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TEXT DEFINITIU DELS ACORDS APROVATS PER L’AJUNTAMENT PLE 
Sessió: 01/06/2010 
Caràcter de la sessió: Ordinària 
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Hora de finalització:  24’25  h           

 
President :  Manuel Bustos Garrido 
 
Assistents: Sra, Maria Ramoneda Roma 

Sr. Lluís Monge Presència 
Sra. Marta Farrés Falgueras 
Sr. Juan Carlos Sánchez Salinas 
Sra. Montserrat Capdevila Tatché  
Sr. Joan Manau Valor 
Sr. Ricard Estrada Arimon 
Sra. Concepció Manzano Zambudio  
Sr. Francisco Bustos Garrido 
Sr. Albert Beltran Ruiz 
Sr. Josep Ayuso Raya 
Sr. Ramon Burgués Salse 
 
Sr. Carles Rossinyol Vidal 
Sr. Antoni Font Renom 
Sr. Jose Beltran Taixà 
Sra. Lourdes Ciuró Buldó 
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ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
DEL DIA  01/06/2010 , A LES  18:00 DE LA TARDA. 
 
 
 
COMUNICAT DE CONDENMA SOBRE L’ATAC DE LES FORCES ARMADES 
ISRAELIANES A LA FLOTA D’AJUDA HUMANITÀRIA PER A GAZA. 
 
Davant l’atac per part de l’exercit israelià contra els integrants de la flota d’ajut 
humanitari, en missió pacífica , que pretenia alleugerir la duresa de les condicions de 
vida provocada per la segregació de la franja de Gaza, on viuen un milió i mig de 
persones, l’Ajuntament de Sabadell, en aquesta sessió de Ple, vol expressar la seva 
enèrgica condemna de les violacions de les normes del dret humanitari i del dret 
internacional. 
 
Per la gravetat dels fets i l’ús desproporcionat de la força armada per part de l’exercit 
israelià, que ha provocat la mort de més d’una desena de persones i més de trenta ferits: 
 

 Instar al govern israelià a donar explicacions dels fets i a aturar qualsevol espiral 
de violència derivada d’aquest inadmissible atac, i que es donin garanties per tal 
que el comboi arribi a Gaza, atesa la importància i necessitat de l’ajuda 
humanitària. 

 
 Demanar que s’iniciïn accions diplomàtiques des del Govern Espanyol, en el sí 

de la UE i de Nacions Unides, per dur a terme una condemna de l’atac, i que es 
despleguin els mecanismes d’observança i diplomàcia internacional per tal de 
protegir la resta de cooperants , entre els quals es troben alguns del nostre país i 
acordar els mecanismes necessaris per evitar nous actes contra el poble palestí. 
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A) PART RESOLUTIVA 
 
1.-ALCALDIA   

 
1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 4 de maig  de 2010. 

 
Es sotmet  a la consideració del Ple Municipal l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la 
sessió ordinària del dia 04 de maig   i s’aprova per unanimitat . 
 
  
2.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA   

 
2.- Autoritzar al Club de Tennis Sabadell per denominar Ciutat de Sabadell la 
XVIII edició de l'Open de tennis. 

 
Atès que el Club de Tennis Sabadell ha demanat, mitjançant escrit adreçat al regidor 
d'Esports, que s'autoritzi a donar el nom de "Ciutat de Sabadell" al XVIII Open de 
Tennis que organitzarà el mes d’octubre de 2010. 
 
Atesa l'ordenança reguladora de la utilització del nom de la ciutat, per distingir o 
denominar concursos, premis literaris o artístics, competicions esportives, activitats 
culturals i d'altres. 
 
Atès que per resolució de l’Alcaldia de 27 de juny de 2007, d'aprovació de 
l'organització de l'administració municipal executiva, en el seu article primer atribueix 
la competència sobre temes de relacions institucionals a l’Àrea de Presidència. 
 
Atès que l'activitat per a la qual ha estat sol·licitada la denominació "Ciutat de Sabadell" 
compta amb una arrelada tradició a la ciutat i que en ocasions anteriors ja li ha estat 
efectivament concedida l'esmentada denominació. 
 
Vist l'informe raonat i favorable emès pel departament de Relacions Institucionals, 
perquè el Club de Tennis Sabadell pugui utilitzar la denominació "Ciutat de Sabadell" 
per al torneig que organitzarà el mes d’octubre de 2010, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Aquesta Comissió Informativa de l’Àrea de Presidència, a proposta de Relacions 
Institucionals i un cop consultada la Regidoria d’Esports, en la sessió de 24 de maig de 
2010, informa favorablement l’esmentada petició i per això proposa al Ple l’adopció 
dels següents 
 
 A C O R D S 
 
PRIMER.- Autoritzar el Club de Tennis Sabadell perquè pugui denominar “Ciutat de 
Sabadell” el XVIII Open de Tennis que es celebrarà el proper mes d’octubre de 2010. 
 
SEGON.- Facultar l'Il·lm. Sr. Alcalde o la persona en qui delegui perquè subscrigui tots 
els documents que sigui necessaris per a l'execució de l'acord anterior. 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 
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3.- Acceptar el nomenament de l'Ajuntament de Sabadell com a Patró-vocal de la 
Fundació Privada Orquestra Simfònica del Vallès. 

 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 26 de juliol de 2006 va acceptar el 
nomenament de l’Ajuntament de Sabadell com a Patró-vocal de la Fundació Privada 
Orquestra Simfònica del Vallès per un termini de tres anys i va nomenar com a 
representant de l’Ajuntament de Sabadell el regidor de Cultura. 
 
Atès que la Junta del Patronat de la Fundació Privada Orquestra Simfònica del Vallès ha 
enviat escrit comunicant que el Patronat ha aprovat en la reunió duta a terme el dia 16 
de desembre de 2009, renovar el nomenament de l’Ajuntament de Sabadell com a Patró-
vocal de la mateixa, per un nou període de tres anys.  
 
Atès que el nomenament ha de ser expressament acceptat per l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Atès que un dels objectius de l’Ajuntament de Sabadell és fer possible l’existència a la 
ciutat de programacions estables de difusió cultural, mitjançant, entre d’altres accions, 
la de potenciar i qualificar les iniciatives artístiques de la ciutat. 
 
Vist l'informe raonat i favorable emès per la Regidoria de Cultura proposant que sigui 
acceptat l’esmentat nomenament. 
 
Atès que per resolució de l’Alcaldia de 27 de juny de 2007, d'aprovació de 
l'organització de l'administració municipal executiva, en el seu article primer atribueix 
la competència sobre temes de relacions institucionals a l’Àrea de Presidència. 
 
Aquesta Comissió Informativa de l’Àrea de Presidència, a proposta de Relacions 
Institucionals, i un cop consultada la Regidoria de Cultura, en la sessió de 24 de maig de 
2010 informa favorablement l'esmentada petició i per això proposa al Ple l'adopció dels 
següents 
 
 A C O R D S 
 
PRIMER.- Acceptar el nomenament de l’Ajuntament de Sabadell com a Patró-vocal de 
la Fundació Privada Orquestra Simfònica del Vallès, per un període de tres anys. 
 
SEGON.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Sabadell, el regidor de 
Cultura Sr. Lluís Monge Presència. 
 
TERCER.- Notificar formalment els acords precedents a la Fundació Privada Orquestra 
Simfònica del Vallès, així com al designat, entenent-se que aquest accepta la seva 
designació si en el termini de tres dies no manifesta res en contra. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació s’aprova per majoria amb el vots a favor dels grups 
municipals del PSC, ICV-EUiA, EpS, ERC i  PP i l’abstenció del grup municipal 
CiU. 
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4.- Ratificar i adherir-se al Codi de Bon Govern Local, aprovat per la Comissió 
Executiva de la FEMP en data 15 de desembre del 2009. 

 
 
ATÈS que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), fent-se  ressò  de 
les iniciatives desenvolupades a nivell europeu per a l’impuls de les Bones Pràctiques 
sobre l’Ètica Pública en els Governs Locals durant els darrers anys, i també de la 
necessitat expressada per la ciutadania espanyola en l’aprofundiment de la participació i 
la proximitat dels governs cap als ciutadans, va encarregar la redacció d’un Codi de Bon 
Govern Local. 
ATÈS que la trajectòria del municipalisme a Catalunya ha fet realitat una forma de 
governar des de la proximitat als ciutadans i ciutadanes i ha enfortit la gestió pública 
amb uns Ajuntaments moderns, eficaços i amb serveis públics de qualitat, alhora que té 
la voluntat de seguir constituint un espai estratègic de l’acció política i de la 
democràcia. 
 
ATÈS que la Comissió Executiva de la FEMP, en sessió de 15 de desembre de 2009, 
aprovà per unanimitat de tots els grups polítics el Codi de Bon Govern Local, que 
s’adjunta com a annex i que recull els principis de transparència i ètica pública, 
juntament amb mesures per a la millora de la gestió i la qualitat de la democràcia local. 
 
ATÈS que l’Ajuntament de Sabadell participa de forma activa en aquest impuls del 
municipalisme, especialment a Catalunya, i també a nivell d’Espanya, reivindicant i 
potenciant el paper capdavanter dels ajuntaments en el desenvolupament econòmic i 
social de les nostres ciutats. 
 
ATÈS el plantejament dut a terme per la FEMP, que deixa aquest Codi obert a la 
ratificació individualitzada de tots els governs locals que es vulguin adherir a aquest 
compromís, per tal que l’incorporin al seu ordenament, n’informin a la ciutadania i 
l’esmentin en la fonamentació dels seus acords i actes locals, vetllant pel seu 
compliment. 
 
ATÈS que l’Ajuntament de Sabadell, plenament compromès en l’impuls dels valors del 
municipalisme, la modernització i qualitat de l’administració, i la proximitat amb els 
ciutadans, considera que és d’interès ratificar i adherir-se a aquest Codi de Bon Govern 
de la FEMP. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Comissió Informativa de l’Àrea de Presidència, a proposta de 
Relacions Institucionals, en la sessió de 24 de maig de 2010, proposa al Ple l'adopció 
dels següents  
ACORDS: 
PRIMER.- Ratificar i adherir-se al Codi de Bon Govern Local, aprovat per la Comissió 
Executiva  de la FEMP en data de 15 de desembre de 2009, el text del qual s'adjunta 
com a annex. 

SEGON.- Disposar que s'impulsi la incorporació dels principis del Codi als reglaments 
i normes de funcionament de l'Ajuntament. 
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TERCER.- Disposar la difusió del Codi a la ciutadania mitjançant la seva publicació a 
la web municipal i altres mitjans que es considerin oportuns. 
QUART.- Comunicar a la FEMP l'adopció dels presents acords. 
  
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en votació 
ordinària. 
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5.- Designar els representants municipals en el Consorci per a la Gestió de la 
Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Sabadell. 

 
 
ATÈS que el Ple de l’ Ajuntament de Polinyà en sessió de data 26-07-2006, el Ple de 
l’Ajuntament de Sabadell en sessió de data 26-07-2006, el Ple de l’ Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans en sessió de data 27-07-2006, el Ple de l’Ajuntament de 
Sentmenat en sessió de 27-07-2006, el Ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès en la 
seva sessió de data 27-09-2006 i el Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès en sessió de 
data 13-12-2006 van aprovar, amb caràcter inicial, l’expedient de constitució del 
“Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de 
Sabadell”, així com els Estatuts pels quals s’haurà de regir el nou ens.. 
 
ATÈS que l’aprovació inicial acordada pels respectius ens locals territorials 
s’acompanyava de la previsió que els acords adoptats inicialment esdevindrien 
definitius en cas que no es presentés cap al·legació i/o reclamació en el període 
d’exposició pública. 
 
ATÈS que durant el període d’exposició pública no es va presentar cap al·legació ni 
reclamació, els acords de creació del Consorci per a la gestió de la Televisió Digital 
Local Pública de la Demarcació de Sabadell, així com del text literal dels Estatuts van 
esdevenir definitius. L’edicte relatiu a l’aprovació definitiva i el text literal dels Estatuts 
es va publicar al BOPB núm. 24 de data 27-01-2007 i al DOGC núm. 4813 de data 02-
02-2007 es va publicar l’edicte relatiu a l’aprovació definitiva del Consorci. 
 
VIST que l’art. 11 dels Estatuts del Consorci per a la gestió de la Televisió Digital 
Local Pública de la Demarcació de Sabadell estableix que a l’Ajuntament de Sabadell li 
correspon designar, d’entre els seus membres corporatius, set representants per formar 
part de l’esmentat organisme que hauran de ser l’alcalde o alcaldessa i els membres de 
la corporació municipal que corresponguin.  
 
Aquesta Comissió Informativa de l’Àrea de Presidència, en sessió de 24 de maig de 
2010, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
A C O R D S : 
 
PRIMER.- Nomenar com a representants municipals en el Consorci per a la Gestió de 
la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Sabadell a: 
 
Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido, alcalde 
Sr. Lluís Monge Presència, en representació del grup municipal del PSC. 
Sra. Marta Farrés Falgueras, en representació del grup municipal del PSC. 
Sr. Josep Ayuso Raya, en representació del grup municipal del PSC. 
Sr. Antoni Font Renom, en representació del grup municipal de CiU. 
Sr. Juan Miguel Mena Arca, en representació del grup municipal d’ICV-EUiA. 
Sr. Jordi Soriano José, en representació del grup municipal del PP. 
 
SEGON.-  Notificar formalment aquests acords al Consorci per a la Gestió de la 
Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Sabadell, així com als designats, 
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entenent-se que aquests accepten la seva designació si en el termini de tres dies no 
manifesten res en contra. 
 
 
  

Sotmès el dictamen a votació és aprovat  per majoria, amb els vots e favor dels grups 
municipals del PSC i PP l’abstenció de ICV-EUiA,  i els vots en contra de CIU, EpS i 
d’ERC, 
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3.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS   

 
Recursos Humans 

 
6.- Aprovar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de 
l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2010. 

 
 
 
Vist que per acord plenari de data 9 de desembre de 2009, es va aprovar definitivament 
la plantilla del personal que presta serveis a la corporació, així com la relació de llocs de 
treball per a l’exercici 2010, d’acord amb el que disposa l’article 26 i següents del 
Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de 
les Entitats Locals. 
 
Vist l’informe jurídic emès pel Servei de Recursos Humans. 
 
Vist que de conformitat amb l’informe emès per l’interventor municipal s’acredita que 
hi ha consignació suficient en el pressupost municipal per a atendre la despesa 
d’aprovació de la modificació de la plantilla. 
 
Vist que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot 
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous 
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin 
esperar  l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització 
administrativa interna. 
 
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és 
l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple l’adopció 
dels següents 
 
 
A C O R D S 
 
 
Primer.- Modificar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de la 
corporació per a l’exercici 2010, aprovada definitivament per acord plenari de data 9 de 
desembre de 2009, de conformitat amb els Annexos I i II, i amb l’informe emès pel 
Servei de Recursos Humans, el qual s’adjunta al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del pressupost 
vigent. 
 
Tercer.- Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat de conformitat amb la legislació 
vigent i a comunicar la modificació als òrgans competents de les diferents 
administracions. 
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Sotmès el dictamen a votació és aprovat per majoria amb el vot a favor del grup 
municipal PSC i l’abstenció dels grups municipals , CIU, ICV-EUiA, PP, EpS, i ERC. 
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EXPEDIENT: MODIFICACIÓ PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2010     

DOCUMENT: INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS     

        

1. PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI      

        

ESCALA SUBESCALA CLASSE CATEGORIA 

G
R

U
P 

PL
A

C
ES

 

V
A

C
A

N
TS

 

OBSERVACIONS 

ADMINISTRACIÓ GENERAL ADMINISTRATIVA - 

Administratiu/va C1 50 11 

Es canvia la denominació i escala de 3 places amb adscripció a Comerç i Turisme, que 
passen a anomenar-se Tècnic Auxiliar de Consum. S'amortitza 1 plaça per esmena 
d'error material en plantilla 2010, atès que la plaça correcte és de Tècnic Auxiliar de 
Gestió. 

Tècnic/a Auxiliar Administració C1 73 37 
Es crea 1 plaça amb adscripció al Servei de Cultura (Biblioteques) per adequar plaça i 
lloc de treball. 

COMESES 
ESPECIALS 

Tècnic/a Auxiliar Consum C1 3 3 
Es canvia la denominació i escala de 3 places d'Administratiu amb adscripció a Comerç i 
Turisme, que passen a anomenar-se Tècnic Auxiliar de Consum. 

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL SERVEIS ESPECIALS

PERSONAL 
D'OFICIS Oficial Neteja C2 2   

S'amortitza 1 plaça vacant amb adscripció a Serveis Generals i Compres per 
laboralització de la plaça. 

        

2. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL      

        

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA     

G
R

U
P 

PL
A

C
ES

 

V
A

C
A

N
TS

 

OBSERVACIONS 

Oficial Neteja       C2 1 1 Es crea 1 plaça amb adscripció a Serveis Generals i Compres. 

        

3. PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL      
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DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA     

G
R

U
P 

PL
A

C
ES

 

V
A

C
A

N
TS

 

OBSERVACIONS 

Personal de direcció               

Gerent del Conservatori i l’Escola Mpal. Música   A1 0   S'amortiza la plaça 

Comissionat per a la coordinació d’activitats culturals i ensenyaments artístics  A2 1   Es crea una plaça 

 
 
 
       

EXPEDIENT: MODIFICACIÓ PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2010 

DOCUMENT: INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS   

       

       

       

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. LLOCS DE PERSONAL EVENTUAL             

       

       

Lloc de treball           Observacions 

       

 Comissionat/da per a la coordinació d’activitats culturals i ensenyaments artístics  

Es crea el lloc de treball 

       

 Gerent del Conservatori i l’Escola Mpal. Música    S'amortitza el lloc de treball 

       

       

       

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. LLOCS BASE             
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  Lloc de treball GC  CD CE SP Observacions 

       

 

Tècnic/a Auxiliar Consum  C1 15 8.345,12 C 

Es canvia la denominació i escala de 3 llocs de
Comerç i Turisme, que passen a denominar-se Tècn

       

       

       

       

Sabadell, 20 de maig de 2010      
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Serveis Econòmics 

 
7.- Aprovar definitivament les modificacions de l'ordenança fiscal 3.17, taxa per 
la prestació dels serveis d'ensenyament municipal. 

 
 
L’Ajuntament Ple, en sessió de 6 d’abril de 2010, aprovà provisionalment la 

modificació de l’ordenança fiscal 3.17, reguladora de la taxa per la prestació dels 

serveis d’ensenyament municipal.  

 

De conformitat amb allò que disposa l’article 17 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’esmentat 

acord es publica al Butlletí Oficial de la província de Barcelona número 93 de data  19 

d’abril de 2010, per tal que en un termini de trenta dies es puguin presentar 

reclamacions i suggeriments. Així mateix, l’edicte relatiu a l’exposició pública es 

publica a dos diaris, “Diari de Sabadell” i “El Punt”, i al taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament. 

 

Durant el període d’exposició pública s’ha presentat una al·legació i atès que ha estat 

jurídicament analitzada a l’informe que s’adjunta, emès en data 17 de maig de 2010, pel 

tècnic municipal i que a tots els efectes forma part d’aquest dictamen, i ha d’ésser 

resolta d’acord amb el que disposa l’apartat 3r. de l’article 17 de Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals. 

 

 

Vist 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. 

 

 
Vist l’informe que s’adjunta, emès en data emès en data 17 de maig de 2010 pel tècnic 

municipal, on es motiva la resolució de les al·legacions formulades. Vist que s’ha 
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confeccionat el document on es recull la modificació  de redacció de l’ordenança, i vist 

l’informe emès per l’Interventor municipal, es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 
 
 

A C O R D S 
 

PRIMER.- Desestimar l’al·legació presentada durant el període d’exposició al públic, 

d’acord amb l’informe que s’adjunta i que a tots els efectes forma part d’aquest 

dictamen. 

 

SEGON.- Elevar a definitives les modificacions de l’ordenança fiscal 3.17, reguladora 

de la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyament municipal, aprovades 

provisionalment per acord plenari de data 6 d’abril de 2010. 

 

TERCER.- Publicar aquests acords i les modificacions de l’ordenança fiscal de 

referència, al Butlletí Oficial de la província per tal que entrin en vigor. Així també, 

notificar aquests acords als interessats en el procediment. 
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INFORME 
 
 
ASSUMPTE: Proposta de resolució de les al·legacions presentades per un Grup 
Municipal a la modificació de l’Ordenança Fiscal 3.17, any 2010. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 6 d’abril de 2010, va aprovar 
provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal 3.17, que regula les taxes per la 
prestació de serveis d’ensenyament municipal. Al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm. 93, de 19 d’abril de 2010, es va publicar l’esmentat acord. 
 
Durant el termini d’informació pública preceptiu el Grup Municipal ICV-EUIA va 
presentar en data 3 de maig de 2010, mitjançant instància presentada en el Registre 
d’Entrades de l’Ajuntament, un escrit de propostes i al·legacions a la modificació de 
l’Ordenança Fiscal esmentada.  
 
L’al·legació presentada es refereix a l’article 7è, apartat 2, en relació al pagament de les 
taxes mitjançant domiciliació bancària, i proposa un text alternatiu a la modificació 
aprovada provisionalment. 
 
El text aprovat provisionalment es refereix al pagament de la taxa, tant del 30% de 
l’import en concepte de matrícula com del 70% de l’import restant, i diu textualment: 
 

“2. No obstant l’anterior, els cursos i matèries es podran pagar, a elecció de 
l’interessat, d’un sol cop o de manera fraccionada, mitjançant domiciliació 
bancària, d’acord amb el criteri següent:” (...) 

 
L’al·legació presentada per aquest Grup Municipal es refereix exclusivament al 
pagament de la taxa mitjançant domiciliació bancària, sense qüestionar cap altre aspecte 
relatiu al fraccionament del pagament o d’altres. El text alternatiu que es proposa a 
aquell aprovat provisionalment és el següent: 
 

“2. No obstant l’anterior, els cursos i matèries es podran pagar, a elecció de 
l’interessat, d’un sol cop o de manera fraccionada, prioritzant la domiciliació 
bancària excepte en casos justificats, mitjançant domiciliació bancària, 
d’acord amb el criteri següent:” (...) 

 
Per tant, la proposta i l’al·legació presentada consisteix en afegir la frase “prioritzant la 
domiciliació bancària excepte en casos justificats” a la modificació aprovada 
provisionalment.  
 
La domiciliació bancària es considera una forma àgil i còmoda de gestionar els rebuts 
que, per la matrícula del 30% de l’import del curs i les altres vuit mensualitats restants 
han d’abonar els alumnes de l’escola de Música i el Conservatori Professional. La 
organització i gestió administrativa dels centres es veu afavorida, i s’aconsegueix també 
un bon control i seguiment dels ingressos que es generen. Considerem, tanmateix, que 
per les famílies dels alumnes suposa major comoditat que el fet d’anar a pagar els rebuts 
presencialment, amb plena seguretat jurídica i garanties, atès que en cas de produir-se 
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un error no imputable a ells es pot retornar el rebut sense cap cost addicional per 
l’alumne.  
 
 
 
 
De fet, cal tenir en compte que fins la implantació del programa de Gestió Tributària en 
el Conservatori, l’Escola de Música i l’Escola Illa, els alumnes només abonaven 
mitjançant ingrés directe l’import de la matrícula, i la resta de rebuts es giraven 
mitjançant domiciliació bancària. El text inicial de l’Ordenança que s’ha modificat en el 
mes d’abril és el següent: 
 

“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”. 

 
El motiu de la modificació aprovada provisionalment va ser donar uniformitat a la 
forma de pagament i eliminar la possible discreccionalitat del centre, que estava 
habilitat per decidir de quina forma (ingrés directe o domiciliació bancària) s’abonava el 
30% corresponent a la matrícula del curs.  
 
Cal fer esment que cap família o alumne, durant tots els anys que s’han cobrat rebuts 
mitjançant domiciliació bancària el 70% de l’import de la taxa, ha formulat cap queixa o 
suggeriment al respecte, ni per escrit ni oralment, ni ningú ha manifestat mai cap 
dificultat o impediment en relació al cobrament per domiciliació bancària. A més, 
qualsevol persona major d’edat pot obrir un compte corrent en una entitat bancària, ja 
sigui espanyol o estranger.  
 
D’altra banda, considerem que l’expressió que es proposa afegir al paràgraf segon de 
l’article 7è no concreta de forma suficient els elements que es pretenen introduir, ja que 
no estan definits els paràmetres que s’haurien d’emprar per considerar que en un cas 
concret estigui justificat que no s’utilitzi la domiciliació bancària com a forma de 
pagament dels rebuts. Considerem que una ordenança fiscal cal que doni seguretat 
jurídica als ciutadans als quals s’adreça, i per tant qualsevol excepció a la regla general 
establerta cal que estigui convenient regulada, la qual cosa no es compleix en el text 
proposat. 
 
Per tant, per tot l’exposat es proposa desestimar l’al·legació presentada pel Grup 
Municipal ICV-IUA a l’article 7è, apartat 2, de l’Ordenança 3.17, reguladora de la taxa 
per la prestació dels serveis d’ensenyament municipal, i mantenir el text aprovar 
provisionalment pel Ple de 6 d’abril de 2010.   
 
 
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en votació 
ordinària. 
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Seguretat Ciutadana 

 
8.- Aprovar els manuals d'actuació per a foc forestal, inundacions i nevades, com 
a part integrant del Pla Bàsic d'Emergències Municipals. 

 
 

Atès en data 1 de desembre de 2009 el Ple municipal va aprovar provisionalment el Pla 
Bàsic d’Emergències Municipal que ha d’incloure els manuals específics de foc forestal, 
inundacions i nevades. 
 
Atès que l’aprovació provisional del Pla Bàsic d’Emergències Municipal ha esdevingut 
definitiva en no formular-se cap reclamació ni al·legació durant el període d’informació 
pública. 
 
Atès que els plans de protecció civil especials amb abast a tot Catalunya, INFOCAT, 
INUNCAT i NEUCAT determinen que el municipi de Sabadell és vulnerable als riscos 
derivats d’incendis forestals, inundacions i nevades. 
 
Vist l’article 18.4 de la Llei 4/1997 de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, que 
preveu que les corporacions municipals en el territori de les quals s’apliquen els plans 
de protecció civil especials, són obligades a incorporar en llurs plans d’actuació 
municipal les previsions derivades dels plans especials en allò que les afecti.  
 
Vists els projectes de manuals d’actuació específics per a incendis forestals, 
inundacions i nevades que ha elaborat la comissió d’estudi que va ser creada a l’efecte.  
 
Vist l’article 18.5 de la Llei 4/1997 de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, 
quant al procediment per a l’aprovació dels plans específics municipals,  i el decret 
210/1999 de 27 de juliol, per al qual s’aprova l’estructura del contingut per a 
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 
 
Per la qual cosa aquesta Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, en virtut 
de les facultats que li han estat atribuïdes, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment els manuals d’actuació per a foc forestal, inundacions i 
nevades, com a part integrant del Pla Bàsic d’emergències municipals. 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública aquest acord juntament amb els projectes de 
manuals d’actuació per a foc forestal, inundacions i nevades, per un termini de 30 dies, 
mitjançant anuncis a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament, per tal que els interessats puguin formular les reclamacions i 
al·legacions oportunes. Si no se’n presentés cap, els esmentats acords i manuals 
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 d’actuació restarien definitivament aprovats sense la necessitat de fer cap acord 
posterior i es procediria a sol·licitar la seva homologació per la Comissió de protecció 
civil de Catalunya. 
 
TERCER.- Facultar al tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals 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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4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES I 
CONVIVÈNCIA   

 
Salut 

 
9.- Modificar el contracte de concessió de la gestió del servei del cementiri 
municipal. 

 
 
 
Atès que la Junta de Govern local en sessió celebrada el dia 31 de desembre de 2009 va 
acordar adjudicar definitivament la concessió de la gestió del servei municipal de 
cementiri, a favor de l’empresa Torra, SA., signant-se el contracte el dia 7 de gener de 
2010. 
 
Atès que l’objecte del contracte és la gestió integral del servei de cementiri, entre 
d’altres el cobrament als subjectes passius de les taxes fixades a l’Ordenança Fiscal 3.7.  
 
Atès que la l’article primer, clàusula 4 del plec de condicions que regeix la concessió 
contempla la possibilitat, d’acord amb l’article 250.3 del Reglament d’obres, serveis i 
activitats de les entitats locals, que el concessionari pot sol·licitar a l’Ajuntament que 
gestioni el cobrament de les taxes assenyales a l’apartat anterior en via executiva. 
 
Atès que el concessionari ha sol·licitat a l’Ajuntament que gestioni, per l’exercici 2010, 
el cobrament de la taxa que grava la conservació i manteniment del cementiri tant en 
període voluntari com executiu. 
 
Atès que s’ha avaluat aquesta sol·licitud i s’ha emès informe per la Cap del Servei de 
Gestió Tributària i gerent del Servei de Recaptació Municipal, on es posa de manifest 
que el cost d’aquesta gestió es xifra en la percepció per l’Ajuntament del 5% de l’import 
dels rebuts recaptats en període voluntari, i el 5% del total del càrrec que, en el seu cas, 
passés a executiva, així com l’import dels interessos i recàrrecs dels rebuts recaptats en 
aquesta via. 
 
Atès que la Comissió de seguiment de la concessió, organisme contemplat al plec de 
condicions, ha estimat convenient modificar el contracte d’aquesta concessió, en el 
sentit de possibilitar la gestió municipal del cobrament de les taxes, a sol·licitud de 
l’empresa concessionària de la gestió del cementiri. 
 
Atès l’informe del Servei de Salut que acompanya aquest dictamen. 
 
Vista la clàusula vint-i-cinquena del plec de Clàusules, que contempla la possibilitat de 
modificació, del contracte. 
 
Vist l’article 258 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones i 
Convivència, a petició del Regidor de Salut, proposa al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Modificar el contracte de concessió de la gestió del cementiri municipal en 
el sentit de possibilitar la gestió del cobrament de les taxes contemplades en la 
Ordenança Fiscal 3.7 a l’Ajuntament, a sol·licitud de l’empresa concessionària, tant en 
període voluntari com executiu. 
 
 
SEGON.- En virtut de l’acord anterior, modificar el contracte en el següent sentit: 
 

Article Quart.- Serveis objecte del contracte 
Gestió de cobrament de les taxes fixades per l’Ajuntament a la corresponent 
Ordenança Fiscal. A sol·licitud del concessionari, l’Ajuntament podrà gestionar 
el cobrament als usuaris de les taxes. 
 
Article Sisè.- Cànon i seguiment de la gestió del servei 
L’empresa adjudicatària està obligada a satisfer a l’Ajuntament per la 
gestió de la present concessió, en concepte de cànon el 1,5% del import de 
tots els ingressos anuals derivats de la concessió. 
 
Comptaran pel càlcul del cànon tots els ingressos derivats de l’explotació, 
tant en concepte de tarifes per la gestió del cementiri, com de tots els serveis 
complementaris que s’ofereixin. 
 
El cànon tindrà caràcter anual i als efectes de la seva liquidació e ingrés, el 
concessionari presentarà liquidació a l’Ajuntament dins el trenta dies 
següents al lliurament de l’auditoria anual degudament auditada. Un cop 
notificada l’aprovació de la liquidació, el concessionari disposarà de vint 
dies per a ingressar el cànon, procedint-se en cas contrari, a l’aplicació de 
sancions de conformitat amb el que disposa la clàusula vint-i-quatrena del  
plec de clàusules que regeix aquesta concessió. 
 
Cànon addicional: 
Si, de conformitat amb el que estableix el pacte quart, el concessionari sol·licités 
i l’Ajuntament acordés la gestió del cobrament d’alguna de les taxes 
contemplades a l’Ordenança Fiscal 3.7, l’adjudicatari abonarà a l’Ajuntament, 
en concepte de cànon addicional, el 5% de l’import dels rebuts recaptats en 
període voluntari. I, el 5% del càrrec d’executiva més l’import dels interessos i 
els recàrrecs dels rebuts que es recaptin en aquest període. 

 
TERCER.- Modificar també el Plec de condicions en el següent sentit: 
 

Clàusula Primera. Objecte de la concessió  
4.- Gestió de cobrament de les taxes fixades per l’Ajuntament (annex núm. 
2:Ordenança fiscal vigent). A Sol·licitud del concessionari, l’Ajuntament podrà 
gestionar el cobrament als usuaris de les taxes. 

 
Clàusula Onzena.- Règim Econòmic de la gestió 
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5.- Cànon 
El concessionari haurà d’abonar a l’Ajuntament un cànon, per l’import que 
resulti de l’oferta de l’adjudicatari i que serà de com a mínim el 1’5% de 
l’import de tots els ingressos anuals derivats de la concessió.  
 
Comptaran pel càlcul del cànon tots els ingressos derivats de l’explotació, tant 
en concepte de tarifes per la gestió del cementiri, com de tots els serveis 
complementaris que s’ofereixin. 
 
 
El cànon tindrà caràcter anual i als efectes de la seva liquidació i ingrés, el 
concessionari presentarà liquidació a l’Ajuntament dins els trenta dies següents 
al lliurament de l’auditoria anual degudament auditada. Un cop notificada 
l’aprovació de la liquidació, el concessionari disposarà de vint dies per a 
ingressar el cànon, procedint-se en cas contrari, a l’aplicació de sancions de 
conformitat amb la clàusula vint-i-quatrena del present plec. 
 
Cànon addicional 
Si, de conformitat amb el que disposa la clàusula primera.4, el concessionari 
sol·licités i l’Ajuntament acordés la gestió del cobrament d’alguna de les taxes 
contemplades a l’Ordenança Fiscal 3.7, l’adjudicatari abonarà a l’Ajuntament, 
en concepte de cànon addicional, el 5% de l’import dels rebuts recaptats en 
període voluntari, i el 5% del càrrec d’executiva més l’import dels interessos els 
recàrrecs del rebuts que es recaptin en aquest període. 

 
QUART.- Facultar l’Il·ltre Tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i 
Convivència per a subscriure el contracte de concessió de la gestió del servei municipal 
de pompes fúnebres. 
 
CINQUÈ.- Facultar l’Il·ltre Tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i 
Convivència per a subscriure amb Torra SA. un conveni on es concretin les 
circumstàncies de la recaptació per part de l’Ajuntament de la taxa de conservació i 
manteniment del cementiri municipal. 
 
SISÈ.- Notificar els anteriors acords a Torra, SA. pel seu coneixement i efectes. 
 
 
 
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat  per majoria, amb els vots e favor dels grups 
municipals del PSC, CIU, i PPi abstencions  de EpS, i ERC i els vots en contra de ICV-
EUiA  
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10.- Aprovar el programa d'inversions de la concessió de la gestió del servei del 
cementiri municipal. (2010-2011) 

 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 31 de desembre de 2009 va 
aprovar, entre d’altres, l’adjudicació definitiva de la concessió del servei de cementiri 
municipal a l’empresa Torra, SA. 
 
Atès que forma part de l’objecte del contracte la realització per part del concessionari 
durant el període 2010-2011 de les següents inversions que s’assenyalen a la clàusula 
novena del plec de condicions que regeix la concessió: 
 
4.- El concessionari haurà d’executar les següents actuacions: 
 
a) REHABILITACIÓ DE LA CAPELLA. 
 
S’haurà d’executar i posar en servei durant el període 2010-2011.  
 
Les intervencions s’executaran de conformitat amb el projecte bàsic que acompanya 
aquest Plec de Clàusules com a annex núm. 5, i que ha estat aprovat per l’Ajuntament 
de Sabadell.  
 
El pressupost d’aquest projecte bàsic és de 159.680,60 €, IVA inclòs. 
 
És a càrrec del concessionari, que haurà d’abonar el seu import a l’Ajuntament durant el 
primer semestre de vigència de la concessió, l’import de 6.917,60 € que l’Ajuntament 
ha costejat prèviament en concepte d’honoraris per Projecte bàsic. 
 
Serà a càrrec del concessionari l’abonament dels honoraris per la redacció del projecte 
Executiu, estudi patrimonial d’acord amb la normativa del PEPPS, així com l’execució 
de les obres. 
 
b) ACABAMENT DE LA PAVIMENTACIÓ I MILLORA DELS ELEMENTS 
URBANS.  
 
S’haurà d’executar i posar en servei durant el període 2010-2011.  
 
Les intervencions s’executaran de conformitat amb el projecte bàsic que acompanya 
aquest Plec de Clàusules com a annex núm. 6, i que ha estat aprovat per l’Ajuntament 
de Sabadell. 
 
El pressupost d’aquest projecte bàsic és de 1.500.000 €, IVA inclòs. 
 
És a càrrec del concessionari, que haurà d’abonar el seu import a l’Ajuntament durant el 
primer semestre de vigència de la concessió, l’import de 27.794,10€ que l’Ajuntament 
ha costejat prèviament en concepte d’honoraris per Projecte bàsic. 
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Serà a càrrec del concessionari l’abonament dels honoraris per la redacció del projecte 
Executiu així com l’execució de les obres. 
 
 
c) CONFIGURACIÓ DEL VIAL PROVISIONAL INTERIOR. 
 
S’haurà d’executar i posar en servei durant el període 2010-2011.  
 
Les intervencions s’executaran de conformitat amb el projecte bàsic que acompanya 
aquest Plec de Clàusules com a annexos núm. 7, i que ha estat aprovat per l’Ajuntament 
de Sabadell. 
 
El pressupost d’aquest projecte bàsic és de 1.249.999,97 €, IVA inclòs. 
 
És a càrrec del concessionari, que haurà d’abonar el seu import a l’Ajuntament durant el 
primer semestre de vigència de la concessió, l’import de 20.308,92€ que l’Ajuntament 
ha costejat prèviament en concepte d’honoraris per Projecte bàsic. 
 
Serà a càrrec del concessionari l’abonament dels honoraris per la redacció del projecte 
Executiu , la realització de la intervenció arqueològica preventiva així com l’execució 
de les obres. 
 
d) ZONA D’APARCAMENT. 
 
S’haurà d’executar i posar en servei durant l’exercici 2010-2011.  
 
Les intervencions s’executaran de conformitat amb el projecte bàsic que acompanya 
aquest Plec de Clàusules com a annex núm. 8, i que ha estat aprovat per l’Ajuntament 
de Sabadell. Aquesta actuació s’executarà en dos fases.  
 
El pressupost  estimat de 1.209.931,64 €, IVA inclòs. 
 
És a càrrec del concessionari, que haurà d’abonar el seu import a l’Ajuntament durant el 
primer semestre de vigència de la concessió, l’import de 19.744,79€ que l’Ajuntament 
ha costejat prèviament en concepte d’honoraris per Projecte bàsic. 
 
Serà a càrrec del concessionari l’abonament dels honoraris per la redacció del projecte 
Executiu, la realització de la intervenció arqueològica preventiva així com l’execució de 
les obres. 
 
e) ANUL.LACIÓ DE LA CARRETERA INTERIOR  
 
S’haurà d’executar i posar en servei abans o durant l’exercici 2011.  
 
Les intervencions consistiran en l’enderroc i preparació de l’actual vial. El 
concessionari haurà de redactar el projecte que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament de 
Sabadell, i executar les obres. 
 
El pressupost estimat és de 450.000 €, IVA inclòs. 
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Atès que l’apartat 2 de la clàusula novena del plec disposa que a l’inici de la concessió, i 
posteriorment cada dos anys de vigència de la mateixa, la comissió de seguiment 
regulada a la clàusula dotzena del plec es reunirà per calendaritzar les inversions de 
cada període quant a inici i termini d’execució. I, l’òrgan de contractació aprovarà 
biennalment el programa d’inversions de la concessió, que serà d’obligatòria aplicació 
per part del concessionari sens perjudici del dret al reequilibri econòmic-financer 
establert a la clàusula vuitena. 
 
Atès que la comissió de seguiment esmentada, reunida en sessió de 12 de maig 
d’enguany ha examinat la proposta presentada per l’empresa concessionària quant a les 
inversions a realitzar en el cementiri durant els exercicis 2010 i 2011 que s’ajusta al 
contingut de la clàusula novena del plec de clàusules. 
 
Vista la proposta d’inversions a realitzar per Torra SA, en el cementiri municipal els 
exercicis 2010 i 2011. 
 
Vista l’Acta de la reunió de la comissió de seguiment de la concessió de la gestió del 
cementiri municipal de data 12 de maig de 2011. 
 
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones i 
Convivència, a petició del Regidor de Salut, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS 
 
PPRIMER.- Aprovar el programa d’inversions de la concessió pels exercicis 2010 i 
2011 amb el següent contingut: 
 
- Rehabilitació de la capella: 
Pressupost: 159.680,6 euros. 
Projecte executiu: Pendent d’adjudicar. Previsió juliol 2010. 
Previsió inici d’obres: primer semestre 2011. 
Termini d’execució: sis mesos. 
 
Observacions: 
Paral·lelament, tot i que en línia amb el projecte bàsic redactat, es duran a terme les 
actuacions que es consideren més urgents, per a que estiguin concloses abans del 30 
d’octubre de 2010. Aquestes actuacions consistiran en treballs de fusteria en les portes 
d’accés i de pintura. 
 
Atenent a les previsions del Pla director, la capella tindrà una major utilitat un cop el 
crematori que s’està construint estigui funcionant amb normalitat, la qual cosa es 
produirà a les darreries d’enguany. Per una adequada coordinació de les actuacions i per 
tal que la capella no estigui en obres durant la celebració del dia dels difunts, es preveu 
que l’execució de la part significativa del projecte s’iniciï a partir d’aquella data. 
 
- Acabament de la pavimentació i millora dels elements urbans: 
Pressupost: 1.500.000 euros. 
Projecte executiu: Pendent d’adjudicar. Previsió juliol 2010. 
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Previsió inici d’obres: novembre 2010. 
Termini d’execució: dues fases de cinc mesos cadascuna. 
 
 
Observacions: 
Es preveu que l’execució del mateix es dugui a terme en dos moments diferents, dins 
del bienni 2010 2011, un primer amb un valor estimat de 600 mil euros, referides a les 
instal·lacions de sanejament i de subministraments així com de pavimentació de la zona 
d’entrada principal i zona central del cementiri vell, amb l’objectiu que estigui conclòs 
durant el mes març de 2011.  
 
La segona part, per l’import restant, serà d’execució en el transcurs de l’exercici 
següent, repartit en tres etapes d’un import aproximat, cadascuna d’elles, de 300 mil 
euros. Les dates d’execució de les mateixes es fixaran de manera que tingui el menor 
impacte possible a les persones que accedeixen al Cementiri i que no s’estiguin 
executant en les dates de major afluència de gent, especialment els darrers dies 
d’octubre i primers de novembre. 
 
- Configuració del vial interior: 
Pressupost: 1.249.999,97Euros. 
Projecte executiu: Adjudicat a MIND engineers. 
Termini de redacció del projecte: juliol 2010 
Previsió inici d’obres: segona quinzena de setembre de 2010. 
Termini d’execució: deu mesos. 
 
Observacions: 
S’ha demorat l’adjudicació de la redacció del projecte executiu i l’inici de les obres per 
canvis en el projecte bàsic inicial. 
 
- Zona d’aparcaments: 
Pressupost: 1.209.931,64 euros. 
Projecte executiu: Adjudicat a Fornari + Rojas, Arquitectes, SCP. 
Termini de redacció del projecte: juliol 2010 
Previsió inici d’obres: novembre de 2010. 
Termini d’execució: deu mesos. 
 
Observacions: 
A l’igual que el projecte anterior, s’ha demorat l’adjudicació de la redacció del projecte 
executiu i l’inici de les obres per canvis en el projecte bàsic inicial.  
Així mateix, una part dels terrenys no han estat disponibles fins dates recents, en estar 
pendents de concloure el procés d’expropiació i/o compra  incoat per l’Ajuntament. 
 
- Anul·lació de la carretera interior. 
Pressupost: 450.000 euros. 
Projecte executiu: Pendent d’adjudicar. 
Previsió inici d’obres: segona meitat de 2011. 
Termini d’execució: sis mesos. 
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Observacions: 
La carretera interior haurà d’estar disponible fins que no hagin conclòs les obres del nou 
vial d’accés. Conseqüentment, l’encàrrec del projecte executiu, així com de la licitació i 
execució de les obres es posposa a la segona meitat del 2011. 
 
No s’exclou, amb tot, que de ser observades mancances en el nombre de nínxols 
disponibles es puguin dur a terme actuacions puntals, que formarien part del projecte, 
que permetin disposar d’espais on ubicar aquestes instal·lacions. 
 
- Rehabilitació i reforma de les oficines, vestidors i serveis. 
Tot i que el plec de clàusules que regula la concessió preveu que aquest projecte 
s’executi entre els anys 2012 i el 2015, es considera necessària la remodelació d’alguns 
serveis destinats al públic, atenent al seu estat de conservació. Per aquest motiu es 
preveu avançar una fracció d’aquest projecte el cost del qual s’ha estimat en 80 mil 
euros. 
 
 
SEGON.- Notificar els anteriors acords a Torra, SA. pel seu coneixement i efectes. 
 
 
 
 Sotmès el dictamen a votació és aprovat  per majoria, amb els vots e favor dels grups 
municipals del PSC, CIU, i PPi abstencions  de EpS, i ERC i els vots en contra de ICV-
EUiA. 
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5.-COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME   

 
Urbanisme 

 
11.- Donar-se per assabentat de l'aprovació definitiva del Text refós de la 
Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sabadell a l'àmbit 
del Parc Agrari (MPG-54). 

 

 
 
Atès el Text refós de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de 
Sabadell a l’àmbit del Parc Agrari (exp.: MPG-54), tramitat i aprovat inicial i 
provisionalment per l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Atès que el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, amb data 21 d’abril de 
2010, ha resolt el següent: 
 
“Aprovar definitivament, a l’efecte de l’article 95 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació a l’àmbit del Parc Agrari, de Sabadell, promoguda i tramesa per l’Ajuntament. 
 
(...)” 
 
Vist el que disposa l’article 77.1.b) del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, així com allò establert a l’article 100 del 
mateix text legal i demés preceptes legals d’aplicació, en especial l'article 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, que no exigeix una majoria qualificada per l'adopció de l'acord 
que segueix. 
 
 
Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea d’Urbanisme, a petició de la Regidoria 
d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció del següent: 
 
 ACORD 
 
ÚNIC.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l'acord del Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de 21 d’abril de 2010, pel qual es va aprovar definitivament 
el Text refós de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell 
a l’àmbit del Parc Agrari (exp.: MPG-54). 
 
 
El Ple es dóna per assabentat 
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12.- Donar-se per assabentat de l'aprovació definitiva del Text refós del Pla 
especial de desenvolupament i millora del Parc Agrari de Sabadell (PE-90). 

Atès el Text refós del Pla especial de desenvolupament i millora del Parc Agrari de 
Sabadell (exp.: PE-90) tramitat i aprovat per l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 4 de març de 
2010, ha adoptat l'acord següent: 
 
“-1 Aprovar definitivament el Pla especial de desenvolupament i millora del parc Agrari 
del municipi de Sabadell, promogut i tramès per l’Ajuntament. 
 
-2 Supeditar la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la 
consegüent executivitat a la publicació de la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació a l’àmbit del Parc Agrari, de Sabadell, d’acord amb allò establert a l’article 
83.9 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol. 
 
-3 Facultar la secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a què, un 
cop complimentat l’apartat anterior, disposi la publicació d’aquest acord i de les normes 
urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la 
seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. L’expedient restarà, per a 
la consulta i la informació que preveu l’article 101 del Decret esmentat, a l’arxiu de 
planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, avinguda Josep Tarradelles, 2-6, planta baixa, de Barcelona. 
 
-4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.” 
 
Vist el que disposa l’article 78 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, així com allò establert a l’article 100 del 
mateix text legal i demés preceptes legals d’aplicació, en especial l'article 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, que no exigeix una majoria qualificada per l'adopció de l'acord 
que segueix. 
 
Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea d’Urbanisme, a petició de la Regidoria 
d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció del següent: 
 
 
 ACORD 
 
 
ÚNIC.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l'acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de 4 de març de 2010, pel qual es va aprovar definitivament el 
Text refós del Pla especial de desenvolupament i millora del Parc Agrari de Sabadell (exp.: 
PE-90). 
 
 
El Ple es dóna per assabentat 
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13.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general municipal 
d'ordenació de Sabadell per a la regulació dels usos comercials (MPG-79) 

 
 
 
Atès que a l’àmbit objecte de la Modificació de Pla general municipal d’ordenació de 
Sabadell per a la regulació dels usos comercials (MPG-79) és d’aplicació el Text refós 
del Pla general municipal d'ordenació de Sabadell, aprovat definitivament pel conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques el 31 de juliol de 2000 i publicat al DOGC de 
data 2 d’octubre de 2000. 

Atès que també és d’aplicació el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i les seves successives modificacions, així 
com el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

Atès que és d’aplicació la Directiva Europea 2006/123/CE relativa als Serveis en el 
mercat intern, així com la normativa estatal que ha transposat el seu contingut (la Llei 
17/2009, de 23 de novembre, de lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i 
la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva 
adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici), i en 
concret el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 
comercials. 

Atès que la Modificació de Pla es planteja amb l’objectiu principal de realitzar una 
actualització aglutinadora i transversal de la normativa vigent que regula la implantació 
d’usos comercials al municipi, en el marc de la Directiva 123/2006/CE, relativa als 
serveis en el mercat interior, establerta per la Unió Europea, així com la normativa que 
ha transposat a l’ordenament jurídic intern el seu contingut. 
 
Atès que aquests objectius comporten, per a l'àmbit definit, la modificació de normes 
configurades com a bàsiques i complementaries i, de conformitat amb el que preveuen 
els articles 6 i 10 de les Normes urbanístiques del Pla general, procedeix la tramitació de 
la pertinent Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell. 
 
Atès que l’article 94 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei d’urbanisme, i l’article 117 del seu Reglament disposen que les 
modificacions de qualsevol dels elements d'una figura de planejament urbanístic es 
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 
 
Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió de data 6 d’octubre de 2009, va adoptar 
l’acord d’aprovar inicialment la Modificació del Pla general municipal d’ordenació de 
Sabadell per a la regulació dels usos comercials i sotmetre’l al tràmit d’informació 
pública durant el termini d’un mes. 
 
Atès que l’edicte corresponent a l’aprovació inicial i obertura del termini d’informació 
pública ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 246 de 14 d’octubre de 
2009 i al Diari de Sabadell de data 8 d’octubre de 2009. 
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Atès que amb data 29 de desembre de 2009 va entrar en vigor el Decret llei 1/2009, de 
22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, com a instrument necessari 
per adaptar la normativa reguladora de l’ordenació dels equipaments comercials que 
estableix la Directiva 2006/123/CE, en el marc de la competència exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de comerç. 
 
Atès que el contingut de la Modificació de Pla general municipal d’ordenació de 
Sabadell per a la regulació dels usos comercials es va veure afectat per aquest nou marc 
normatiu, va ser objecte de revisió per garantir la seva adequació i coherència. 
 
Atès que per acord del Ple adoptat en sessió de data 2 de març de 2010, publicat al 
Butlletí Oficial de la Província núm. 60 de 11 de març de 2010 i al Diari de Sabadell de 
data 9 de març de 2010, es va obrir un nou tràmit d’informació pública pel termini d’un 
mes amb l’objectiu d’exposar les modificacions efectuades arrel de l’entrada en vigor 
del Decret llei 1/2009. 
 
Atès que dins dels referits terminis d’informació pública es van presentar dotze 
al·legacions, les quan han estat objecte d’un informe individualitzat, que consten a 
l’expedient amb les propostes d’estimació, total o parcial, i desestimació. 
 
Atès que en compliment de l’article 83.5 del Decret legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en relació amb l’article 94.1 del 
mateix text legal es va demanar l’emissió d’un informe sobre el contingut de la 
Modificació a la Direcció General de Comerç, amb registre d’entrada de 27 de 
novembre de 2009, la qual va emetre un informe favorable, amb data 21 de gener de 
2010, amb el benentès que en l’aprovació provisional es recollissin les prescripcions 
indicades. Extrem al que s’ha donat compliment incorporant, en el document que ha de 
ser objecte d’aprovació provisional, totes les prescripcions senyalades. 
 
Atès que l'informe tècnic emès pels Serveis Tècnics de la Secció de Planejament d’aquest 
Ajuntament, en data 18 de maig de 2010, informa favorablement el contingut de la 
Modificació.  
 
Atès que l'informe jurídic emès pels Serveis Jurídics de la Secció de Planejament d’aquest 
Ajuntament, en data 19 de maig de 2010, informa favorablement l’aprovació provisional 
de la Modificació. 
 
Vist el que disposa l'article 83 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme per remissió de l'article 94 del citat Text 
refós, correspon a l’Ajuntament adoptar l’acord d’aprovació provisional de la 
Modificació de Pla general, amb les modificacions pertinents com a conseqüència de 
l’exposició pública i remetre’l, en el seu cas, a l’òrgan competent per a la seva 
aprovació definitiva. 
 
Vist el contingut dels preceptes aplicables del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, 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 i altra 
normativa de vigent aplicació.  
 



 32

Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea d’Urbanisme, a petició de la 
Regidoria d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
 
 
A C O R D S 
 
 
PRIMER.- APROVAR els informes individualitzats de les dotze al·legacions 
presentades en el marc d’ambdós tràmits d’informació pública als que s’ha sotmès la 
Modificació del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell per a la regulació dels 
usos comercials (MPG-79), que consten a l’expedient, així com la proposta en ells 
continguda en el sentit d’estimar, en la seva totalitat, tres de les al·legacions, 
parcialment sis al·legacions, i desestimant les tres restants. 
 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació del Pla general 
municipal d’ordenació de Sabadell per a la regulació dels usos comercials (MPG-79), de 
promoció pública, promogut per l’Ajuntament de Sabadell. 
 
TERCER.- Remetre, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, còpia de 
l’expedient administratiu i de cinc projectes a fi que, previs els tràmits pertinents, es 
procedeixi a la seva aprovació definitiva. 
 
QUART.- Facultar el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme, senyor Juan Carlos 
Sánchez Salinas, perquè subscrigui els documents necessaris per a la formalització dels 
precedents acords. 
 
 

Sotmès el dictamen a votació és aprovat per majoria, amb els vots a favor del PSC, CiU, 
EpS,  ERC i PP,  i l’abstenció del grup municipal de ICV-EUiA  
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14.- Aprovar la proposta de delimitació de la nova trama urbana consolidada 
comercial de Sabadell 

 
 
Atès que amb l’entrada en vigor de la Directiva 123/2006/CE, relativa als serveis en el 
mercat interior, es propugna com a principi general la llibertat d’implantació d’activitats 
econòmiques i, en conseqüència, d’usos comercials a tot el territori de la Unió Europea. 

Atès que la posterior entrada en vigor del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials, ha evidenciat que les directrius que van servir 
de base per a l’elaboració del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials, i com a 
conseqüència per a la delimitació de la trama urbana consolidada, han deixat de ser 
vàlids amb l’entrada en vigor del nou marc normatiu. 

Atès que esdevé preceptiu, de conformitat amb la disposició transitòria primera del 
Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, portar 
a terme una nova delimitació de la trama urbana consolidada comercial de Sabadell, 
d’acord amb els criteris determinats per l’article 7 del mateix text normatiu.  

Atès que els Serveis Jurídics d’Urbanisme, en data 17 de maig de 2010, han emès 
l’informe que es transcriu a continuació: 
 
“1. OBJECTIUS 
La present proposta de delimitació de la trama urbana consolidada comercial (TUC) 
de Sabadell es planteja paral·lelament a la Modificació de Pla general municipal 
d’ordenació de Sabadell per a la regulació dels usos comercials (MPG-79). 
 
Ambdós documents tenen com a objectiu realitzar una actualització aglutinadora i 
transversal de la normativa vigent que regula la implantació d’usos comercials al 
municipi, en el marc de la Directiva 123/2006/CE, relativa als serveis en el mercat 
interior, establerta per la Unió Europea, així com la normativa que ha transposat a 
l’ordenament jurídic intern el seu contingut, i en concret, pel que fa al Decret llei 
1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
 
 
2. PROCEDÈNCIA  
En l’àmbit territorial del municipi de Sabadell, el Pla general municipal d’ordenació de 
Sabadell porta a terme una distinció entre el concepte d’ús comercial per la seva 
pròpia funció específica i per la seva funció urbanística. 
A partir d’aquesta classificació, cada qualificació urbanística (sigui zona o sistema) té 
assignat un ús global, i té definits els usos concrets considerats com a dominants, com a 
compatibles, com a complementaris i, en alguns casos, com a incompatibles. 
El Pla general constitueix l’instrument de regulació de la implantació dels usos 
comercials amb caràcter primari, desenvolupant-se a través de les seves posteriors 
modificacions relacionades amb àmbits parcials del terme, així com amb la resta 
d’instruments de planejament derivat.  
Extrem que ha motivat la redacció de la Modificació de Pla general municipal 
d’ordenació de Sabadell per a la regulació dels usos comercials (MPG-79), amb la 
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finalitat d’adequar les previsions del Pla general municipal d’ordenació al marc 
normatiu derivat de l’entrada en vigor del Decret llei 1/2009 de 22 de desembre. 
Arrel de l’entrada en vigor de la Directiva 123/2006/CE, relativa als serveis en el 
mercat interior, es propugna com a principi general la llibertat d’implantació 
d’activitats econòmiques i, en conseqüència, d’usos comercials a tot el territori de la 
Unió Europea. 
La posterior entrada en vigor del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació 
dels equipaments comercials, ha evidenciat que les directrius que van servir de base 
per a l’elaboració del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials, i com a 
conseqüència per a la delimitació de la trama urbana consolida, han deixat de ser 
vàlids amb l’entrada en vigor del nou marc normatiu. 
Pels motius anteriorment exposats, esdevé preceptiu, de conformitat amb la disposició 
transitòria primera del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials, portar a terme una nova delimitació de la trama urbana 
consolidada comercial de Sabadell, d’acord amb els criteris determinats per l’article 7 
del mateix text normatiu.  
 
 
3. JUSTIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ  
D’acord amb l’article 7 del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials, s’inclouen en la trama urbana consolidada d’un municipi els 
àmbits següents: 
 
a) Els assentaments de naturalesa complexa configurats pel nucli històric i els seus 

eixamples on, d’acord amb el planejament urbanístic vigent, l’ús residencial és 
dominant i compatible amb l’ús comercial. 

b) Les àrees residencials plurifamiliars contínues als assentaments a què fa referència 
l’apartat a), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació 
urbanística detallada aprovada i vigent on, d’acord amb el planejament urbanístic 
l’ús residencial és dominant i els usos comercials estan inserits amb els usos 
residencials. 

c) Les àrees residencials plurifamiliars no contínues amb les àrees a què fan 
referència els apartats a) i b), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb 
ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d’acord amb el planejament 
urbanístic l’ús residencial és dominant i els usos comercials estan inserits amb els 
usos residencials, sempre que tinguin una densitat bruta superior a quaranta 
habitatge per hectàrea. 

d) Les àrees residencials unifamiliars contigües als assentaments o a les àrees a què 
fan referència les lletres a), b) i c), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable 
amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent. 

 
Aquesta trama urbana consolidada, d’acord amb els continguts de la legislació vigent, 
té com objectiu la delimitació dels espais on és possible la implantació dels mitjans i 
grans establiments comercials. 
 
Per tal de concretar la seva delimitació al municipi de Sabadell s’han tingut en compte 
particularitats de la zonificació que fa el Pla general vigent atenent als següents 
criteris: 
 

- L’ordenació de l’edificació aïllada o contínua. 
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- L’ordenació urbana preexistent o planificada, la qual cosa determina la 
diferenciació en: 

o Nucli històric 
o Eixample 
o Ordenació volumètrica 

- La densitat d’edificació, així com la densitat residencial. 
 
El document justificatiu de la delimitació fa un càlcul detallat de la densitat residencial 
del territori en els límits amb qualificacions no residencials per tal de determinar l’àrea 
d’influència dels usos d’habitatge. En aquest sentit, el Decret Llei 1/2009 inclou la 
referència a una densitat residencial bruta, que permet diferenciar els àmbits 
d’influència en els quals es produeix un major o menor grau de requeriments en relació 
als usos comercials. 
 
És d’aquesta manera que el document justifica la exclusió de la trama urbana 
consolidada de les àrees no residencials contínues als assentament de naturalesa 
complexa configurats pel nucli històric, els seus eixamples i la resta d’àrees 
residencials contínues, pel fet de no formar part de l’àrea d’influència dels habitatges 
adjacents. 
 
Finalment, el document inclou un llistat de les àrees incloses i excloses en relació a la 
trama urbana consolidada definida pel Pla territorial sectorial d’equipaments 
comercials, el qual ha estat objecte de derogació, previ establiment d’un règim 
transitori, d’acord amb el Decret llei 1/2009. 
 
 
4. PROCEDIMENT PER LA SEVA APROVACIÓ 
De conformitat amb les previsions del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials, i en concret d’acord amb l’article 8, el 
procediment per a la delimitació de la trama urbana consolidada s’ha de dur a terme 
amb un tràmit previ d’informació pública, pel termini d’un mes, transcorregut el qual 
s’ha d’adoptar pel Ple de la Corporació l’ acord de proposta de delimitació de la trama 
urbana consolidada a la Direcció General d’Urbanisme per a la seva aprovació. 
 
En el cas present, el tràmit es va iniciar per acord de la Junta de Govern Local de data 
19 de març de 2010, que va resoldre iniciar l’expedient de tramitació de la nova 
delimitació de la trama urbana consolidada de Sabadell i sotmetre’l a informació 
pública pel termini d’un mes, tràmit que es va dur a terme mitjançant anunci al Diari 
de Sabadell de data 25 de març de 2010 i al Butlletí Oficial de la Província  núm. 76 de 
data 30 de març de 2010. Durant el termini d’informació pública no  s’ha presentat cap 
al·legació, per la qual cosa es procedent elevar l’expedient al Ple de l’Ajuntament 
perquè aprovi la proposta formulada, de conformitat amb el que preveu l’art. 8.2 a) del 
Decret llei 1/2009, de 22 de desembre. 
 
L’expedient està format per la Memòria justificativa de la proposta, els plànols a escala 
dels àmbits a incloure a la trama urbana consolidada i l’expedient administratiu de 
tramitació de la proposta. 
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5. PROPOSTA 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, i de conformitat amb l’article 8 del Decret llei 
1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, es proposa 
l’adopció dels acords següents: 
 

PRIMER.- Aprovar la proposta de delimitació de la nova trama urbana 
consolidada de Sabadell. 
 
SEGON.- Trametre l’expedient a la Direcció General d’Urbanisme per tal de 
que procedeixi a la seva aprovació, en els termes previstos a l’art. 8.2 del 
Decret llei 1/2009 de 22 de desembre. 
TERCER.- Facultar el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme, senyor Juan 
Carlos Sánchez Salinas, perquè subscrigui els documents necessaris per a la 
formalització dels precedents acords.” 

 
 
Vist el contingut dels preceptes aplicables de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, el 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, el Decret llei 1/2009, de 
22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, i altra normativa de vigent 
aplicació. 
 
Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea d’Urbanisme, a petició de la 
Regidoria d’Urbanisme, proposa al Ple  l’adopció dels següents: 
 
 
A C O R D S 
 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de delimitació de la nova trama urbana consolidada de 
Sabadell. 
SEGON.- Trametre l’expedient a la Direcció General d’Urbanisme per tal de que 
procedeixi a la seva aprovació, en els termes previstos a l’art. 8-2 del Decret llei 1/2009 
de 22 de desembre. 
TERCER.- Facultar el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme, senyor Juan Carlos 
Sánchez Salinas, perquè subscrigui els documents necessaris per a la formalització dels 
precedents acords.” 
 
 
  

Sotmès el dictamen a votació és aprovat per majoria, amb els vots a favor del PSC, CiU, 
EpS,  ERC i PP,  i l’abstenció del grup municipal de ICV-EUiA  
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15.- Nomenar els representants de l'Ajuntament al Consell General del Consorci 
del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del 
Vallès Occidental 

 
 
Atesa la resolució adoptada, en data 13 de març de 2009, pel conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques en virtut de la qual s’aprova definitivament el Pla director 
urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Vallès Occidental. 
(DOGC núm. 5405, de 22 de juny de 2009). 
 
Atès que d’acord amb la disposició final primera del Pla director urbanístic de les Àrees 
residencials estratègiques de l’àmbit del Vallès Occidental, aquest entrarà en vigor 
l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que de conformitat amb la disposició addicional 21a. del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, introduïda pel Decret Llei 1/2007 de 16 d’octubre de mesures urgents en 
matèria urbanística, en relació amb l’article 18.4 del Pla director, la condició 
d’administració actuant de les àrees residencials estratègiques correspon en primer 
terme a un consorci urbanístic del qual formin part, en tot cas, l’Institut Català el Sòl i 
l’Ajuntament corresponent.  
 
Atès que la mateixa Disposició Addicional determina, en el seu incís tercer, en relació 
amb l’article 18.4 del Pla director, que la constitució d’aquest Consorci s’ha de portar a 
terme en el termini de tres mesos des de l’aprovació definitiva del Pla director.  
 
Atès que la Cap del Servei d’Urbanisme, en data 26 de juny de 2009, ha emès l’informe 
que es transcriu a continuació: 
 
“1. ANTECEDENTS 
 
En el marc de les previsions del Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures 
urgents en matèria urbanística, que van modificar el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
el conseller de Política Territorial i Obres Públiques va resoldre, en data 13 de març 
de 2009, aprovar definitivament el Pla director urbanístic de les Àrees residencials 
estratègiques de l’àmbit del Vallès Occidental (DOGC núm. 5405, de 22 de juny de 
2009). 
 
D’acord amb la disposició final primera del Pla director urbanístic de les Àrees 
residencials estratègiques de l’àmbit del Vallès Occidental, aquest entrarà en vigor 
l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
De conformitat amb la disposició addicional 21a. del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
introduïda pel Decret Llei 1/2007 de 16 d’octubre de mesures urgents en matèria 
urbanística, en relació amb l’article 18.4 del Pla director, la condició d’administració 
actuant de les àrees residencials estratègiques correspon en primer terme a un consorci 
urbanístic del qual formin part, en tot cas, l’Institut Català el Sòl i l’Ajuntament 
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corresponent. Per tant, el Consorci es constitueix com una entitat urbanística especial i 
opera com a administració actuant. 
 
La mateixa Disposició Addicional determina, en el seu incís tercer, en relació amb 
l’article 18.4 del Pla director, que la constitució d’aquest Consorci s’ha de portar a 
terme en el termini de tres mesos des de l’aprovació definitiva del Pla director.  
 
Previsió que es concreta en l’article 161 del Pla director, en relació a l’administració 
actuant de l’ARE de Can Puiggener, i en el seu article 182, en relació a l’administració 
actuant de l’ARE Torre Romeu. 
 
 
2. PROCEDÈNCIA  
D’acord amb aquestes previsions normatives procedirà la constitució del Consorci 
urbanístic per al desenvolupament de les Àrees residencials estratègiques de Can 
Puiggener i Torre-romeu, del terme municipal de Sabadell, en els termes previstos en 
els estatuts que consten a l’expedient.  
 
 
3. MARC NORMATIU 
El marc urbanístic d’aplicació fa preceptiva la constitució del Consorci urbanístic, la 
qual es portarà a terme de conformitat amb els articles 87 de la Llei 7/1985, 
reguladora de les Bases de Règim Local i 191 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. Aquesta tramitació es subjectarà a les previsions efectuades pels articles 
312 a 324 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
 
4. ÒRGAN COMPETENT 
De conformitat amb l’article 313 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els consorcis es constitueixen per acord dels 
òrgans competents de les entitats locals.  
 
Atès el que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim 
Local i l’article 52 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, l’òrgan competent és el Ple 
municipal.  
 
 
5. CONCLUSIÓ 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la constitució del Consorci urbanístic per al 
desenvolupament de les Àrees residencials estratègiques de Can Puiggener i Torre-
romeu, del terme municipal de Sabadell, integrat per l’Institut Català del Sòl i 
l’Ajuntament de Sabadell, així com els estatuts pel quals s’haurà de regir, i que consten 
a l’expedient.  
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Segon.- Sotmetre l’acord anterior a informació pública per un termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler 
d’anuncis de la corporació, perquè es puguin formular les reclamacions i les 
al·legacions que es considerin pertinents. L’acord adoptat inicialment esdevindrà 
definitiu en cas que no es presenti cap al·legació i/o reclamació en el període 
d’exposició pública, sense la necessitat de l’adopció de cap ulterior acord.  
 
Tercer.- Encomanar a l’Institut Català del Sòl la gestió de la realització de les 
publicacions dels anuncis de l’aprovació inicial i definitiva dels Estatuts. Aquests 
anuncis els efectuarà l’Institut Català del Sòl, amb caràcter col·lectiu substituint els 
que haurien de publicar separadament cadascun dels membres integrants del Consorci, 
quedant formalitzat l’encàrrec de gestió per l’actuació esmentada per l’acceptació 
d’aquell ens.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament per la formalització de qualsevol document 
necessari per a l’efectivitat dels acords anteriors. 
 
Cinquè.- Donar trasllat dels acords adoptats a l’Institut Català del Sòl, i al 
Departament de Governació i Administracions Públiques, si s’escau.” 
 
 
Vist el contingut dels preceptes aplicables del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat pel Decret Llei 1/2007, 
de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 
 
Vist el que disposa l’article 313 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació amb l’article 22 de la Llei 7/1985, 
reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 52 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, correspon al Ple municipal l’aprovació inicial de la constitució del Consorci 
urbanístic per al desenvolupament de les Àrees residencials estratègiques de Can 
Puiggener i Torre-romeu, del terme municipal de Sabadell, així com els estatuts pel 
quals s’haurà de regir. 
 
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea d’Urbanisme, a petició de la 
Regidoria d’Urbanisme, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
 
ACORDS 
 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la constitució del Consorci urbanístic per al 
desenvolupament de les Àrees residencials estratègiques de Can Puiggener i Torre-
romeu, del terme municipal de Sabadell, integrat per l’Institut Català del Sòl i 
l’Ajuntament de Sabadell, així com els estatuts pel quals s’haurà de regir, i que consten 
a l’expedient.  
 
SEGON.- Sotmetre l’acord anterior a informació pública per un termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
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Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler 
d’anuncis de la corporació, perquè es puguin formular les reclamacions i les al·legacions 
que es considerin pertinents. L’acord adoptat inicialment esdevindrà definitiu en cas que 
no es presenti cap al·legació i/o reclamació en el període d’exposició pública, sense la 
necessitat de l’adopció de cap ulterior acord.  
 
TERCER.- Encomanar a l’Institut Català del Sòl la gestió de la realització de les 
publicacions dels anuncis de l’aprovació inicial i definitiva dels Estatuts. Aquests 
anuncis els efectuarà l’Institut Català del Sòl, amb caràcter col·lectiu substituint els que 
haurien de publicar separadament cadascun dels membres integrants del Consorci, 
quedant formalitzat l’encàrrec de gestió per l’actuació esmentada per l’acceptació 
d’aquell ens.  
 
QUART.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament per la formalització de qualsevol 
document necessari per a l’efectivitat dels acords anteriors. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat dels acords adoptats a l’Institut Català del Sòl, i al 
Departament de Governació i Administracions Públiques, si s’escau. 
 
 
 
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat  per majoria, amb els vots e favor dels grups 
municipals del PSC, ICV-EUiA, i PP, abstencions de EpS i d’ERC,  i els vots en contra 
de CIU 
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16.- Modificar l'acord del Ple de 2 de desembre de 2008 relatiu a la cessió del 
solar municipal per a la construcció d'un equipament de residència i centre de dia 
per a la gent gran. 

 
ATES que el Ple de l'Ajuntament en sessió de 2 de desembre de 2008 va aprovar la 
cessió de domini a favor de la Generalitat de Catalunya (dep. d’Acció Social i 
Ciutadania) del solar municipal sobre el qual es construirà un equipament de residència 
i centre de dia per a la gent gran. 

VIST que mitjançant ofici de 26 de març de 2010, l’anterior departament sol·licita a 
l'Ajuntament la modificació de l’apartat segon de l’acord quart municipal, que fa 
referència a la reversió del solar a l’ens cedent, per complir amb les observacions 
efectuades per la Direcció General de Patrimoni, qui demana corregir un error de 
transcripció en l’acord del contingut legal que recull l’article 50.1 del reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals . 

VIST l’interès municipal en la construcció de l’equipament esmentat aconsella 
modificar la clàusula donat que no disminueix els drets municipals sobre el terrenys. 

 
Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea d’Urbanisme, a proposta de la 
Tinença d’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del/s següent/s 
 
ACORDS 
PRIMER.  Modificar el redactat de l’apartat segon de l’acord tercer adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de 2 de desembre de 2008 a que es fa referència a la part 
expositiva d’aquest dictamen, en el sentit següent: 

 

Redactat actual de la clàusula 

“En tots els casos anteriors, l’Ajuntament recuperarà de forma automàtica el domini 
de la finca, lliure i a plena disposició municipal a que es refereix l’article 50.1 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i revertiran les instal·lacions executades per 
l’administració cedent, el qual té dret a rebre, si s’escau, la indemnització 
corresponent.” 

Redactat que es proposa: 

““En tots els casos anteriors, l’Ajuntament recuperarà de forma automàtica el 
domini de la finca, lliure i a plena disposició municipal a que es refereix l’article 50.1  
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de 
les Entitats Locals de Catalunya i revertiran a l’Ajuntament cedent les instal·lacions 
executades per l’administració cessionària. Si s’escau, l’administració cedent podrà 
rebre la indemnització corresponent.” 

SEGON.-  Notificar aquests acords al departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 

Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en votació 
ordinària. 
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17.- Posar a disposició de la Generalitat un solar per l'ampliació de l'IES Agustí 
Serra i Fontanet. 

 
 
ATES que l'Ajuntament de Sabadell és propietari per títol de cessió gratuïta d’una 
porció de terreny annexa on es troba ubicat el centre docent de l’Institut d’Ensenyament 
Secundari Agustí Serra i Fontanet depenent del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya 

ATES que el Departament d’Educació de la Generalitat, mitjançant els serveis 
territorials, ha comunicat a l’Ajuntament de Sabadell que vol ampliar IES Agustí Serra 
mitjançant l’ocupació d’una porció de terreny annex al recinte actual de l’IES. Per donar 
resposta a aquesta sol·licitud d’ampliació es proposa oferir un solar de 2.746,76 m², 
situat a l’espai entre el recinte del centre i la comissaria dels Mossos d’Esquadra, 
qualificat de sistema local d’equipament educatiu (clau c.1), a l’espera que el projecte 
d’obres concret defineixi més clarament la superfície afectada i per tant la superfície 
final pot variar, una vegada redactat. 

Atès que aquest oferiment a la Generalitat de l’esmentat terreny, és sense perjudici de la 
posterior instrucció de l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica de l’esmentada 
finca i a la cessió gratuïta del domini, d’acord amb l’establert en el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local i concordants del Reglament del Patrimoni dels ens locals de 
Catalunya. 

 
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.- Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya (Dep. d’Educació) la 
porció de terreny que es descriu tot seguit, amb destí a l’ampliació d’aquest IES. 

Descripció: URBANA. Porció de terreny en el Terme municipal de Sabadell, barri de 
Torreguitart, situada al carrer de Vallmanya, 17 té forma trapezoïdal amb front 
posterior al carrer del Maestrat, té una superfície de DOS MIL SET-CENTS 
QUARANTA-SIS METRES SETANTA-SIS QUADRATS (2.746,76 m²). Està 
qualificada de sistema local d’equipament educatiu (clau c.1). 

LIMITA: al Nord, amb la perllongació de la ronda de Collsalarca, en el tram 
anomenat actualment carrer del Maestrat; al Sud, amb la perllongació del 
passeig de Sant Bernat, en el tram anomenat actualment carrer de Vallmanya; a 
l’Est, amb la resta de finca matriu de la que se segrega; i a l’Oest, amb l’IES 
Agustí Serra. 

Càrregues: lliure de càrregues. 

Naturalesa jurídica: Consta a l’inventari general de béns i drets tancat a data 31 de 
desembre de 2008, coma bé de domini públic, servei públic, epígraf I.2.a/3.269. 

Referència Cadastral:  part oest de la 4919009DG2041A, a rectificar límits 
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Dades registrals: finca inscrita en el registre de la propietat 3, núm. finca 4769, tomo 
3686,llibre 95, foli 107. 

 

SEGON.- Notificar aquests acords a la Delegació Territorial del Vallès Occidental del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i demés departament 
municipals competents per raó de la matèria. 

 

TERCER.- 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. 
 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de PSC senyor Burgués, que diu, com vostès 
saben una de les prioritats del nostre país és augmentar el nombre d’alumnes en 
ensenyaments postobligatoris. A Sabadell, com a Catalunya, el nombre d’alumnes que 
cursen ensenyaments postobligatoris experimenta en els darrers anys un augment molt 
significatiu. Bàsicament per tres conceptes. Pel creixement del nombre de nois i noies. 
Però també per la promoció que se’n fa des de l’Administració Pública, i en concret des 
de l’Ajuntament de Sabadell, dels estudis postobligatoris i també per la crisi actual que 
estem vivint. Per la crisi actual hi ha molts alumnes que a l’acabar l’ESO podien haver 
accedit al mercat de treball i com que en aquests moments no hi ha aquest treball 
accedeixen a la formació. Només per donar algunes dades, actualment els batxillerats 
tenim divuit centres a la nostra ciutat que imparteixen batxillerat i hi ha 2.779 alumnes. 
Això significa un increment de 139 alumnes respecte el curs passat. Pel que fa als cicles 
formatius professionals a la ciutat hi ha un total d’11 centres que imparteixen aquests 
cicles formatius i hi ha escolaritzats 3.324 nois i noies. Per tant, portem ja dos anys no 
sols a Sabadell sinó a tot Catalunya que tenim més alumnes matriculats a la formació 
professional que als batxillerats. 
 
És un augment significatiu respecte el curs passat de 530 alumnes. Però si miréssim els 
últims 5 anys, o els últims 5 cursos acadèmics, veuríem que del curs 2005 al 2006 en 
què teníem 2.592 alumnes a formació professional, al 2009-2010 en tenim 3.324. per 
tant, ha crescut.  
 
Perquè explico tot això? Ho explico perquè això ha obligat a fer adaptacions als 
diferents centres educatius de la nostra ciutat. Així s’han fet adaptacions a l’IES 
Sabadell que estan fetes. S’han fet a l’IES Castell Arnau. Unes estan fetes, la primera 
fase està feta i falta fer la segona. S’ha fet adaptacions i ampliacions a l’IES Les 
Termes. Tant per al batxillerat com per a la formació professional. I estan pendents de 
fer l’ampliació del l’IES Ribot i Serra i l’adequació i millora de L’Escola Industrial.  
 
En aquests centres ha estat possible poder fer aquestes ampliacions o aquestes 
remodelacions perquè tenien espai suficient dintre del mateix centre educatiu.  
 
Aquest no és el cas de l’Institut Agustí Serra, que l’espai que té és relativament petit. 
Per tant, l’Ajuntament posa a disposició de la Generalitat, si així avui ho aprovem, un 
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solar per ampliar aquest Institut perquè pugui fer més cicles de formació professional i, 
d’aquesta manera, també, augmentar l’oferta educativa de la nostra ciutat.  
 
Hi intervé el regidor del grup municipal  d’ICV-EUiA, senyor Mena, que diu, diverses 
coses, només. amb les dades que ens posava sobre la taula el regidor d’Educació, 
simplement fer-li una pregunta que el nostre grup també tenia interès a conèixer del que 
vostè parlava precisament de 3.324 matriculacions a la FP, i també ha parlat que està 
per sobre dels batxillerats. El nostre grup volia saber de quants alumnes potencials 
parlem. És a dir, no només aquells que s’han matriculat a la FP, noi tant sols aquells que 
s’han matriculat al batxillerat, sinó, i és la nostra preocupació principal, també, 
d’aquells que han quedat al marge dels dos estudis. I parlant concretament del punt que 
avui passa pel Ple, nosaltres som conscients que l’Institut Agustí Serra avui dia ja és una 
peça clau no només al batxillerat sinó als cicles formatius a la nostra ciutat i que s’ha 
quedat saturat. Per tan. s’ha de fer una ampliació per donar resposta a totes aquestes 
necessitats educatives que té la nostra ciutat, però també, amb aquesta ampliació 
estarem convertint l’Institut en una peça clau no només en l’esfera de Sabadell sinó 
també en la de la comarca i de província, precisament amb l’ampliació del Ferrocarrils 
de la Generalitat que arribaran al costat de l’Institut Agustí Serra i que, segurament, li 
faran agafar una embranzida quant a oferta d’estudis, que és molt interessant i s’ha de 
tenir en compte com a ciutat. I també perquè ens consta que l’equip directiu d’aquest 
Institut té una motivació especial per lligar el centre educatiu a tot l’entorn, 
concretament, i espero que, en el seu moment, des d’aquest Ple, des d’aquest 
Ajuntament se’ls doni total suport, estan proposant, entre altres aspectes, la creació 
d’una sala d’actes, o d’un teatre, que tingués, no només facilitats per poder-se fer servir 
dins de l’escola, sinó que també estigués oberta a la resta del barri, perquè és un barri 
que també té necessitats en aquests tipus d’auditoris. 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de PSC senyor Burgués, que diu, molt 
breument. A veure, en números absoluts, no li sabria dir en aquests moments, no el 
recordo. Però sí que representa un 68% de la població. És a dir, la que està escolaritzada 
en batxillerats i FP representa aproximadament un 68% de la població. Tenint en 
compte que a més hi ha els PRECOPES de la formació no reglada, etc. 
 
Quant al tema que vostè ha plantejat de l’IES Agustí Serra, és i serà un dels puntals 
probablement de la FP de la nostra ciutat. Tenint en compte que en aquests moments el 
Govern de la Generalitat està definint la tipologia de centres educatius. Els centres 
educatius que ara coneixem seran molt diferents als que tindrem en un immediat molt 
proper. I, a més a més, la integració de les diferents formacions professionals, la inicial, 
la ocupacional i la contínua, marcaran un altre tipus de centres de FP. 
 
Però, bé, la motivació que té el director de l’Agustí Serra la comparteixen també tots els 
directors i directores dels instituts de la nostra ciutat. I sense uns equips directius 
motivats, sense plantejaments de futur, difícilment podríem tenir el centres educatius 
que tenim. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en votació 
ordinària. 
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18.- Aprovar l'inici de la contractació de la concessió administrativa de domini 
públic d'un solar municipal situat a la ctra. de Bellaterra. 
 
 
ATÈS que l’entitat Cercle Sabadellès 1856 ha presentat al Servei d’Esports de 
l’Ajuntament de Sabadell una proposta per a l’expansió de les seves instal·lacions, la 
qual és d’interès promocionar i recolzar des de l'Ajuntament de Sabadell i en aquest 
sentit s’ha concretat la col·laboració amb aquesta entitat mitjançant conveni 
administratiu de data 15 d’abril de 2009.  
 
ATES que l’Ajuntament és titular d’una porció de terreny a la zona de Sant Pau del Riu 
Sec de 5.714 m² qualificada de reserva d’equipament local (clau c.0) annexa a les 
instal·lacions de l’entitat que per la seva configuració física és susceptible de ser 
explotada de forma satisfactòria conjuntament amb les instal·lacions privades, la qual 
requereix de l’aprovació prèvia d’un pla especial urbanístic d’assignació d’us per 
determinar l’ús esportiu del terreny. 
 
ATES l’avantprojecte presentat que preveu la instal·lació d’un camp de futbol-11 que 
per les seves mesures ocuparà de forma compartida la propietat pública i part de la 
propietat privada configurant una unitat d’explotació única difícilment diferenciable, i la 
construcció d’uns vestidors i aparcament en planta semisoterrani, aprofitant el desnivell 
del terreny municipal. L’entitat ha fet la petició mitjançant instància de data 21/04/2010 
de diferir l’inici de l’activitat esportiva en el terreny durant un termini de 5 anys des de 
la formalització del contracte, en el transcurs dels quals s’utilitzaria el terreny per usos 
vinculats a l’ús esportiu, degut a la inversió prevista en la construcció de la instal·lació. 
 
VIST que la utilització privativa del domini públic que comporta transformació i/o 
modificació del mateix resta sotmesa a concessió administrativa, d’acord amb el que 
disposa l’article 218.4 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya 
(DL 2/2003, de 28 d'abril), i 57.1 i 59 del Reglament del patrimoni dels ens locals de 
Catalunya (Decret 336/1988, de 17 d’octubre). 
 
VIST que les concessions s’atorguen d’acord amb la normativa reguladora de la 
contractació administrativa en règim de concurrència, no obstant l’article 137.4.b en 
relació a l’article 93 apartat 1 de la Llei 33/2003, del patrimoni de les administracions 
públiques permet la utilització del procediment d’adjudicació directa del contracte de 
concessió del domini públic quan l’adjudicatari sigui una entitat sense ànim de lucre, 
declarada d’utilitat pública, com és el cas que ens ocupa, a banda de que també 
compleix una funció de realització d’un fi d’interès general, per la qual cosa no és 
possible promoure la concurrència en l’oferta. 
 
VIST que el plec de clàusules administratives particulars que regiran aquesta 
contractació, caldrà sotmetre’l al preceptiu tràmit d’exposició pública en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en el BOP i DOGC per un termini de 30 dies des de la 
darrera publicació, d’acord amb l’article 66 del Reglament del patrimoni, interpretat de 
conformitat amb l’article 277.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
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VIST que l’atorgament d’aquesta contractació no origina despeses a càrrec de 
l’Ajuntament, per la qual cosa no s’escau efectuar la consignació pressupostària prèvia 
que determina l’article 93.3 de la LCSP. 
 
VIST en document adjunt a aquest dictamen l’esborrany del plec de condicions 
regulador de la present contractació, conjuntament amb l’informe favorable de 
l’interventor, conforme a l’article 275 del D.L. 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
ATÈS l’informe del Servei d’Esports favorable al recolzament del projecte, ja que tant 
la trajectòria de l’entitat, com la formalització del Conveni signat en data de 15 d’abril 
de 2009 relatiu a la “col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i el Cercle Sabadellès 
1856 per la realització d’activitats esportives d’interès general”, es consideren d’interès 
per a la ciutat. 

VIST que l’òrgan competent per adoptar aquests acords és el Ple segons les atribucions 
atorgades per Acord del ple de 27 de juny 2007, modificat el 9 d’octubre de 2009. 

Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea d’Urbanisme, a petició de la tinença 
d’alcaldia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars i l’inici 
de l’expedient de contractació de la concessió administrativa de domini públic del solar 
municipal situat a la ctra. de Bellaterra, identificada com a parcel·la resultant núm 20 
del Pla Parcial del sector de Sant Pau del Riu Sec, destinada a l’ampliació de les 
instal·lacions esportives del Cercle Sabadellès. 
 
SEGON.- Sotmetre aquests documents a informació pública per un termini de 30 dies 
mitjançant la inserció d’anuncis en el tauler d’anuncis de la corporació, en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el 
benentès que s’entendran aprovats definitivament i sense necessitat d’adoptar cap altre 
acord de forma expressa, si durant aquest termini no es presenten al·legacions ni 
reclamacions en contra. 

 

TERCER.- Acordar simultàniament invitar al Cercle Sabadellès 1856 a l’adjudicació del 
contracte a l’empara de l’article 137.4 b)  en relació amb l’article 93 de la Llei 33/2003, 
de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, sobre la base de 
l’avantprojecte presentat a l’Ajuntament de Sabadell. 

 

QUART.- Facultar al tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme, Sr. Juan Carlos Sánchez 
Salinas, perquè en l’exercici de llur càrrec formalitzi les actuacions i subscrigui els 
documents que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords. 
  
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per majoria, amb els vots e favor del PSC, CiU,  
ERC, ICV-EUiA i PP, i l’abstenció del grup municipal de EpS 
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Sostenibilitat i Gestió d'ecosistemes 

 
19.- Atorgar a l'Agrupació de Defensa Forestal Sabadell ADF, una subvenció 
directa, per a col·laborar en la prevenció i la lluita contra els incendis forestals 
durant l'any 2010 

 
 
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament de Sabadell en sessió del 27 de setembre 
de 1995, es va aprovar l’adhesió a l’Agrupació de Defensa Forestal “Sabadell ADF” (en 
endavant ADF). 
 
ATÈS que els objectius i finalitats de l’ADF són la prevenció i lluita contra els incendis 
forestals dins l’àmbit territorial del terme municipal de Sabadell, en el marc previst per 
la Llei 6/1988, de 30 de març, d’ordenació forestal de Cataunya i de l’Ordre de 6 
d’octubre de 2006 de regulació de les Agrupacions de Defensa Forestal. 
 
ATÈS que el Ple municipal en sessió del 28 d’abril de 2008, va aprovar l’última revisió 
del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals redactat per l’oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis de la Diputació de Barcelona. 
 
ATÈS que el 2 de juny de 2009, el Ple municipal va aprovar el conveni entre 
l’Ajuntament de Sabadell i l’ADF, per col·laborar en la prevenció i la lluita contra els 
incendis forestals per al període 2009-2011, essent subscrit el 17 de juny de 2009. 
 
ATÈS que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 26 de març de 
2010, ha resolt atorgar una subvenció a l’ADF per un import de 13.152,04 €.  
 
ATÈS que des del Servei de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes es considera 
convenient concedir, per a l’exercici 2010, una única subvenció directa de 7.000,00 € a 
l’ADF, destinada al finançament en matèria de prevenció d’incendis forestals, segons el 
següent: 

• Per a les tasques de prevenció d’incendis, una subvenció de 5.538,66 €. 
• Per complementar la subvenció de la Diputació de Barcelona per a l’execució 

del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals, una subvenció de 1.461,34 
€. 

 
ATÈS l’informe tècnic emès al respecte pels serveis tècnics de Sostenibilitat i Gestió 
d’Ecosistemes, amb data 14 de maig de 2010. 
 
ATÈS l’informe emès per la Intervenció Municipal en el sentit d’existir crèdit suficient 
en el Pressupost municipal vigent, amb càrrec a la partida 507 1721A 48200, segons 
apunt previ AD-920100005241, referència 22010009374 i import de 7.000,00 €. 
 
VISTOS els articles 11 i 15.1 de l’Ordenança general de subvencions, conforme al 
previst pels articles 22.2 i 28.1, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l’article 67 del Reglament que desenvolupa, aprovat per Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, que determinen el procediment a seguir en el cas de 
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l’atorgament de concessions directes en que s’acreditin raons d’interès públic, social, 
econòmic o humanitari o altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria i la competència del Ple municipal per a l’adopció d’aquest acord. 
 
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 
 
 
PRIMER.- Atorgar a l’Agrupació de Defensa Forestal “Sabadell ADF”, amb NIF 
G61156048, una subvenció directa de 7.000,00 €, per a col·laborar en la prevenció i la 
lluita contra els incendis forestals durant l’any 2010, en el marc del conveni aprovat pel 
Ple municipal en sessió del 2 de juny de 2009. 
 
SEGON.- La subvenció atorgada s’abonarà en un 80% una vegada es dugui a terme 
l’acceptació de la subvenció i el 20% restant, un cop s’hagi justificat de forma correcta 
les accions subvencionades. 
 
 
TERCER.- Aprovar l’autorització i la disposició o compromís de despesa  de 
l’aportació de  l’Ajuntament de Sabadell, amb càrrec a la proposta de despesa i partida 
pressupostària del vigent pressupost municipal que hagi determinat l’interventor 
municipal i que s’indica en la part expositiva. 
 
QUART.- Facultar el regidor de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes perquè pugui 
signar tots els documents pertinents i dictar els actes que siguin necessaris per a 
l’efectivitat del precedent acord, inclosos els de rectificació i/o esmena per possibles 
errors materials, si es donés el cas.  
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en votació 
ordinària. 
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20.- Aprovar la tarifa del servei de subministrament d'aigua no apta per al 
consum humà destinada als usos permesos, diferents del municipal, per a l'any 
2010 

 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 27 d’octubre de 2004, va aprovar el Pla 
Director d’utilització d’aigües externes a la xarxa de distribució d’aigua potable de 
Sabadell, amb la finalitat de rebaixar substancialment el consum d’aigua de la xarxa 
potable i possibilitar l’ús d’aigües externes per al reg de zones verdes, neteja de carrers 
o usos industrials. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 7 d’abril de 2009, va aprovar la revisió de 
les tarifes aplicables, a partir d’abril de 2009, del servei d’abastament i distribució 
d’aigua a la ciutat, pel sistema simplificat, regulat al Decret 339/2001, de 18 de 
desembre, d’acord amb la proposta presentada per la Companyia d’Aigües de Sabadell, 
SA, així com dintre de l’apartat d’altres serveis i prestacions complementàries, el preu 
de l’aigua reutilitzada per a l’ús exclusiu de reg municipal. 
 
Atès que la Companyia d’aigües de Sabadell, sol·licita en data 17 de maig de 2010, la 
aplicació de la tarifa del servei de venda d’aigua no apta per al consum humà per a usos 
permesos, diferents del municipal, d’acord amb l’estudi econòmic que també s’adjunta. 
 
Atès l’informe tècnic emès en data 18 de maig de 2010 pel qual es fa constar que la 
tarifa es calcula en dues fraccions, segons detall: 
 

• Part variable establerta en 0,4924 €/m3, en base a les despeses directes 
d’explotació del servei. 

• Part fixa corresponent a les quotes de servei aprovades pel Ple de l’Ajuntament 
en sessió de 7 d’abril de 2009, en funció dels usos i del diàmetre de comptador. 

 
Atès l’informe emès pels Serveis Econòmics en data 18 de maig de 2010. 
 
Vist el contingut del Títol III del Reglament del Servei Públic de Subministrament 
d’aigua al municipi de Sabadell, que regula l’ordenació del subministrament d’aigua no 
potable en l’àmbit del terme municipal de Sabadell. 
 
Vist l’article 96.4. el qual determina que en tot allò no previst en el Títol III seran 
d’aplicació les prescripcions contingudes en el Títol I i II del mateix Reglament. 
 
Vist l’article 72 que determina amb caràcter general que la tarifa serà binòmia i 
comprendrà una quantitat alçada modulada amb criteris objectius i una part variable, 
modelada en funció del volum del volum d’aigua subministrat. 
 
Vist l’article 268 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, en concordança amb els articles 298 i 299 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny, que regulen la quantificació i el procediment per a l’aprovació de les tarifes 
per part dels ens locals. 
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Vist que l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple Municipal d’acord 
amb les atribucions conferides per la normativa anteriorment esmentada. 
 
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 
 
 
A C O R D S 
 
 
PRIMER.- Aprovar la tarifa del servei de subministrament d’aigua no apta per al 
consum humà destinada als usos permesos, diferents del municipal, per a l’any 2010, 
que serà d’aplicació a partir del dia següent de l’adopció d’aquest acord, conforme a la 
proposta presentada per la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA., la qual es calcula en 
dues fraccions:  
 

• Part variable establerta en 0,4924 €/m3, en base a les despeses directes 
d’explotació del servei. 

• Part fixa corresponent a les quotes de servei aprovades pel Ple de l’Ajuntament 
en sessió de 7 d’abril de 2009, en funció dels usos i del diàmetre de comptador. 

 
SEGON.- Traslladar aquests acords a la Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A. i a la 
Comissió de Preus de Catalunya .  
 
TERCER.- Facultar al tinent d’alcalde d’Urbanisme, perquè subscrigui la 
documentació necessària per a l’efectivitat d’aquests acords, inclosos els de rectificació 
i/o esmena per possibles errors materials, si es donés el cas. 
 
 

  

Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en votació 
ordinària. 

(Recés) 
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B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL 
 
 
7.-GRUPS MUNICIPALS   

 
21.- 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. 
 
 
 

Sotmesa la proposició a votació, no s’aprova aquesta proposta amb els vots a favor dels 
grups municipals de ICV-EUiA, EpS, i ERC i els vots en contra del grups municipals de 
PSC, CIU, i PP. 
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22.- Proposició del grup municipal d'ICV-EUiA, a favor de la creació de la Taula 
d'Emergència Social. 

 
 
Atès que les dades del Consejo General del Poder Judicial indiquen que s’executaran 
més de 350.000 desnonaments judicials per impagament d’hipoteques, tramitades entre 
el 2008 i el 2010. 
 
Atès que el creixement econòmic al nostre país en els darrers anys ha anat molt lligat al 
sector de la construcció, i en concret, de la compra d’habitatge privat., que va generar la 
concessió quasi indiscriminada de crèdits hipotecaris finançant, moltes vegades, més del 
100% del valor dels nous habitatges. 
 
Atès que, a partir del 2008, es produeix l’esclat de la crisi econòmica i, com a 
conseqüència, un increment de l’atur i de la inseguretat de la renda en milers de famílies 
del nostre país, fet al que se li ha d’afegir el sobreendeutament de les famílies com a 
conseqüència dels habitatges de propietat que havien adquirit. 
 
Atès que aquesta situació està comportant una realitat cada cop més freqüent en el món 
local i, en concret, també a Sabadell, d’execució de sentències de desnonament, com per  
exemple el que es va produir el passat 30 d’abril, el qual encara està per resoldre de 
manera definitiva. 
 
Atès que la situació de crisi econòmica i de dificultat de pagar les hipoteques de les 
famílies en situació d’atur portarà inevitablement un augment d’aquestes situacions de 
desnonament. 
 
Atès que, a la vegada, considerem que els habitatges municipals de protecció oficial en 
règim de lloguer, també estan essent un handicap per les famílies que tenen un o dos 
membres en situació d’atur, donat que els preus del lloguer d’aquest habitatges en 
aquest moments estan a preus de mercat degut a la baixada de preus en general que el 
mercat de lloguer privat ha experimentat. 
 
Atès que considerem que la problemàtica plantejada requereix d’una anàlisi i una 
solució transversal tant a nivell intern de l’Ajuntament com dels agents, entitats i 
associacions que treballen atenent famílies amb dificultats. 
 
Atesa la dificultat manifestada públicament pels propis serveis socials per conèixer tots 
els casos de famílies que poden estar en risc de desnonament. 
 
Per tot l’exposat , el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la creació d’una Taula d’Emergència Social  formada per una 
representació política i tècnica de l’Ajuntament,  i els grups municipals. 
 
 
Segon.-  Crear un mecanisme de coordinació tècnica amb els Jutjats, VIMUSA i Serveis 
Socials. 
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Tercer.- Que la informació i les actuacions que es promoguin es comparteixin en el 
Consell i en la nova Taula d’Acció Social i se’n doni compte a la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis a les Persones.. 
 
 
 
Quart.- Que els objectius d’aquesta coordinació siguin prioritàriament els següents: 
 

• Estudiar la millora dels sistemes d’informació per avançar-se i prevenir els 
desnonaments, cercant solucions diferents a realitats diverses. 

 
•  Revisió dels preus dels habitatges púbics en règim de lloguer, adaptant-los a la 

realitat social, econòmica i d’atur del nostre país 
 

 
• Mediació entre el propietaris i les entitats bancàries en el cas de l'habitatge 

public i reforçament dels mecanismes d'informacio i assessorament pel que fa a 
l'habitatge privat 

 
• Orientar a les famílies a sol·licitar acollida als serveis socials de referència per 

tal de que sigui avaluada tècnica i professionalment la situació i s’activin els 
recursos existents 

 
• Acordar que els casos amb previsió de desnonament arrel de la situació d’atur 

dels propietaris, es valorin de manera prioritària en els Plans d’Ocupació de 
l’Ajuntament 

 
• Orientar  a les famílies a sol·licitar les prestacions econòmiques d’especial 

urgència pel pagament de lloguer o les quotes d’amortitzacions hipotecàries que 
depenen de la Secretaria d’Habitatge, del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

 

Sotmesa la proposició a votació esmenada in voce, amb el text que es reprodueix a 
continuació,  no s’aprova amb els vots a favor dels grups municipals de, ICV-
EUiA, EpS i ERC, vots en contra PSC, CIU i PP:  

Atès que les dades del Consejo General del Poder Judicial indiquen que s’executaran 
més de 350.000 desnonaments judicials per impagament d’hipoteques, tramitades entre 
el 2008 i el 2010. 
 
Atès que el creixement econòmic al nostre país en els darrers anys ha anat molt lligat al 
sector de la construcció, i en concret, de la compra d’habitatge privat., que va generar 
la concessió quasi indiscriminada de crèdits hipotecaris finançant, moltes vegades, més 
del 100% del valor dels nous habitatges. 
 
Atès que, a partir del 2008, es produeix l’esclat de la crisi econòmica i, com a 
conseqüència, un increment de l’atur i de la inseguretat de la renda en milers de 
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famílies del nostre país, fet al que se li ha d’afegir el sobreendeutament de les famílies 
com a conseqüència dels habitatges de propietat que havien adquirit. 
 
Atès que aquesta situació està comportant una realitat cada cop més freqüent en el món 
local i, en concret, també a Sabadell, d’execució de sentències de desnonament, com 
per  exemple el que es va produir el passat 30 d’abril, el qual encara està per resoldre 
de manera definitiva. 
 
Atès que la situació de crisi econòmica i de dificultat de pagar les hipoteques de les 
famílies en situació d’atur portarà inevitablement un augment d’aquestes situacions de 
desnonament. 
 
Atès que, a la vegada, considerem que els habitatges municipals de protecció oficial en 
règim de lloguer, també estan essent un handicap per les famílies que tenen un o dos 
membres en situació d’atur, donat que els preus del lloguer d’aquest habitatges en 
aquest moments estan a preus de mercat degut a la baixada de preus en general que el 
mercat de lloguer privat ha experimentat. 
 
Atès que considerem que la problemàtica plantejada requereix d’una anàlisi i una 
solució transversal tant a nivell intern de l’Ajuntament com dels agents, entitats i 
associacions que treballen atenent famílies amb dificultats. 
 
Atesa la dificultat manifestada públicament pels propis serveis socials per conèixer tots 
els casos de famílies que poden estar en risc de desnonament. 
 
Per tot l’exposat , el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa els següents acords: 

 
Primer.- Aprovar la creació d’una Taula d’Emergència Social  formada per una 
representació política i tècnica de l’Ajuntament,  i els grups municipals. 
 
 
 
 
Segon.-  Crear un mecanisme de coordinació tècnica amb els Jutjats, VIMUSA i Serveis 
Socials. 
 
 
Tercer.- Que la informació i les actuacions que es promoguin es comparteixin en el 
Consell i en la nova Taula d’Acció Social i se’n doni compte a la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis a les Persones.. 
 
 
 
Quart.- Que els objectius d’aquesta coordinació siguin prioritàriament els següents: 
 

• Estudiar la millora dels sistemes d’informació per avançar-se i prevenir els 
desnonaments, cercant solucions diferents a realitats diverses. 

 
•  Revisió dels preus dels habitatges púbics en règim de lloguer, adaptant-los a la 

realitat social, econòmica i d’atur del nostre país 
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• Mediació entre el propietaris i les entitats bancàries en el cas de l'habitatge 
public i reforçament dels mecanismes d'informacio i assessorament pel que fa a 
l'habitatge privat 

 
• Orientar a les famílies a sol·licitar acollida als serveis socials de referència per 

tal de que sigui avaluada tècnica i professionalment la situació i s’activin els 
recursos existents 

 
• Acordar que els casos amb previsió de desnonament arrel de la situació d’atur 

dels propietaris, es valorin de manera prioritària en els Plans d’Ocupació de 
l’Ajuntament 

 
• Orientar  a les famílies a sol·licitar les prestacions econòmiques d’especial 

urgència pel pagament de lloguer o les quotes d’amortitzacions hipotecàries 
que depenen de la Secretaria d’Habitatge, del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
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23.- Proposició del grup municipal d'ERC per donar suport a l'única alternativa 
de traçat de la ronda del Vallès que, al seu pas per Sabadell, permet preservar 
Togores i Colobrers. 

 
 
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament trobar la millor solució per a la ciutat en el 
traçat de la Ronda del Vallès al seu pas per Sabadell. 

Atès que l'Ajuntament de Sabadell ha pres repetidament el compromís de vetllar per la 
preservació dels espais lliures del municipi i que el Ple va aprovar per unanimitat una 
moció en defensa dels espais lliures del Vallès. 

Atès que la zona de Togores i el torrent de Colobrers tenen un gran valor com a espais 
naturals del municipi, reconegut pels diferents grups municipals d’aquest Ajuntament. 

Atès que el Govern de la Generalitat ha aprovat recentment el Pla Territorial de la Regió 
Metropolitana, amb quatre alternatives de traçat per a la Ronda del Vallès que suposen 
quatre traçats d’aquesta infrastructura al seu pas per Sabadell. 

Atès que només una de les quatre alternatives dibuixa un traçat que permet preservar els 
espais naturals del municipi, en concret el torrent de Colobrers i la zona de Togores. 

Per tot això PROPOSA els següents ACORDS: 

Primer. Donar suport a l’única alternativa de traçat, de les quatre que marca el Pla 
Territorial de l’àmbit Metropolità de Barcelona per a la Ronda Vallès al seu pas per 
Sabadell, que respecta el rodal i permet preservar Togores i Colobrers, ja que no passa 
per aquests espais lliures del nostre municipi. 

Segon. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, això com als 
ajuntaments que limiten amb el terme de Sabadell (Sant Quirze del Vallès, Terrassa, 
Castellar del Vallès, Sentmenat, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del 
Vallès, Badia del Vallès i Cerdanyola del Vallès). 

 

 Sotmesa aquesta proposició a votació no s’aprova amb el vots a favor dels grups 
municipals d’ICV-EUiA i ERC i els vots en contra dels grups municipals PSC, CIU, PP 
i EpS. 
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24.- Proposició del grup municipal de CiU sobre la creació d'un Pla Municipal 
d'Austeritat. 

 
 
Atès que 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 i al dèficit públic. 
  
Atès 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, i que el President 
del Govern va anunciar el passat 12 de maig un seguit de mesures econòmiques per 
pal·liar el dèficit econòmic. 
  
Atès que davant d'aquesta situació els municipis catalans han acordat establir un marc 
d'actuació conjunt i marcar els criteris generals comuns a aplicar, i que tant la Federació 
de Municipis de Catalunya com l'Associació Catalana de Municipis han convocat 
reunions pel proper divendres 28 de maig dels seus òrgans de govern per fer una anàlisi 
d'aquestes mesures. 
Atès que el Govern de Sabadell vol convocar un Ple extraordinari durant el mes de juny 
per aplicar les mesures a proposta de les Comissions Informatives Extraordinàries que 
es convocaran al respecte. 
Atès que CIU en el Ple municipal del mes d’abril va presentar la moció sobre la creació 
d’un Pla Municipal d’Austeritat que va ser rebutjada en no reconèixer que l’Ajuntament 
de Sabadell hagi de rectificar el pressupost municipal per al 2010. 
Atès que les recomanacions que en el seu moment puguin fer les entitats municipalistes 
i el mateix govern de l'Estat o de la Generalitat no poden entrar a fons en la singularitat 
d'un municipi de la magnitud de l'Ajuntament de Sabadell, fet que fa necessari un 
plantejament de reducció de la despesa més adequat a un municipi d'aquestes 
característiques com, de fet, ja han aprovat altres municipis de característiques similars 
al nostre. 
 
Atès que un Pla Municipal d’Austeritat, fruit del consens de totes les forces polítiques 
representades en aquest ple, va més enllà de la contenció de la despesa del pressupost 
2010 i pretén establir els criteris de funcionament, organització i execució de projectes i 
serveis de l’ajuntament.  
  
Atès que cal cercar solucions consensuades que ens permetin no tan sols pal·liar 
l’impacte de la crisi sinó també racionalitzar el problema estructural de les 
administracions locals i, per tant també la de l’Ajuntament de Sabadell  millorant-ne la 
seva gestió, eficiència i optimització dels recursos públics. 
 

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

següents 
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ACORDS 

 
Primer.- Que l'Ajuntament de Sabadell es doti d’un Pla Municipal d'Austeritat amb 
objectius clars i quantificables, el qual haurà de ser sotmès en Ple extraordinari el proper 
mes de juny per a la seva aprovació, si s’escau. 
  
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 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.- el Pla Municipal d’Austeritat s’aplicarà en el pressupost 2010 i servirà 
d’orientació per als successius pressupostos municipals.  
 

 

Sotmesa aquesta proposició a votació és aprovada per unanimitat. Votació obtinguda en 
votació ordinària  
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25.- Proposició del grup municipal d'ICV-EUiA contra les mesures del Govern 
Espanyol per tal de reduir el dèficit públic. 

 
 
Volem deixar constància en la part expositiva d’aquesta moció el nostre desacord en 
relació a les mesures que el Govern Zapatero ha proposat per reduir el dèficit de l’Estat, 
i que van en detriment dels treballadors i treballadores, dels pensionistes i dels sectors 
socials amb menys capacitat de reacció davant la crisi, i el que és més greu, els menys 
responsables de la situació econòmica i financera en la que estem instal·lats. 
 
Atès les propostes presentades, pel govern Zapatero, les quals plantegen i suposen una 
rebaixa i retallada dels sous  dels treballadors/es del sector públic d’un 5% de promig 
aquest any i la congelació del sou l’any 2011. 
 
Atès la proposta de suspendre la revalorització de les pensions, menys les contributives 
i les mínimes, lo qual afecta a més de cinc milions de ciutadans a tot l’Estat. 
 
Atès la proposta d’eliminació del regim transitori per la jubilació parcial, previst en la 
llei 40/2007. 
 
Atès la proposta de reduir l’ajut oficial al desenvolupament en 600 milions d’euros. 
 
Atès la proposta de reduir la inversió pública estatal en 6.045 milions d’euros entre el 
2010 i el 2011. 
 
Atès la proposta que es fa a les Comunitats Autònomes i entitats locals, de reduir 1.200 
milions d’euros. 
 
Atès la proposta de eliminar el dret a la retroactivitat de les sol·licituds de prestacions de 
la Llei de la dependència. 
 
El grup d’ICV-EUiA,  atenent la  proposta del  govern central que afecta de manera 
directa a milers de ciutadans de Sabadell i als treballadors/es del sector públic, 
Ajuntament i empreses públiques en general, proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Instar al Govern espanyol a suspendre, de manera immediata les mesures 
adoptades en el Consell de Ministres del dia 20 de maig de 2010. 
 
Segon.-  Instar al Govern espanyol a que convoqui als representants de les forces 
polítiques i agents socials i econòmics, per tal d’elaborar un conjunt de mesures, que 
incideixin tant en els ingressos com en les despeses, que no perjudiquin als col·lectius 
amb menys recursos, que avancin cap un sistema fiscal més progressiu i, permetin 
l’equilibri pressupostari suficient, com per no haver de reduir cap retribució, ni congelar 
les pensions, ni retallar la llei de la Dependència. 
 
Tercer.-   Rebutjar la translació directe, als Governs Locals, del Pla d’ajust proposat per 
l’executiu estatal, defensant l’autonomia local en aquest procés i, insistint en el deute 
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històric que té amb ells el Govern de l’Estat, d’un nou Model de Finançament Local que 
garanteixi la cobertura de tots aquests serveis assumits. 
 
Quart.-  Fer una clara defensa dels serveis públics de qualitat i dels empleats/des 
públics. 
 
Cinquè.-  Crear una Comissió, formada per representants de tots els Grups Municipals 
del Consistori, que tingui com a objectiu concretar i, desenvolupar, un pla d’ajust 
específic del municipi que aposti per una major racionalització de la despesa en base a 
la reducció de la càrrega retributiva per càrrecs electes i eventuals; la simplificació dels 
organismes que depenguin de l’Ajuntament; el replantejament del calendari de les 
Inversions, prioritzant les encaminades a la millora de la sostenibilitat social i 
ambiental, i les associades a la millora de la competitivitat i del creixement econòmic i 
per tant recaptatori, i posposar algunes d’obra pública que no tinguin una necessitat 
immediata, així com d’altres mesures que no afectin directament als col·lectius més 
desafavorits. 
 
Sisè.-   Donar trasllat d’aquests acords a tots els Grups Parlamentaris del Congrés i del 
Parlament de Catalunya, als sindicats CCOO, UGT i CSIF i a la Federació de Municipis 
de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
Setè.-  Donar suport a la mobilització dels empleats i empleades públics, convocada 
pels sindicats, pel proper 8 de juny de 2010. 
 
  

Sotmesa aquesta proposició a votació no s’aprova amb el vots a favor dels grups 
municipals d’ICV-EUiA, EpS i ERC i els vots en contra del PSC, CIU i PP 
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26.- Proposició del grup municipal d'EpS a favor de la transparència municipal. 

 
 
El dret a la informació és un dels drets fonamentals reconegut i protegit legalment en 
l’àmbit autonòmic, estatal i europeu. 

Per tal de fer possible aquest dret,  l’administració ha de facilitar l’accés a aquella 
informació que  afecta la seva vida col·lectiva dels ciutadans i ciutadanes com a 
partícips de la nostra comunitat.  

La transparència, facilitar l’accés de la ciutadania a la informació de municipal en tot 
allò que concerneix la gestió pública, és un exercici de sensibilitat envers els 
administrats i un dels elements que permet enfortir el sistema democràtic en reforçar la 
confiança envers els poders públics. 

L’Ajuntament de Sabadell té la voluntat d’exercir el compromís de transparència envers 
la ciutadania facilitant l’accés a la informació de caràcter públic. 

Aquesta informació transparent, entesa com un sistema universal d’accés a aquelles 
dades que formen part del control democràtic i que preserva els drets fonamentals, ha de 
ser presentada com una informació de fàcil accés i exposada amb claredat. 

 

És per això que, PROPOSA: 

Ampliar la informació que es facilita al web municipal amb les informacions següents: 

a. Organigrama municipal 

b. Sous establerts per als càrrecs electes i aportacions als grups municipals.  

c. Import de les dietes que reben els membres del consistori i càrrecs de confiança 
en els diferents organismes. 

d. Declaracions de Bens dels càrrecs electes. 

e. Sous establerts per a càrrecs de confiança i comissionats. 

f. Actes complertes dels Plens municipals i de les Juntes de Govern Local. 

g. Evolució anual del pressupost segons les modificacions pressupostàries 
aprovades. 

h. Ingressos fiscals per habitant. 

i. Despesa per habitant. 

j. Endeutament per habitant. 

k. Deute públic municipal. 

l. Evolució deute en relació a exercicis anteriors. 

m. Termini de pagament proveïdors.  
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n. Convocatòria de les licitacions 

o. Relació anual dels 20 principals proveïdors i quanties de les operacions. 

p. Relació anual dels 20 principals contractistes i quanties de les adjudicacions. 

q. Relació anual dels 20 principals adjudicataris de serveis i quanties de les 
operacions. 

r. Convenis urbanístics municipals 

 

 

Sotmesa aquesta proposició a votació és aprovada per majoria, amb els vots e favor dels 
grups municipals del PSC, CIU, ICV-EUiA, EpS, i ERC, amb la abstenció del grup 
municipal PP 
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27.- Proposició del grup municipal d'ERC a favor dels serveis educatius. 

 
Atès que dins el context general de crisi, i per tal de no haver de reduir el nombre de 
professionals de l’ensenyament destinats a les escoles i instituts, s’ha plantejat la 
proposta de la imminent supressió d'un nombre molt significatiu de places dels diferents 
serveis educatius (CRP, EAP, ELIC) que atenen les escoles i instituts de Sabadell, 
concretament la proposta de reducció de places del Servei Educatiu Vallès Occidental 1 
(Sabadell i Sant Quirze del Vallès) és la següent: 
 

• CRP (Centre de Recursos Pedagògics) : reducció de 2  llocs de treball.  
• EAP (Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica): reducció d’1 lloc 

de treball. 
• ELICS (Equips d'Assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social): 

reducció d'1 i 1/2 llocs de treball 
 
Atès que la supressió de places que es proposa representaria una reducció dràstica de 
l'atenció que s'està oferint als centres educatius i als usuaris finals del sistema educatiu 
(l'alumnat i  les seves famílies).  A més, suposaria un canvi de model en els Serveis 
Educatius que han estat fins ara un element de qualitat del Sistema Educatiu de 
Catalunya.  
 
En els darrers anys el Departament havia impulsat la integració dels diferents serveis 
per configurar una estructura cohesionada de suport a la docència i a la innovació a cada 
zona. Aquest procés, que ha suposat un esforç important per als professionals, es veuria, 
ara, interromput. 
 
En el cas concret del SSTT del Vallès aquestes supressions es justifiquen no per una 
necessitat lligada a la feina, que es considera important i ben feta, sinó per la necessitat 
de personal docent per atendre als centres escolars. Davant la situació de crisi 
econòmica, seria comprensible una congelació de places dels serveis educatius, però no 
pas una retallada en un context de creixement del nombre d’aules a atendre. 
 
 
Per tot l’exposat PROPOSA adoptar els següents acords: 
 
 
Primer. Demanar al Departament d’Educació que replantegi el procés de reducció de 
places de professionals de l’ensenyament a les escoles i instituts de Sabadell, que també 
afecten els  Serveis de Suport Educatiu, ja que perjudica greument l'atenció als usuaris, 
tant els directament adreçats a alumnes com els de suport a mestres. 

 
 

Segon. Que, en la mesura de les possibilitats econòmiques, es planifiquin les plantilles 
de les escoles i instituts i dels Serveis Educatius per a Sabadell respecte de les 
necessitats del Sistema Educatiu i d’acord amb paper rellevant que la LEC  els hi atorga. 
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Tercer. Que no es retallin cojunturalment les plantilles de les escoles i instituts i dels 
Serveis Educatius per a Sabadell i que es recuperin els acords del Pacte Nacional per 
l’Educació. 
 
 Sotmesa aquesta proposició a votació és aprovada per majoria, amb els vots e favor 
dels grups municipals del PSC, CIU, ICV-EUiA, EpS, i ERC, amb els vot en contra del 
grup municipal del PP 
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28.- Proposició del grup municipal de CiU sobre mesures concretes d'austeritat a 
aplicar de forma urgent. 

 
 

Atès que 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 i al dèficit públic. 

Atès que a Sabadell, el grup municipal de Convergència i Unió, conscients de la 

importància de la crisi econòmica generada des de 2008, ha estat plantejant al Ple 

Municipal diverses mesures tant per pal·liar l’efecte de la crisis, com per reduir la 

despesa municipal. Essent algunes d’aquestes mocions el paquet de mesures per pal·liar 

la crisi econòmica debatuda el juliol del 2008, la creació d’un banc d’aliments debatuda 

el desembre de 2008, la revisió dels tributs i preus públic debatuda el març de 2009, 

creació d’un alberg i menjadors socials debatuda el juny de 2009, la reducció del 

personal eventual de 22 a 11 persones debatuda el desembre de 2009, i, finalment, la 

realització d’un Pla municipal d’austeritat  debatuda l’abril de 2010. 

Atès que les mesures per reduir la despesa municipal plantejades pel grup municipal de 

Convergència i Unió han estat sistemàticament desestimades pel govern municipal i,per 

tant,  també ho va estar el Pla municipal d’austeritat amb el vot negatiu del PSC i 

l’abstenció del PP en la votació efectuada al Ple del passat mes d’abril. 

Atès que ara, davant la greu situació, els municipis catalans volen establir un marc 

d'actuació conjunt i marcar els criteris generals comuns a aplicar, fet pel qual tant la 

Federació de Municipis de Catalunya com de l'Associació Catalana de Municipis han 

convocat reunions dels seus òrgans de govern pel proper divendres 28 de maig amb 

l’objectiu de fer una anàlisi d'aquestes mesures. 

Atès que considerem que les recomanacions de les entitats municipalistes i del mateix 

govern de l’Estat o de la Generalitat, no podran entrar a fons en la singularitat tan del 

pressupost com de l’estructura de l’ajuntament de Sabadell. 

Atès que un Pla Municipal d’Austeritat, fruit del consens de totes les forces polítiques 

representades en aquest ple, va més enllà de la solució conjuntural de manca de recursos 

per fer front a les despeses del 2010 i que pretén establir els criteris estructurals 
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diferents pel que fa al funcionament municipal introduint com a prioritats els principis 

d’economia, eficiència i eficàcia de la gestió pública, tot això tenint present la necessitat 

de racionalitzar i reduir l’estructura de l’administració local. 

Atès que fins el dia d’avui no ha estat possible obtenir el suport de l’equip de govern per 

vertebrar un Pla d’aquesta envergadura, el grup municipal de Convergència i Unió sent 

la necessitat de posar sobre la taula un conjunt de mesures que considerem aplicar de 

forma inajornable.  

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

següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- Racionalitzar la despesa municipal a partir de l’anàlisi dels següents cinc 

àmbits de gestió: organització municipal, inversions i convenis, estudis i treballs 

tècnics, política de publicitat i propaganda i despesa corrent.  

 

Segon.- Pel que fa a l’organització municipal: 

• Reorganitzar i reduir el nombre de d’àrees i regidories 

• Reduir en un 50% la despesa en els serveis que ja presten altres 

administracions 

• Reducció del 50% dels comissionats 

• Simplificar l’entramat societari de l’Ajuntament de Sabadell 

 

Tercer.- Pel que fa a les inversions i convenis 

• Suspendre l’aplicació del conveni sobre l'antiga caserna de la Guàrdia 

Civil que suposa estalviar 3 milions d’Euros. 

• Ajornar les inversions en via pública, donat que el FEIL 2009 i el 

FEOSL 2010 ja han cobert les necessitats en aquest àmbit. 

• Rebutjar tota subvenció que impliqui una despesa addicional per part de 

l’Ajuntament excepte les destinades a promoció econòmica o serveis 

socials i tingui relació amb algun programa d’actuació de l’Ajuntament 

prèviament existent i dotat pressupostàriament. 
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Quart.- Pel que fa a estudis i treballs tècnics 

• Qualsevol estudi o treball tècnic que sigui necessari s’encomanarà als 

tècnics municipals. 

• Suspensió de noves contractacions per l’elaboració de programes i 

estudis que no es puguin realitzar per tècnics municipals, llevat que 

siguin absolutament imprescindibles pel bon funcionament dels serveis 

públics que actualment està prestant l’Ajuntament 

 

Cinquè.- Pel que fa a política de comunicació, publicitat i propaganda 

• Reducció de la periodicitat de totes les publicacions municipals a la 

meitat. 

• Reducció de les campanyes institucionals en un 50%. 

 

Sisè.- Pel que fa a despesa corrent 

• No cobrir les places vacants a menys que sigui estrictament necessari pel 

bon funcionament dels serveis públics durant els exercicis 2010 i 2011. 

• Reduir el nombre de persones al servei de l’administració publica local 

refent la relació de llocs de treball per eliminar aquelles places no 

cobertes fins ara. 

• Reduir, per trams del 5%, 10% o 15%, les retribucions de càrrecs electes 

i eventuals, segons l’import de la seva retribució. 

• Renegociació de tots els contractes de lloguer de l’Ajuntament per 

adequar-los als actuals preus de mercat. 

• Deixar de prestar aquells serveis que no són competència municipal i que 

no resulten vitals pels ciutadans. 

• Refinançar el deute amb les entitats de crèdit 

• Revisar i renegociar, si s’escau, els contractes amb les empreses 

subministradores d’aigua, gas i electricitat que proveeixen l’Ajuntament 

de Sabadell. 

• Aplicar les recomanacions fetes en els informes tècnics sobre 

subministraments d’aigua, gas i electricitat que ja s’han realitzat i que no 

s’han aplicat. 

• Reduir les despeses per càterings a les festes de reconeixements i 

lliuraments de premis en un 50% com a mínim. 
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• Reducció els viatges de representació, així com l’assistència a 

congressos, seminaris que suposin una despesa en allotjament i transport 

en un 50% com a mínim. 

• Reducció de les despeses d’atencions protocol·làries i de representació en 

un 25% com a mínim. 

• Reducció de les despeses postals en un 10% com a mínim 

• Reducció de les despeses de telèfon en un 10% com a mínim. 

• Reducció de les despeses de material d’oficina en un 10% com a mínim. 

• Reducció de les despeses per adquisició de premsa, revistes i altres 

publicacions en un 10% com a mínim 

• Reducció de les despeses en serveis professionals en un 10% com a 

mínim. 

 

Setè.- Altres propostes 

• Contractar la gestió de la Fira Sabadell a una entitat especialitzada per 

evitar que continuï generant pèrdues. 

• Pel que fa als regidors i personal de l’Ajuntament que perceben un sou 

de l’Ajuntament, les dietes que cobren per l’assistència a reunions com a 

representants de l’Ajuntament a empreses, a altres administracions o a 

qualsevol entitat s’ingressaran a l’erari municipal.  

• No es crearan noves festes, ni commemoracions,  ni actes de 

reconeixement que impliquin qualsevol tipus de despesa durant el que 

resta del 2010 i 2011 si no és per acord explícit del Ple. 

Vuitè.- Per tal de portar un seguiment de l’aplicació de les mesures anteriors, 

mensualment l’equip de govern donarà compte als membres de la Comissió Especial de 

Comptes de l’Ajuntament de Sabadell de la liquidació de les despeses i pagaments 

realitzats per l’Ajuntament, així com de les seves societats, organismes autònoms i de 

qualsevol altre ens sobre el qual l’Ajuntament en tingui el control. Aquesta liquidació 

contindrà informació detallada corresponent a les dades disponibles en la setmana 

anterior al dia de la reunió de la Comissió. 

 

Es deixa sobre la taula. 
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