qualsevol moment els errors aritmètics o de fet que es poguessin produir. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a l’Institut 
Català d’Arqueologia  Clàssica (ICAC) i al Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
  
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en votació 
ordinària. 
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Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 

 
8.- Aprovar inicialment la modificació del text del Reglament de règim d'ús dels horts 
de titularitat municipal i per l'atorgament de llic ències d'ús privatiu del domini 
públic. 

 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 de febrer de 2008, va aprovar el Reglament 
de règim d’ús dels horts de titularitat municipal i per l’atorgament de llicències d’ús privatiu 
del domini públic. 
 
Atès que la Comissió d’Estudi constituïda a l’efecte pel Decret 2775/2010, de data 12 de 
març de 2010, del tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme ha elaborat, segons consta a l’acta 
de 17 de març, la proposta de modificació del Reglament de règim d’ús dels horts de 
titularitat municipal i per l’atorgament de llicències d’ús privatiu del domini públic, amb 
l’objectiu de prioritzar les parcel·les respecte d’aquells ciutadans més afectats per les 
dificultats econòmiques. 
 
Atès que la modificació afecta als articles 6 i 19 del Reglament en qüestió, dedicats de 
forma respectiva al règim econòmic de les llicències i al procediment de selecció i que es 
proposa que contemplin: l’exempció de la fiança en aquells supòsits en què el nivell de 
renda de l’adjudicatari no superi 0,6 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya (IRSC) i el criteri de classificació dels grups en funció de que el nivell de renda 
del sol·licitant superi o no 2 vegades l’IRSC.(IRSC). 
 
Vist l’article  4.1 a) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local (LBRL), en 
concordança amb l’article 8.1del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret 2/2003, de 28 d’abril (TRLRLC), que garanteix al municipi la 
competència i la potestat normativa en l’àmbit de llurs competències. 
 
Vistos els articles 52.2 d) i  98 d) TRLMRLC els quals determinen que la competència per a 
l’aprovació de les ordenances municipals correspon al Ple de la corporació amb caràcter 
indelegable i  que els acords en referència a les mateixes s’aproven per majoria simple. 
 
Vistos els articles 49 i 70.2 de la LBRL, l’article 178 del TRLMRLC i els articles 58 a 66 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que contenen el procediment 
d’aprovació i modificació de les ordenances locals.  
 
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea d’Urbanisme, a petició de la Regidoria 
de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS 
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PRIMER .- Aprovar inicialment la modificació del text del Reglament de règim d’ús dels 
horts de titularitat municipal i per l’atorgament de llicències d’ús privatiu del domini públic, 
tal i com es descriuen  a continuació: 
 
“Article 6.- Règim Econòmic de les llicencies  
Els adjudicataris de les parcel·les d’horts quedaran obligats a satisfer la taxa establerta per les 
ordenances fiscals i reguladores dels preus públics en concepte d’utilització privativa del 
domini públic, que es meritarà anualment durant la vigència de la llicència. La manca de 
pagament de l’esmentada taxa dins el termini establert per a la seva realització, facultarà a 
l’Ajuntament per a la seva exigibilitat per la via de constrenyiment, de conformitat amb la Llei 
general tributària i la demés normativa de desenvolupament, sens perjudici de la potestat de 
revocació de la llicència que té l’Ajuntament de conformitat amb la base tretzena. 
 
L'Ajuntament repercutirà simultàniament amb aquesta taxa, la resta de conceptes que ha de fer 
front l’adjudicatari, que es regulen més detalladament en els article específics d’aquest 
reglament, per satisfer el preu dels serveis que l'Ajuntament posa a la seva disposició, com és 
l’assegurança de responsabilitat civil o el consum d’aigua pel reg.  
 
 
Els usuaris de l’horta hauran de dipositar una fiança de 100 €, que hauran d’ingressar a la 
Tresoreria Municipal, com a requisit previ al lliurament de la parcel·la i subscripció de la 
formalització de l’adjudicació que preveu l’article 25, en un termini de 15 dies des de la 
notificació de l’adjudicació de la llicència. L’import d’aquesta fiança s’executarà per cobrir 
possibles danys o desperfectes, si es dóna el cas, i es retornarà a la finalització del termini de 
la llicència d’ús privatiu de la parcel·la d’horta. 
 
Estaran exempts del dipòsit de la fiança esmentada, aquells adjudicataris que hagin 
acreditat una renda que no superi 0,6 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya (IRSC).” 
 
“Article 19 Procediment de selecció  
El sistema d'adjudicació de les llicències d’us privatiu del domini públic sobre parcel·les 
municipals d’horts es farà en règim de lliure concurrència mitjançant sorteig públic, en 
aplicació de l’article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
administracions públiques.  
No obstant, l’Ajuntament de Sabadell tindrà la potestat d’aprovar una reserva d’un 15% del 
nombre de parcel·les que surten a concurs per adjudicar amb preferència a menors de 35 anys. 
També es podrà fer una reserva de zones d’horta per a la producció ecològica. Aquestes 
reserves caldrà esmentar-la específicament en cada convocatòria que s’iniciï.  
La llista definitiva de persones que participaran en el sorteig públic, estarà formada pels 
interessats participants que compleixin amb les condicions i els supòsits següents:  
 

• Ser persona física, major d’edat. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat 
familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix 
domicili.  

• A la data de l’inici del procés de sol·licituds, cal estar empadronat a Sabadell amb una 
antiguitat mínima de 5 anys ininterromputs o acreditar haver estat empadronat un 
mínim de 5 anys, durant els últims 10 anys.  
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• No disposar, a títol de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de 
conreu, ja sigui dins del terme municipal de Sabadell o dins de la comarca del Vallès 
Occidental.  

 
• Per l’adjudicació de les parcel.les es tindran en compte els següents supòsits:  

 
En el cas que els sol.licitants amb ingressos per sota de 2 vegades l’IRSC superin el 
nombre d’horts a adjudicar, el sorteig es farà únicament entre aquests sol.licitants.  
En el cas que els sol.licitants amb ingressos per sota de 2 vegades l’IRSC no superin 
el nombre d’horts a adjudicar, es farà un primer sorteig entre aquests sol.licitants i, un 
segon sorteig entre els sol.licitants que superin 2 vegades l’IRSC per adjudicar la resta 
dels horts. 

 
També podran ser adjudicats els horts municipals a les associacions i entitats que figurin 
inscrites en el registre municipal d’entitats, quan s’acreditin, mitjançant la presentació dels 
seus estatuts, finalitats de caire pedagògic, terapèutic o social i presentin un projecte de gestió 
per promocionar el treball de l’hort. En aquest cas, caldrà la designació d’una persona física 
responsable de l’entitat, amb la qual es mantindran totes les relacions derivades de 
l’adjudicació i es farà responsable del compliment d’aquest Reglament. “ 
 
SEGON.- Sotmetre aquest acord, a informació pública mitjançant la publicació de l’anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament. A comptar des de l’endemà de la data de la publicació de l’anunci al Butlletí 
oficial de la Província de Barcelona, s’obrirà un termini d’audiència als interessats per un 
termini mínim de 30 dies,  als efectes que els interessats hi puguin formular al·legacions i 
reclamacions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat reclamacions i 
suggeriments, l’ordenança i el mapa restarien aprovats definitivament sense la necessitat 
d'adoptar cap altre acord de manera expressa. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde-president o regidor en qui 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 per unanimitat, aprovació obtinguda en votació 
ordinària. 
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B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL 
 
 
6.-GRUPS MUNICIPALS   

 
9.- Proposició del grup municipal d'ICV-EUiA, per modificar els representants de 
l'Ajuntament a la Fundació Benèfica Privada Barnola-Vallribera Sant Josep. 

 
Atès que la resolució de la consellera de justícia de 05/03/1998 va  ser inscriure amb el 
numero 1151 la constitució de la Fundació Privada Benèfica Barnola-Vallribera Sant Josep 
(Sabadell) com a fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.  
Atès que segons el Capítol I Article 3. dels Estatuts de la Fundació “l’objecte de la 
Fundació és el de proporcionar ajuts i protecció a la infància i la joventut, així com a la 
tercera edat per subvenir les seves necessitats d’alimentació, salut, vestit, i educació.” 
Atès que l’article 5. diu que seran beneficiaris de la fundació els que determini el seu 
Patronat en cada cas, i que poden acordar l’ajut directe o per mitjà d’aportacions a 
institucions dedicades o vinculades a l’atenció de les necessitats objecte de la finalitat de la 
Fundació. 
Atès que l’article 5 també diu que el Patronat, per tal de determinar els beneficiaris de 
l’activitat de la Fundació, actuarà amb criteris d’imparcialitat i no discriminació, i a tal 
efecte fixarà i acordarà unes regles bàsiques per a l’aplicació dels seus recursos a les 
finalitats fundacionals i per la determinació dels beneficiaris, i ningú no podrà al·legar 
davant de la Fundació cap mena de dret a gaudir dels benefici fundacionals, ni demanar que 
siguin atribuïts a una persona determinada, ni al·legar millor dret que altre beneficiari real o 
potencial. 
Atès que la Fundació queda acollida al Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions 
privades de Catalunya, amb tots els drets i deures. 
Atès que la Generalitat de Catalunya per indicació de la Direcció General de Dret i d’entitats 
Jurídiques va creure necessari intervenir l’any 2006, i va determinar proposar una 
modificació dels estatuts de l’esmentada fundació en el sentit d’ampliar de quatre a set el 
nombre de membres patrons, dos dels quals havien de ser regidors de l’Ajuntament de 
Sabadell designats pel Ple Municipal. 
Atès que el govern de Sabadell, argumentant la urgència de procedir a la modificació dels 
estatuts per donar compliment a la indicació de la Generalitat  va procedir a fer els 
nomenaments per via Decret d’Alcaldia (5503/06, de data 16 de Maig 2006) designant els 
dos regidors de l’Ajuntament com a patrons de la Fundació Benèfica Privada Barnola-
Vallribera Sant Josep. Els dos regidors anomenats per Decret van ser: Sr.Joan Manau Valor, 
i Sra. Maria Ramoneda Roma. 
 
 
Atès que amb posterioritat el govern va portar al Ple del 31-05-2006, la ratificació del 
decret 5503/06. 
Atès que amb data 26 de maig del 2006 el Patronat de la Fundació va modificar els seus 
estatuts en diversos articles, entre ells, l’article 16 Composició de patronat i causes de 
cessament, dient: “El patronat estarà format per set membres dels qual dos seran patrons 
designats per l’Ajuntament de Sabadell i que hauran de ser regidors del mateix que 
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romandran com a Patrons mentre mantinguin la condició de regidors o l’Ajuntament no 
procedeixi a la seva substitució. Els altres cinc Patrons seran designats per cooptació del 
propi Patronat, i la seva designació serà inicialment per un període de quatre anys sense 
perjudici de la seva reelecció indefinidament per períodes de temps iguals, sempre que 
gaudeixin de plena capacitat d’obrar”. 
Atès que el mateix 26 de maig el Patronat de la Fundació va acordar nomenar al senyor Joan 
Manau Valor i la senyora Maria Ramoneda Roma nous patrons, en representació de 
l’Ajuntament. 
Atès que també es decideix la composició del Patronat, en la que s’anomena President del 
mateix al senyor Joan Manau Valor, regidor de l’Ajuntament de Sabadell. 
Atès que durant aquests temps els dos regidors nomenats Patrons per l’Ajuntament no han 
tingut modificació. 
Atès que pel Grup d’ICV-EUiA la participació de representants institucionals en una 
fundació tenen una responsabilitat pública que va més enllà de la gestió privada de la 
fundació, i que consisteix en la garantia de transparència i en l’exercici de passar comptes a 
la ciutadania. 
Atès que el nostre grup considera que no ha hagut en cap moment, durant aquests 4 anys, 
aquest exercici de passar comptes a la ciutadania. 
Atès que la Fundació l’any 2001 tenia un patrimoni de béns en finques que ascendia a 47 
cases, pràcticament el 95% de les quals al centre de la ciutat, així com d’altres béns i 
propietats immobles i finques en les poblacions de Sant Quirze del Vallès, Rubí, Sant Cugat 
del Vallès, i en posterioritat a Palamós. 
Atès que la mencionada Fundació compta amb un patrimoni molt important i un 
immobilitzat que a data desembre del 2008 ascendeix a 5.517.501,99€. 
Atès que, com ja hem dit a l’inici, segons el Capítol I Article 3. dels Estatuts de la 
Fundació, “l’objecte de la Fundació és el de proporcionar ajuts i protecció a la infància i 
la joventut, així com a la tercera edat per subvenir les seves necessitats d’alimentació, 
salut, vestit, i educació”. 
Atès la comprovació que hem realitzat, quant a les subvencions que han estat atorgades a les 
entitats i associacions durant aquests anys, les quals considerem del tot insuficients, 
manifestem la preocupació per si el conjunt de les entitats de la ciutat  
 
 
 
han estat informades i són coneixedores tal com es desprèn de l’article 5 dels Estatuts de la 
Fundació. 
Atès les enormes necessitats socials, de cura i d’educació que pateixen un sector molt 
important de la nostra ciutat, tant d’infància i de joves en risc i desprotecció, i de gent gran 
amb pensions de subsistència. 
Atès que en data 2 de novembre de 2009 vàrem adreçar un escrit a Alcaldia manifestant 
aquestes qüestions i d’altres que no mencionem en la present moció. 
Atès que en l’escrit esmentat realitzàvem tot un seguit de preguntes a l’Alcalde en relació a 
la gestió que han realitzant i continuen realitzant els representants institucionals de la 
Fundació Barnola- Vallribera Sant Josep. 
Atès que l’Alcalde no va contestar a cap d’aquestes preguntes. 
Atès que, com de costum, quan se li fan preguntes l’Alcalde les deriva a d’altres 
responsables polítics. 
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Atès que en aquest cas la va derivar a la comissió informativa del 25 de novembre de 2009 
de Serveis Centrals. 
Atès que pel Grup D’ICV-EUiA les respostes que allà es van proporcionar no han estat 
satisfactòries. 
Atès que una de les preguntes més importants va ser conèixer exactament les propietats 
immobiliàries actuals de la Fundació Barnola- Vallribera Sant Josep, i aquesta informació va 
ser denegada per part del Tinent d’Alcalde, Joan Manau,  
Atès que el Grup d’ICV-EUiA considera inadmissible que no es proporcionin totes les dades 
patrimonials de la Fundació i, per tant, reprovem l’actuació del Tinent d’Alcalde, Joan 
Manau, com a President del patronat de la Fundació Barnola-Vallribera Sant Josep. 
 
Atès que amb la informació de que disposem tenim seriosos dubtes i molts interrogants que 
s’estiguin complint el Capítol I Article 3. dels Estatuts de la Fundació, “l’objecte de la 
Fundació és el de proporcionar ajuts i protecció a la infància i la joventut, així com a la 
tercera edat per subvenir les seves necessitats d’alimentació, salut, vestit, i educació”. 
Atès la nostra preocupació per la bona imatge institucional del nostre Ajuntament, la qual 
pensem que per manca de transparència pot quedar en entre dit. 
 
 
Per tot l’exposat , el Grup Municipal d’ICV-EUiA pr oposa els següents acords: 
 
Primer.-  Tornar a anomenar als dos regidors en representació de l’Ajuntament que han 
de ser designats com a Patrons de la Fundació Benèfica Privada Barnola-Vallribera Sant 
Josep, donat que han transcorregut 4 anys des del seu primer nomenament i que el consistori 
actual no ha participat d’aquesta designació. 
 
Segon.- Que aquest nomenament no sigui ratificat, sinó aprovat pel Ple Municipal, màxim 
òrgan de representació, tal i com la Generalitat va determinar. 
 
Tercer.- Que el govern, en el marc de la Junta de Govern Deliberativa, doni compte 
anualment de les actuacions dutes a terme en el si de la Fundació Barnola. 
 
 
 
Sotmesa la proposició a votació no s’aprova, amb el vot a favor dels grups municipals de 
CIU, ICV-EUiA, EpS i ERC, abstenció del grup municipal del PP i el vot en contra del grup 
municipal de PSC. 
 
 
 
(RECÉS)  
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10.- Proposició del grup municipal d'EpS a favor de redefinir el Programa de 
Vacances per a la Gent Gran amb criteris socials. 

 
 
Actualment moltes persones gaudeixen d’una vellesa activa gràcies a les millores sanitàries i 
l’ampliació de l’esperança de vida. Tot i això una part considerable d’aquest col·lectiu veuen 
limitades les seves possibilitats d’oci i de convivència a causa de les limitacions 
econòmiques i de determinades situacions familiars i personals que pateixen.  
L’Ajuntament de Sabadell, com a administració pública, té com a pròpies competències en 
matèria de Serveis Socials, que ha de garantir amb la finalitat de satisfer les necessitats 
bàsiques de les persones i avançar cap a la cohesió social. 
A la nostra ciutat, l’Ajuntament va crear en els anys 90, des del departament de Serveis 
Socials, un programa de vacances per a la gent gran amb la finalitat d’oferir un intercanvi 
entre persones de diferents barris de la ciutat i uns dies de descans a persones que no tenien 
prou recursos econòmics per accedir a l’oferta privada. 
D’un temps ençà, i sense ser replantejat en cap moment en el si de cap organisme, aquest 
programa ha anat variant els objectius inicials pel quals es va crear, tot ampliant el nombre 
de places i de destinacions, generalitzant l’accés, i s’ha anat desviant de l’objectiu inicial 
d’oferir uns dies de descans a un col·lectiu que altrament no n’hauria pogut gaudir. 
Una mostra d’aquest desviament dels objectius inicials es pot constatar en què el programa 
persegueix més la quantitat de persones -més de 5.000-, que no pas si les persones 
beneficiàries no disposen de recursos econòmics suficients, així com l’ampliació de les 
ofertes de viatges en avió a destinacions cada cop més llunyanes que encareixen les 
vacances. 
A més, en els darrers anys l’aportació de l’Ajuntament de Sabadell als usuaris de les 
vacances per a gent gran ha estat entre el 7% i el 13% del seu cost i s’ha aplicat a tothom de 
la mateixa manera. Recentment s’ha incorporat una bonificació per a les persones amb 
ingressos inferiors a l’IRSC, que únicament ha beneficiat el 5% del total de participants. 
D’altra banda, cal tenir present que l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) 
oferta cada any un gran nombre de places en diferents modalitats a preus molt assequibles, 
als quals poden accedir les persones grans de la nostra ciutat. 
 És per això que, PROPOSA: 
1. Redefinir el Programa de Vacances per a la Gent Gran, per tal que tingui un objectiu 

prioritàriament social, buscant destinacions econòmiques i properes adreçades 
exclusivament a les persones amb un nivell d’ingressos que no els permeti accedir a altres 
ofertes. 

2. Incloure en aquest programa estades orientades específicament a persones amb dificultats 
de mobilitat. 

3. Crear dins d’aquest programa una oferta de respir familiar per a les persones grans que 
tenen al seu càrrec familiars que pateixin malalties i trastorns mentals, malalties 
degeneratives o discapacitats. 

 
Sotmesa la proposició a votació no s’aprova, amb el vot a favor dels grups municipals de 
CIU, ICV-EUiA, EpS i ERC i el vot en contra del grups municipals de PSC i PP 
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11.- Proposició del grup municipal de CiU relativa al trasllat de les activitats d'oci 
nocturn a Sant Pau del Riu Sec i a la millora del barri de Gràcia. 

 
    
La urbanització de Sant Pau del Riu Sec pot constituir una gran oportunitat per redefinir i 
ordenar certs aspectes de la ciutat, tot aprofitant els usos urbanístics establerts en l'esmentat 
polígon industrial. 
 
La urbanització d'aquest polígon ens dóna l'oportunitat de repensar el model d'oci nocturn de 
la nostra ciutat, tot traslladant l'anomenada Zona Hermètica de Gràcia a Sant Pau del Riu 
Sec. 
 
Si repassem la història de la Zona Hermètica veurem que va néixer com a resposta als 
 problemes de convivència amb els veïns que generaven determinats tipus de locals d'oci. La 
solució que es va arbitrar va ser encertada, al nostre entendre, i el que és més important, 
continua sent una opció perfectament vàlida. Aquesta solució va consistir a concentrar els 
locals i discoteques escampats arreu de la ciutat en un sol punt de la ciutat.  
 
En aquells anys es va considerar que l'extrem del Barri de Gràcia, preeminentment 
industrial, amb petites naus i "quadres" tèxtils, podria ser el lloc adequat per ubicar aquests 
tipus de locals, ja que afectava pocs habitatges i, per altra banda, oferia una molt bona 
comunicació a l’estar situat a l'entrada de Sabadell. 
 
Per altra banda, el barri de Gràcia en els darrers 20 anys ha sofert una veritable 
transformació. Aquest històric barri de cases angleses, amb poca densitat de població i 
bàsicament industrial s'ha anat transformant i ha esdevingut un barri amb un creiexement 
notable amb la construcció de  nous habitatges. La prova d'això son els nous equipaments 
que s’hi han hagut instal·lar: IES, CAP, llar d'infants. En definitiva, el Barri de Gràcia és un 
barri consolidat i que ofereix una molt bona qualitat de vida als ciutadans que hi resideixen 
 
No obstant això, aquesta realitat col·lisiona amb una altra, la derivada de l'existència de la 
Zona Hermètica. Cal tenir present que cada setmana el Barri de Gràcia dobla la seva 
població a causa d'aquesta zona d'oci nocturn. De divendres a diumenge, 15.000 persones 
passen per la Zona Hermètica i, evidentment, això té conseqüències. Per això, tot aprofitant 
que ja estan molt avançades les obres d'urbanització de Sant Pau del Riu Sec creiem que ha 
arribat el moment de plantejar el trasllat de la zona d'oci nocturn de Sabadell a Sant Pau de 
Riu Sec.  
 
Aquesta operació ha de servir tant per revitalitzar, reordenar i consolidar el Barri de Gràcia 
com per redefinir el model d'oci nocturn de Sabadell. Tot això aprofitant l'experiència en la 
gestió d'aquests espais d'oci acumulada en tot aquest temps que Sabadell porta gestionant 
aquest model de concentració d'aquest tipus d'establiments que, en el seu moment, la ciutat 
va escollir. Tot això ha de servir, també, per aconseguir un nou espai d'oci nocturn que sigui 
millor, més modern, més còmode i més segur, amb millors aparcaments, millor accessibilitat 
i millor idoneïtat dels locals. 
 
Per altra banda, estem convençuts que per aconseguir els millors resultats en aquest 
important projecte de ciutat, cal la participació i implicació de totes les parts implicades. No 
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es pot actuar des de la imposició, sinó que cal partir del diàleg i la negociació. Per això 
creiem que cal crear una taula de treball on hi estiguin representats, entre d’altres, 
l'Ajuntament, els propietaris dels negocis relacionats amb l'oci nocturn, els propietaris dels 
locals, els promotors de Sant Pau de Riu Sec, les Associacions de Veïns afectades, els 
Consells de Districte, i qualsevol altre col·lectiu que es consideri afectat. 
 
Finalment, i per tal que no acabi essent un conjunt de bones intencions, cal establir un 
calendari de les actuacions a portar a terme, per aconseguir la finalitat prevista dins un 
termini raonable. 
 
En definitiva, creiem que el model de concentrar els establiments d'oci nocturn en una 
determinada zona de la ciutat és una bona solució, però cal millorar-la i adaptar-la a la nova 
realitat de Sabadell. Cal millorar el model d'oci nocturn pel qual, ara ja fa temps, Sabadell va 
optar 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple d’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
Primer.- Traslladar, tan aviat com sigui possible, les activitats d'oci nocturn de l'anomenada 
Zona Hermètica a Sant Pau del Riu Sec. 
 
Segon.- Crear una taula de treball on hi hagi tots els col·lectius implicats per debatre i arribar 
a un acord per aconseguir portar a terme el trasllat d'aquestes activitats amb el major consens 
possible. 
 
Tercer.- Començar a treballar en un Pla de millora urbana del Barri de Gràcia que impedeixi 
la continuació d'aquest tipus d'activitats i millori el Barri. 
 
Quart.- Que el Govern presenti un calendari on es prevegin les actuacions que portarà a 
terme per tal de donar compliment als anteriors acords. 
 
 
 
 
Sotmesa la proposició a votació no s’aprova, amb el vot a favor dels grups municipals de 
CIU, EpS i ERC, l’abstenció del grup municipal del PP i el vot en contra del grups 
municipals de PSC i ICV-EUiA 
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12.- Proposició del grup municipal d'ERC per posar en pràctica el carnet cultural de 
Sabadell, d'entrades d'últim minut. 

 
 
Atès que malauradament tot sovint els teatres no s’omplen del tot, quedant a vegades força 
places buides que són motiu de possibles desmotivacions tant del públic com dels propis 
artistes. 
  
Atès que l’Ajuntament ha de vetllar pel foment de la cultura i per tant facilitar l’accés a la 
mateixa, arribant al  màxim de població possible. 
 
Atès que hi ha experiències reeixides de carnets d'últim minut per a espectacles culturals 
arreu d’Europa, que permeten accedir a les localitats no venudes 48 hores abans de cada 
espectacle, a través d'un servei d'avisos als abonats via correu electrònic, missatges sms o 
trucades telefòniques. 
 
Atès que aquest carnet pot compensar les despeses de gestió a través del pagament d'un preu 
raonable (no superior a 30 €) a principi de temporada i que donaria dret a aconseguir 
entrades a tots els espectacles de Sabadell adherits, ja sigui òpera, concerts i teatres, a un 
preu molt inferior, sempre que no s’hagin venut normalment a taquilla. 
 
Atès que aquest carnet pot ser gratuït per a persones joves fins a 25 anys, majors de 65 anys 
i en situació d'atur. 
 
Per tot l’exposat, el sotasignat PROPOSA al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. Crear un carnet cultural d'entrades d’últim minut per a espectacles de Sabadell, tant 
els promoguts per l'Ajuntament com per altres entitats locals que s'hi vulguin afegir. 
 
Segon. Encarregar als tècnics municipals de cultura de l'Ajuntament la concreció d'aquesta 
proposta en la línia expressada a la part expositiva, per ser discutida a la comissió 
informativa corresponent i aprovada per l'òrgan competent, si s'escau. 
 
 
 
La proposició queda sobre la taula. 
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13.- Proposició del grup municipal de CiU sobre la creació d'un Pla Municipal 
d'Austeritat. 

 
 
La greu situació de crisi econòmica ha fet imprescindible que des de tots els àmbits 
econòmics es prenguin les mesures necessàries per racionalitzar i optimitzar les despeses per 
fer front a la disminució dels ingressos que, en termes generals, podríem quantificar en un 
30%. 
 
Aquesta disminució de l’activitat econòmica necessariament comporta una disminució 
important dels ingressos del sector públic que, en el futur es farà, encara, més palesa. Cal 
tenir present que aquests ingressos provenen bàsicament i en última instància de l’activitat 
econòmica que desenvolupen les empreses i els ciutadans que tenen un lloc de treball i, per 
tant, disposen de renda. El sector públic obté els seus recursos  gravant els beneficis 
empresarials, la renda de les persones que tenen feina i generen renda, les transaccions 
econòmiques, etc... 
 
És per aquesta raó que sembla del tot ineludible que des de les administracions s’assumeixi 
d’una vegada per totes i de manera realista aquest fet i es facin els esforços necessaris per 
ajustar-se a la nova realitat. Tant és així que, el passat 25 de febrer, la ministra d’Economia, 
Elena Salgado, parlava d’impulsar un Pla d’Austeritat que permetés reduir la despesa, 
reestructurar l’administració pública i augmentar-ne la seva racionalitat i eficàcia. Un Pla, 
deia la ministra, que havia d’aplicar-se no només a l’administració central, sinó també a les 
altres, entre les quals, no cal dir-ho, hi ha l’administració municipal.  
  
Des de Convergència i Unió considerem que emprendre un pla municipal d’austeritat, amb 
el consens de les forces polítiques representades en aquest ple, avui ja no és una opció sinó 
que és una imperiosa necessitat i un exercici de responsabilitat davant els sabadellencs. 
 
Entenem que aquesta actitud responsable ara passa per deixar de banda debats estèrils i 
prioritzar el consens en la recerca de solucions que ens permetin pal·liar l’impacte de la crisi. 
Cal que les diferents forces polítiques amb representació al Ple municipal fem un pas 
endavant i assumim conjuntament compromisos destinats a millorar la gestió municipal.  
 
Un d’aquests debats, que requereix d’un consens de govern i d’oposició, és el que fa 
referència a la diferent percepció que és té -ja sigui des del govern, sigui des de l’oposició- 
del grau d’austeritat a l’Ajuntament de Sabadell. Per una banda, hi ha la critica repetida dels 
partits de l’oposició en el sentit que hi ha despeses municipals que són absolutament 
prescindibles i, per altra banda, hi ha la resposta del govern municipal afirmant tot el 
contrari, argumentant que no hi ha marge per reduir més la despesa. Probablement tothom 
pot tenir part de raó i només cal contrastar les diferents propostes amb les dades objectives 
per acabar discernint quins àmbits són susceptibles de reduir despesa sense que els serveis 
públics quedin afectats i en quins no hi ha més marge de maniobra. 
 
D'aquest debat i de l’aprovació del Pla Municipal d’Austeritat que s’aprovi en el 
corresponent Ple, de ben segur que en sortirà beneficiada la gestió municipal i, per tant, el 
conjunt dels ciutadans la nostra ciutat. 
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Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple d’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
Primer.- Que l'Ajuntament de Sabadell es doti d’un Pla Municipal d'Austeritat amb objectius 
clars i quantificables, el qual, un cop aprovat pel Ple, s’haurà de tenir en compte en 
l’elaboració del pressupost corresponent al 2011. Així mateix, tant aviat s’hagi aprovat 
l’esmentat Pla s’incorporaran els criteris i els objectius en el pressupost vigent. 
 
Segon.-  Aquest Pla haurà de ser elaborat per una taula, que estarà formada pels 
representants de tots els grups polítics amb representació al Ple. El Pla s’elaborarà a partir de 
les propostes plantejades en aquesta taula pels seus membres. 
  
Tercer.- Per tal de centrar el debat de les diferents propostes i realitzar-lo en base a dades 
objectives, el govern municipal es compromet a elaborar i aportar a la taula de debat totes 
aquelles dades i informes amb relació als temes de debat i les propostes que es formulin 
quan ho sol·liciti qualsevol dels grups municipals presents a la taula del Pla Municipal 
d’Austeritat. 
 
Quart.- Els grups municipals que, amb el seu vot favorable, donin suport a aquest Pla en la 
seva votació en el Ple municipal, n’assumiran les conclusions com a compromisos propis.  
 
 
 
Sotmesa la proposició a votació no s’aprova, amb el vot a favor dels grups municipals de 
CIU, ICV-EUiA, EpS i ERC, l’abstenció del grup municipal del PP i el vot en contra del 
grup municipal del PSC.  
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14.- Proposició del grup municipal d'EpS a favor de l'OAMA com organisme on 
definir el MITL. 

 
 
El Museu de la Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell és un museu municipal que forma part 
del Pla de Museus de Sabadell aprovat pel ple municipal del 26 d’octubre de 1994. 
El projecte museístic del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell va ser debatut,  
definit i aprovat en el si de l’Organisme Autònom dels Museus municipals de Sabadell i 
posteriorment ratificat pel Ple municipal del 25 de febrer de 1998. 
Dotze anys després de la seva aprovació, el Museu de la Indústria Tèxtil Llanera encara no 
s’ha materialitzat i alguns edificis que formaven part d’aquest projecte museístic, com ara el 
Molí de Sant Oleguer i el Despatx Lluch, han estat destinats a altres usos decidits pel govern 
municipal. 
Actualment hi ha la intenció d’actualitzar el projecte museístic del Museu de la Indústria 
Tèxtil Llanera de Sabadell, tenint en compte el temps transcorregut, els nous recursos 
museístics i el fet que no podrà incorporar dues instal·lacions del projecte original: el Molí 
de Sant Oleguer i el Despatx Lluch. 
Pel fet de tractar-se d’un museu municipal la responsabilitat de definir l’actualització del 
Museu de la Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell recau única i exclusivament en 
l’Ajuntament. 
L’Ajuntament de Sabadell disposa d’un Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu 
Històric de Sabadell (OAMA) amb personalitat jurídica pública i pròpia, pensat i creat amb 
l’objectiu de gestionar els museus municipals i l’arxiu històric de Sabadell i de les matèries 
del patrimoni cultural local. 
L’OAMA té encarregades, entre altres, les funcions següents: 
a) La preservació, la protecció, l'acreixement, la investigació i la difusió del patrimoni 

cultural de Sabadell, integrat pels béns relacionats amb la història i la cultura que per 
llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, 
documental, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera 
que en puguin gaudir els ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a 
les generacions futures. 

b) La promoció i el foment del coneixement i l’estudi entre tots els ciutadans del patrimoni 
cultural de Sabadell. 

c) L’estímul, la direcció i la realització directa dels treballs d’investigació sobre la 
globalitat d’aspectes que afecten la ciutat des del punt de vista del patrimoni. 

a) La gestió i administració dels equipaments municipals denominats museus, com el 
Museu d'Història de Sabadell, el Museu d'Art de Sabadell, el futur Museu de la 
Indústria Tèxtil Llanera. 

Així mateix, l’OAMA compta amb un Consell Rector, un òrgan en el qual s’hi troben 
representats els grups municipals a través dels seus regidors o regidores i diverses 
entitats públiques i privades, entre les quals actualment hi són representades les entitats 
següents: Acadèmia de Belles Arts, Caixa d'Estalvis de Sabadell, Delegació del Vallès 
del COEIC, Fundació Bosch i Cardellach, Gremi de Fabricants de Sabadell, Fundació 
La Mirada, Col·legi Notarial de Catalunya, Subdirecció General d’Arxius de la 
Generalitat de Catalunya, i Unió Excursionista de Sabadell. 
És voluntat d’aquest Consistori definir l’actualització del Museu de la Indústria Tèxtil 
Llanera de Sabadell en un marc de consens, amb la finalitat d’assolir el millor projecte 
de museu tèxtil per a la ciutat. 
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És per això que, PROPOSA: 

1. Reconèixer el Consell Rector de l’Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu 
Històric de Sabadell (OAMA) com el marc de debat i de definició del nou 
projecte museístic, a partir dels estudis encarregats, del Museu de la Indústria 
Tèxtil Llanera de Sabadell, per tal que sigui traslladat al Ple municipal per a la 
seva aprovació 

2. Traslladar aquest encàrrec al Consell Rector de l’OAMA. 
 
 
 
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per unanimitat , 
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15.- Proposició del grup municipal d'ERC en relació al suport al sistema de 
dipòsit, devolució i retorn d'envasos. 

 
 
 
Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea, es basen en els principis de 
precaució i prevenció, d’acord amb els criteris que s’hauria d’evitar el dany ambiental 
en origen i que el responsable de posar en el mercat un producte que es converteix en 
residu se n’ha de responsabilitzar. D’altra banda, el VI Programa d’Acció Ambiental de 
la UE planteja com a objectiu principal la dissociació entre creixement i la producció de 
residus i esmenta la prevenció com a principal element de la política de gestió de 
residus.   
 
Atès que les normatives Europees, Estatals i Catalanes en matèria de residus i residus 
d’envasos van encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció que no s’han assolit.  
 
Atès que la Directiva d’envasos 12/2004/CE marca com a objectius mínims de 
reciclatge dels materials dels envasos del 55% per any 2008 i que es va arribar només al 
48% pels envasos de procedència municipal. 
 
Atès que el PROGREMIC estableix com a objectiu el reciclatge del 25% dels envasos 
lleugers pel 2006 i que el 2008 només es va arribar al voltant d’un 19%. 
 
Atès que, segons la LERE 11/1997, els sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos 
(SDDR) són el sistema obligatori de gestió d’envasos, però que per interès del sector de 
l’envàs no s’han desenvolupat. 
 
Atès que els SDDR han estat utilitzats tradicionalment per les empreses envasadores 
abans que, a partir dels anys 60, apareguessin els envasos d’un sol ús. 
 
Atès que la normativa comunitària, estatal i catalana planteja que s’han de reduir els 
residus i els residus d’envasos, però que la realitat ha estat que en els darrers anys els 
residus d'envasos no paren d'augmentar. 
 
Atès que la normativa estatal d’envasos estableix que el “sobrecost” de la recollida 
selectiva d’envasos ha de recaure sobre els Sistemes Integrats de Gestió, però els  Ens 
Locals assumeixen el “cost” total de la gestió dels envasos el qual és superior al sufragat 
pels Sistemes Integrats de Gestió. 
 
Atès que el principi de responsabilitat ampliada del productor ha estat un principi 
primordial de la política europea i ha rebut el suport de l’OCDE per la capacitat que té 
d’internalitzar els costos de les empreses i de deslliurar la societat d’aquests costos.  
 
 
Atès que a Catalunya té les competències compartides en residus i envasos per 
desenvolupar els SDDR segons la LERE i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que, a 
més, el Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
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reguladora dels residus, en la seva disposició addicional 2a, diu que “El Govern ha de 
promoure en aplicació de la LERE els SDDR, especialment per als de volum igual o 
superior a dos litres i per als envasos de productes tòxics i perillosos”.  
 
Atès que els SDDR han demostrat, arreu on s’apliquen, obtenir els millors resultats de 
recuperació dels envasos. 
 
Atès que els SDDR afavoreixen l'augment de l’envasat en envasos reutilitzables. 
 
Atès que aquest ajuntament té coneixement que la Fundació per a la Prevenció de 
Residus i el Consum Responsable ha presentat al DMAH, al DIUE i al Departament 
d’Economia i Finances un esborrany de Llei Catalana de Prevenció de residus 
d’envasos. 
 
Atès que aquest municipi està compromès i té voluntat política de desenvolupar 
actuacions de prevenció dels residus i de la contaminació, de mitigar el canvi climàtic, 
de promoure models de gestió dels residus i dels envasos com a recursos, que potenciïn 
la reducció i recuperació màxima dels residus. 
 
Atès que l’Agència de Residus de Catalunya ha encarregat un estudi sobre la viabilitat 
dels SDDR i ha mostrat el seu interès en promoure aquest model. 
 
ACORDEM I PROPOSEM: 
 
l’adopció dels següents acords: 
1. Refermar el compromís d’aquest municipi de desenvolupar actuacions encaminades 

a reduir els residus i residus d’envasos, recuperar el màxim de residus d’envasos i 
sensibilitzar a la població i als agents comercials i econòmics per contribuir a 
aquests objectius de prevenció de la contaminació, d’evitar l’esgotament de recursos 
i el canvi climàtic, tot potenciant una distribució i un consum responsables.  

2. Proposar al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l’Agència de Residus de 
Catalunya que, fent ús de les seves competències, obrin el debat i la redacció el més 
aviat possible d’una Llei Catalana de Prevenció de Residus que plantegi com a 
sistema general i obligatori els SDDR, promovent, alhora, els envasos reutilitzables 
i aquelles mesures que facin reduir els residus. 

3. Demanar com a primer pas el canvi de model de gestió dels envasos a través del 
desplegament dels sistemes de dipòsit i retorn d’envasos com a sistema general de 
gestió d’alguns envasos. 

4. Promoure aquesta iniciativa en el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 
Occidental i fomentar el debat en les entitats municipalistes de les que Sabadell en 
forma part. 

5. Comprometre’s a donar suport a la xarxa de coalició: “Per un model ecoeficient de 
gestió d’envasos” amb els ens locals, associacions municipalistes, sectors 
empresarials i entitats diverses, per tal de crear les condicions per a formular la 
demanda al Govern i Parlament Català de canvi de la normativa vigent.  

6. Demanar al Govern i al Parlament de Catalunya que proposin en la revisió de la Ley 
de Envases y Residuos de Envases (LERE) en aquesta legislatura l'adopció de 
propostes que contribueixin a reduir els residus d’envasos, la reutilització i 
l’obligació del SDDR com a sistema general de gestió dels residus d'envasos i que 
s’apliqui el criteri de responsabilitat del productor. 
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7. Realitzar la comunicació al sector comercial i a la ciutadania dels beneficis 
ambientals i econòmics d’aquest sistema i dels continguts d’aquesta moció i 
demanar-hi el suport. 

8. Publicitar aquesta moció i els seus acords al sector comercial, a la ciutadania de 
Sabadell i als mitjans de comunicació. 

9. Traslladar aquesta moció al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l’Agència 
de Residus de Catalunya, al DIUE, al Departament d’Economia i Finances, a 
l’Agència Catalana de Consum, al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 
Occidental , a la Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya i 
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

 
La proposició queda sobre la taula. 
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16.- Proposició del grup municipal d'ICV-EUiA, recolzant el col.lectiu de 
treballadors/es del sector de la neteja. 

 
 
Atès que els netejadors d’edificis i de locals són treballadors especialment poc valorats i 
mal pagats, tot i fer una de les feines més útils per a la nostra societat.  
 
Atès que és un sector feminitzat (el 95%), tot i que entre els comandaments intermitjos i 
caps hi trobem majoritàriament homes (el 90%).  
 
Atès que el salari brut mensual d’una treballadora de la neteja és de 916 euros bruts, per 
sota del salari brut d’un peó especialitzat, categoria comparable i ocupada 
majoritàriament per homes.  
 
Atès que aquesta situació comporta un greuja comparatiu i desigualtat amb d’altres 
sectors no feminitzats 
 
Atès que està en marxa una campanya reivindicativa de tots aquests aspectes i recolzada 
per la major part del col·lectiu de dones organitzades del món professional, associatiu, 
universitari i polític  
 
 
Per tot l’exposat , el Grup Municipal d’ICV-EUiA pr oposa els següents acords: 
 
Primer.- Reclamar al govern i a la patronal del sector de la neteja, un canvi d’actitud 
que permeti superar aquesta discriminació històrica i territorial que faci possible la 
negociació d’un conveni amb una mateixa regulació, una mateixa aplicació i un mateix 
salari a tota Catalunya.  
 
Segon.- Adherir-se a la demanda del sindicats majoritari a negociar un conveni que 
incideixi i canviï aquesta realitat que, des de fa molts anys, pateixen les dones 
treballadores de la neteja.  
 
Tercer.- Que en el proper plec de clàusules que ha de presentar que ha d’elaborar 
l’Ajuntament i presentar per la seva aprovació s’incorpori un concepte de millores 
retributives d’acord amb les reivindicacions sindicals i esdevingui condició 
indispensable per a la signatura de la nova contractació del servei de neteja dels interiors 
de les dependències municipals. Tant mateix, que aquest plec de clàusules no deixi 
llacunes legals ni administratives, les quals puguin ser interpretades de manera 
desfavorable als interessos i drets del col·lectiu de treballadores. 
 
Quart.- Es doni trasllat d’aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, a Foment del Treball, als sindicats representatius del sector, al Parlament de 
Catalunya, a la Federació de Municipis i a l’Associació Catalana de Municipis . 
 
Sotmesa la proposició a votació no s’aprova, amb el vot a favor dels grups municipals 
de ICV-EUiA, EpS i ERC i el vot en contra del grups municipals de PSC, CIU i PP 
 
 


