
TEXT DEFINITIU DELS ACORDS APROVATS PER L’AJUNTAMENT PLE 
Sessió: 22/06/2010 
Caràcter de la sessió: extraordinària 
Hora d’inici: 9 del matí 
Hora de finalització:    11’45 h. del matí     
 
A Sabadell el 22/06/2010, al Saló d'Actes de l'Ajuntament, sota la presidència de l’alcalde es reuneix, 
en sessió extraordinària, el Ple de l’Ajuntament de Sabadell, amb l’assistència dels següents 
membres: 

 
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 
Sra. Rosa Roig Vidal 
 
Sra. Maria Carmen Garcia Suarez  
Sr. Pere Vallverdú Llop  
Sr. Juan Miguel Mena Arca  
Sra. Maria Sol Martinez Torres  
 
Sr. Jordi Soriano José 
Sra. Patricia Martínez Ruiz  
 
Sr. Isidre Soler Clarena 
Sra. Virginia Domínguez Álvarez 
 
Sr. Magi Rovira i Font 

   
Secretari general                 Sr. Emili Tapias Sola 
Interventor                    Sr. Jesus Liesa Liesa    



  
A les 09 del matí, i atès que hi ha el quòrum de constitució que estableix Article 98,c) 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, la Presidència declara oberta la sessió i es passen a tractar els diferents punts de l’ordre 
del dia: 
  
 
PROPOSTA D'ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT 
PLE DEL DIA  22/06/2010 , A LES  09:00 HORES. 
 
 
A) PART RESOLUTIVA 
 
1.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS   

 
Recursos Humans 

 
1.- Aprovar la modificació de l'acord del Ple municipal de 27 de juny de 2007, relatiu als drets 
econòmics dels membres electes per a l'exercici dels seus càrrecs, derivada del pla d'austeritat. 

 
 
Vist el Reial Decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit 
públic. 
 
Vista la resolució de 27 de maig de 2010, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’acord de 
convalidació de l’esmentat Reial Decret Llei, de conformitat amb el que disposa l’article 86.2 de la Constitució.  
 
Atès que l’actual context socioeconòmic de profunda crisi econòmica, fa necessari que l’Ajuntament de Sabadell adopti 
una sèrie de mesures de contenció de despesa, entre d’altres pel que fa al capítol 1 del pressupost municipal, de 
retribucions del personal. 
  
Atès que per acord del Ple de data 27 de juny de 2007, es van fixar les retribucions dels membres electes de l’Ajuntament 
de Sabadell en funció del seu grau de dedicació i els imports que perceben els regidors i regidores per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats i per assistència a les reunions de la Junta de portaveus, així com també els 
imports a assignar als grups polítics municipals per a les seves despeses de funcionament.   
 
Atès que per acords plenaris de dates 3 de febrer de 2009 i 9 de desembre de 2009 es van congelar les retribucions fixades per als 
membres electes d’aquest Ajuntament, així com els imports que perceben els/les regidors/es per l’assistència als òrgans 
col·legiats i reunions de la Junta de Portaveus.   
 
Vist l’acord de la Federació espanyola de municipis i províncies (FEMP) en relació a la reducció de salaris dels càrrecs electes i alts càrrecs 
locals, mitjançant el qual es recomana a tots els ajuntaments uns percentatges de reducció salarial per a, entre d’altres, alcaldes i regidors de 
l’Administració local, en funció d’uns trams de retribucions anuals brutes basats en els nivells retributius del President del Govern, Ministres i 
alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, d’acord amb el Reial Decret Llei 8/2010, significant-se que, pel que fa al nostre Ajuntament , 
el tram que va entre 41.055,65 € fins a 54.615,68 € al qual li correspon  un 7% no seria d’aplicació , atès que no hi ha cap retribució anual bruta 
corresponent a càrrec electe municipal que es situï dintre del mateix . 
 
Vist l’art 97.1 del Reglament Orgànic Municipal que estableix que el Ple municipal, a proposta de l’alcalde, determina les retribucions 
individuals dels membres de l’Ajuntament. 
 
Vist l’art. 75 .5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que s’han de publicar íntegrament en el 
BOP i fixar-se en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els acords plenaris referents a retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial; 
 
 
En virtut de tot l’exposat, la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals a petició del tinent d’alcalde de l’Àrea de 
Serveis Centrals, proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
 



ACORDS 
 
 
PRIMER.- Modificar les retribucions assignades en data 31 de maig de 2010 als càrrecs electes amb dedicació exclusiva 
i parcial de l’Ajuntament de Sabadell en virtut de l’acord plenari de data 27 de juny de 2007, aplicant, amb efectes 1 de 
juny de 2010, els següents percentatges de reducció per trams de retribució anual, de conformitat amb la recomanació 
efectuada per la Federació espanyola de municipis i províncies: 
 

 Entre 27.495,63 € i fins a 41.055,65 € inclosos: 6% de reducció 
 Entre 41.055,65 € i fins a 54.615,68 € inclosos: 7% de reducció 
 Entre 54.615,68 € i fins a 64.606,48 € inclosos: 8% de reducció 
 Entre 64.606,48 € i fins a 73.682,84 € inclosos: 9% de reducció 
 Entre 73.682,84 € i fins a 81.155,04 € inclosos: 10% de reducció 
 A partir de 81.155,04 €:                                      15% de reducció 

 
SEGON.- Modificar l’import de les indemnitzacions a regidors/es per assistència als òrgans col·legiats i el de 
l’assistència a les reunions de la Junta de Portaveus, establertes en virtut de l’acord plenari de data 27 de juny de 2007, 
quedant fixades en els següents imports a partir d’1 de juny de 2010 :  
 

 Assistència a les sessions de Ple i altres òrgans col·legiats: 1.453,50 € /mes )  
 Assistència a les reunions de la Junta de Portaveus: 1.231,14 €/mes  

 
 
TERCER.- Aplicar una reducció d’un 2% en l’assignació mensual destinada als grups municipals establerta en virtut de 
l’acord plenari de data 27 de juny de 2007, amb data d’efectes 1 de juny de 2010 . En el cas que algun dels grups 
municipals compti amb  personal col·laborador eventual se li aplicarà al seu càrrec la reducció establerta al Reial Decret 
Llei 8/2010. 
 
 
CINQUÈ.-  Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 
 
 



  
 

2.- Aprovar la modificació de les retribucions dels empleats i de les empleades de l'Ajuntament de 
Sabadell, d'acord amb el Reial Decret Llei 8/2010. 

 
 
 
Vist el Reial Decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit 
públic. 
 
Vista la resolució de 27 de maig de 2010, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’acord de 
convalidació de l’esmentat Reial Decret llei, de conformitat amb el que disposa l’article 86.2 de la Constitució.  
 
Atès que el primer capítol d’aquest Reial Decret contempla una sèrie mesures en matèria d’ocupació pública, entre les 
quals consten una sèrie de disposicions encaminades a reduir, amb criteris de progressivitat, la massa salarial del sector 
públic en un 5% en termes anuals.  
 
Atès que dita reducció opera tant sobre les retribucions bàsiques com sobre les de caràcter complementari, essent 
d’obligada aplicació a totes les Administracions públiques. 
 
Atès que de conformitat amb la disposició final segona del citat Reial Decret, l’article 1, apartat dos i tres, i la disposició 
addicional novena tenen caràcter bàsic i, per tant, són d’aplicació a l’Ajuntament de Sabadell, així com també l’article 28 
de l’esmentat Reial Decret. 
 
Atès el que disposa l’article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.  
 
Atès que el personal funcionari i personal laboral de l’Ajuntament de Sabadell estan assimilats , entre d’altres, pel que fa 
a l’estructura retributiva, procedeix aplicar els mateixos criteris pel que fa a l’aplicació del Reial decret llei .  
 
Atès que el capítol III de l’acord de condicions de treball 2008-2011 queda afectat per l’aplicació del que disposa l’article 
1 Apartat Quatre del Reial Decret Llei pel que fa a la modificació de l’article 28. Uno B) de la Llei General de 
Pressupostos de l’Estat per a l’any 2010, pel que fa a  la reducció en un 5% dels imports contemplats en els seus articles 
14,15 i 16.4 B), en relació als factors de complement específic, productivitats i complements personals no absorbibles i 
altres complements personal associats a determinats llocs de treball ,  respectivament.  
 
Atès que en data 14 de juny de 2010 s’ha informat als presidents i secretaris de la  Junta de personal i Comitè d’empresa 
sobre l’aplicació de les mesures contingudes en l’esmentat Reial Decret i la seva afectació en els conceptes retributius 
establerts en l’acord de condicions de treball 2008-2011 de l’Ajuntament de Sabadell . 
 
Atès en data 9 de desembre de 2009, el ple de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar, juntament amb el document de la 
plantilla municipal, la relació de llocs de treball, on es detallava l’import dels complements específics assignats a cada 
lloc de treball i tenint en compte que aquests es veuen afectats per l’aplicació del RDLL 8/2010, per la qual cosa 
procedeix la seva modificació.   
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 1 Apartat Quatre del RDLL 8/2010 pel que fa a la modificació de 
l’article 28. 4 de la Llei General de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2010, el personal eventual de l’Ajuntament de 
Sabadell està assimilat, pel que fa a estructura retributiva, als funcionaris de carrera, per la qual cosa, també els són 
d’aplicació les mateixes previsions que per a la resta d’empleats/des públics/ques de la Corporació. 
 
En virtut de tot l’exposat, la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals a petició del tinent d’alcalde de l’Àrea de 
Serveis Centrals, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aplicar, amb efectes 1 de juny de 2010, els imports de retribucions bàsiques (sou base i triennis) per a cada 
grup de classificació que disposa el Reial Decret Llei 8/2010 en el seu article 1 apartat Tres B) i, aplicar puntualment en 
la paga extraordinària del mes de desembre les retribucions bàsiques que assenyala l’ article 1 del mateix Reial decret en 
el seu apartat Dos B) 3).  



 
 
SEGON.- Aplicar, amb efectes 1 de juny de 2010, una reducció d’un 5% a cadascun dels nivells assignats a cada lloc de 
treball en concepte de complement de destí, de conformitat amb el que disposa en Reial decret llei en el seu article 1 
apartat 4, respecte de la modificació de l’article 28.Uno A) lletra c)  de la Llei general de pressupostos per a l’any 2010.  
 
TERCER.- Modificar la relació de llocs de treball aprovada conjuntament amb la plantilla i el pressupost municipal per 
acord plenari de data 9 de desembre de 2009, pel que fa als complements específics assignats a cada lloc de treball, atès 
que la seva quantia anual, amb efectes 1 de juny de 2010, es veurà reduïda en un 5% respecte de la vigent a 31 de maig de 
2010, de conformitat amb el que disposa el Reial decret llei en el seu article 1 apartat 4, respecte de la modificació de 
l’article 28 Uno A) lletra d) de la Llei general de pressupostos per a l’any 2010 ,  segons consta a l’annex I, el qual 
s’adjunta al present acord plenari a tots els efectes legals. 
 
QUART.- Modificar, amb efectes 1 de juny de 2010, els imports contemplats en els articles 14 i 15 de l’acord de 
condicions de treball 2008-2011 de l’Ajuntament de Sabadell, pel que fa als factors de complement específic i 
productivitats, atès que cadascun d’aquests imports es veuran reduïts en un 5% respecte de les quanties referides a 31 de 
maig de 2010, de conformitat amb el que disposa el Reial decret llei en el seu article 1 apartat 4, respecte de la 
modificació de l’article 28 Uno A) lletra d) i e) de la Llei general de pressupostos per a l’any 2010 , segons consta a 
l’annex II, el qual s’adjunta al present acord plenari a tots els efectes legals.  
 
CINQUÈ.- Reduir en un 5% la dotació proporcional de juny a desembre de la partida del pressupost municipal de 2010 
destinada a atendre la despesa derivada de les gratificacions per serveis extraordinaris, de conformitat amb  el que disposa 
el Reial decret llei en el seu article 1 apartat 4, respecte de la modificació de l’article 28 Uno A) lletra f) de la Llei general 
de pressupostos per a l’any 2010. 
 
SISÈ.- Aplicar, amb efectes 1 de juny de 2010, una reducció del 5% a l’import dels complements personals no 
absorbibles de l’article 16.4 B) de l’acord de condicions de treball 2008-2011 de l’Ajuntament de Sabadell. Els 
complements personals transitoris no es veuran afectats per aquesta reducció, de conformitat amb el que disposa el Reial 
decret llei en el seu article 1 apartat 4, respecte de la modificació de l’article 24 Uno B) apartat c)  de la Llei general de 
pressupostos per a l’any 2010. 
  
SETÈ.- Aplicar, amb efectes 1 de juny de 2010, a les retribucions que a 31 de maig de 2010 tinguin assignades el 
personal eventual de l’Ajuntament de Sabadell els mateixos percentatges de reducció que s’apliquen a la resta dels/de les 
empleats/des públics/ques de l’Ajuntament, tant pel que fa a les retribucions bàsiques com a les retribucions 
complementàries, de conformitat amb el que disposa el RDLL 8/2010 en aquest sentit.   
 
VUITÈ.-  Publicar el presents acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 
 
 
  



 
3.- Aprovar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sabadell, 
derivada del pla d'austeritat. 

 
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, , i posteriorment van ser modificats per 
acord plenari de data 1 de juny de 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 l’informe emès per l’interventor municipal.   
 
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, i posteriorment modificats per acord  plenari de data 1 de 
juny de 2010, 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. 
 
 
 
  

 



 
Serveis Econòmics 

 
4.- Aprovar el pla d'austeritat de l'Ajuntament de Sabadell i el conjunt de mesures per a la seva 
execució. 

 

 
 
ATÈS que la profunditat de la crisi econòmica ha portat tots els estats industrialitzats a fer un gran esforç 
fiscal i a posar en marxa, en gran part de forma coordinada, mesures proactives per tal pal·liar les 
conseqüències de la crisi  i preservar els nivells assolits de desenvolupament i benestar, així com donar suport 
als sectors socials que han patit un major impacte de la crisi.  
 
VIST que aquestes mesures de política fiscal expansives, han donat lloc, amb caràcter general, a que les 
administracions públiques hagin assolit elevats nivells de dèficit desconeguts en les darreres dècades, els quals 
ara cal corregir com a requisit essencial per aconseguir una recuperació econòmica sòlida i duradora. 
 
ATÈS que en l'àmbit de la Unió Econòmica i Monetària s'han acordat calendaris específics per tal que 
cadascun dels països que integren la Unió situï el nivell del seu dèficit dins dels marges que preveu el Pacte 
d'estabilitat i creixement, és a dir, dins del límit del 3% en relació amb el seu producte interior brut (PIB).  
 
VIST que, tanmateix, la inestabilitat en els mercats financers i els problemes específics de les finances 
d'alguns països integrants de la Unió Econòmica i Monetària han acabat generant dificultats creixents per al 
finançament de les administracions públiques i l'extensió en els mercats de la desconfiança sobre la capacitat 
efectiva d'aquestes per portar a terme el procés de consolidació fiscal. 
 
VIST que la Unió Econòmica i Monetària ha reaccionat creant, conjuntament amb el Fons Monetari 
Internacional, un mecanisme de suport i rescat de les finances públiques dels seus estats membres com a 
instrument per aportar credibilitat als mercats financers. Aquesta mesura, però, ha exigit un major compromís 
per part dels estats membres i, en especial, per aquells que presenten desequilibris més greus en les seves 
finances, la qual cosa els ha forçat a accelerar els seus plans de consolidació i a fer-los més estrictes. 
 
ATÈS que els ajuntaments no han quedat aliens a la situació global que s’ha creat en relació a la crisi, ja que 
aquesta ha obligat els ajuntaments a incrementar d’una manera molt important la resposta a les demandes dels 
seus ciutadans en serveis relacionats amb polítiques socials, polítiques d’ocupació i atenció a les persones per 
fer front als reptes de la convivència i de la cohesió social, i que inevitablement necessiten de més recursos i 
d’una gestió més eficient. 
 
ATÈS que els governs locals, en general, han estat garantia de bona gestió i instruments imprescindibles per 
millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i que, en un context de crisi com l’actual, tenen un paper 
molt destacat, en ser l’administració publica més propera a la ciutadania i, per tant, qui rep la pressió de les 
necessitats creixents per la situació de crisi. 
 
VIST que en aquest marc de crisi global  el Govern de l'Estat, per mitjà del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de 
maig, ha adoptat unes mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, les quals són d’obligat 
compliment per a les administracions públiques. 
 
ATÈS que l’Ajuntament de Sabadell vol anar més enllà, i per aquest motiu ha confeccionat un Pla d’Austeritat 
2010-2011, amb el detall de mesures a dur a terme, el qual és la manifestació de la voluntat política de l’equip 
de Govern a contribuir a la reducció i racionalització de la despesa pública, tot mantenint la priorització de les 
polítiques socials, les polítiques d’ocupació i les d’atenció a les persones.  



 
En virtut de tot l’exposat, la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals a petició del tinent d’alcalde 
de l’Àrea de Serveis Centrals, proposa al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
 
Aprovar el Pla d’Austeritat 2010-2011 de l’Ajuntament de Sabadell, el qual s’adjunta en annex.  
 
 



 
 
5.- Aprovar la modificació pressupostària núm. 4,  derivada del pla d'austeritat. 

 
 
 
ATÈS que en el transcurs d’aquest exercici s’han produït diversos acords, actuacions i finalitzacions d’obres que fan 
necessari incorporar noves inversions al pressupost d’aquest exercici com són sentències d’expropiació, l’acabament de la 
pista coberta d’atletisme i l’acord de compartir despeses d’urbanització del perllogament dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
ATÉS que les inversions detallades en el punt anterior no estaven previstes al pressupost 2010 i es finançarà per préstecs, 
la qual cosa origina una generació de crèdit   per un import de 20.000.000€ (vint milions d’euros). 
 
ATÈS que des de diversos departaments municipals han proposat transferències de crèdit internes entre partides de 
despesa amb diferent grup de funció per import de 1.364.040€ (un milió tres-cents seixanta-quatre mil quaranta euros). 
 
Vist  el que disposen els articles 177,179 i 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe emès per l’Interventor. 
 
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, a petició del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de 
Serveis Centrals, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el quart expedient de modificació de pressupost de suplements, crèdits extraordinaris i transferències 
de crèdit al Pressupost General del 2010 de l’Ajuntament de Sabadell conforme l’annex número 1 adjunt i que inclou: 
  

• Transferències de crèdit internes entre aplicacions pressupostàries de despesa amb diferent àrea de despesa 
per un import de 1.364.040 euros (un milió tres-cents seixanta-quatre mil quaranta euros). 

 
• Generació de crèdits pels  ingressos  derivats de  préstecs  per import de 20.000.000 d’euros (vint milions 

d’euros). 
 

Segon.- Exposar aquest expedient al públic en la forma i terminis que estableixen els arts. 169,170 i 17.2 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, i considerar-lo definitivament aprovat 
si no es presenten reclamacions. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde President o regidor en què delegui o tingui delegat per a la signatura de tots els documents 
que fossin necessaris per a l’efectivitat dels acords precedents. 
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Annex 1 
Modificació 3-4/2010 Modificació  de pressupost número 4 Ple de 22 de juny de  
Partida Descripció       Projecte                 Nom del projecte Modificació 

Baixa despesa 
200/9221A/2260201 Informació municipal i comunicació 5.300,00 
203/3320B/62200 Edificis i altres construccions 2006 2 AJSB 9 Biblioteques de Creu de Barberà i Ca n'Oriac 50.000,00 
310/4311A/22199 Altres subministraments 10.000,00 
310/4311A/22602 Publicitat i propaganda 5.000,00 
310/4311A/22706 Estudis i treballs tècnics 5.000,00 
310/4311A/22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i  10.000,00 
310/4930A/22706 Estudis i treballs tècnics 5.000,00 
401/3410A/22199 Altres subministraments 1.140,00 
401/3410A/22699 Altres despeses diverses 1.000,00 
401/3410B/22199 Altres subministraments 2.000,00 
401/3410B/22300 Transports 1.000,00 
401/3410B/22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i  30.000,00 
401/3411B/22199 Altres subministraments 5.000,00 
401/3411B/22699 Altres despeses diverses 3.500,00 
401/3420B/21300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 41.000,00 
401/3420B/62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 2005 2 AJSB 22 Pavellons Esportius Nord/Sud 100.000,00 
405/2340A/22699 Altres despeses diverses 2.000,00 
405/2340A/22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i  4.000,00 
405/2340B/22699 Altres despeses diverses 500,00 
405/2340B/22706 Estudis i treballs tècnics 1.000,00 
405/2340C/22699 Altres despeses diverses 1.500,00 
406/3243A/47900 Transferències corrents a empreses privades 75.000,00 
500/1500A/62600 Equips per a processos d'informació 2008 2 AJSB 24 GIS Urbanisme 95.000,00 
500/1500C/22602 Publicitat i propaganda 2.800,00 
505/1513A/22706 Estudis i treballs tècnics 3.000,00 
621/1611A/21300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 50.000,00 
621/1650A/21300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 30.000,00 
Annex 1 



Modificació 3-4/2010 Modificació  de pressupost número 4 Ple de 22 de juny de  
Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

621/1710A/21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 100.000,00 
622/1620B/2270000 Neteja 420.471,61 
622/1620C/227000 Neteja 25.280,80 
622/1630A/2270000 Neteja 154.247,59 
623/1331A/22699 Altres despeses diverses 5.000,00 
623/1331B/21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 25.000,00 
623/1331C/21300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 10.000,00 
624/1515A/62900 Altres inversions noves associades al funcionament  2008 2 AJSB 66 Redacció projectes, direcció d'obres i ajustos liquidació 55.000,00 
 operatiu dels serveis 
630/9241A/22706 Estudis i treballs tècnics 22.000,00 
630/9242A/22100 Energia elèctrica 3.000,00 
630/9242A/22104 Vestuari 4.300,00 
 Total  Baixa despesa 1.364.040,00 
Alta ingres 
900/91300 Préstecs d’empreses financeres  llarg termini 2005 2 AJSB 21 Pista d'atletisme coberta 910.100,00 
900/91300 Préstecs d’empreses financeres  llarg termini 2007 2 AJSB 23 Compra de sòl 7.521.500,00 
900/91300 Préstecs d’empreses financeres  llarg termini 2010 2 AJSB 44 Parquing Fira 7.293.500,00 
900/91300 Préstecs d’empreses financeres  llarg termini 2010 2 AJSB 45 Urbanització perllogament ferrocarrils Generalitat 4.274.900,00 
 Total  Alta ingres 20.000.000,00 
Alta despesa 
203/3320A/2270001 Contractes neteja 59.548,58 
208/2411A/22100 Energia elèctrica 50.000,00 
208/2411A/22199 Altres subministraments 2010 2 AJSB 43 Projecte Plans d'Ocupació 2010 22.460,00 
208/2411A/44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 2010 2 AJSB 43 Projecte Plans d'Ocupació 2010 278.140,00 
208/2411A/60900 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general 2010 2 AJSB 43 Projecte Plans d'Ocupació 2010 70.000,00 
208/2411A/61900 Altres inversions de reposició en infrastructures i béns  2010 2 AJSB 43 Projecte Plans d'Ocupació 2010 38.000,00 
 destinats al ús general 
208/2411A/63200 Edificis i altres construccions 2010 2 AJSB 43 Projecte Plans d'Ocupació 2010 96.000,00 
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Partida Descripció    Projecte    Nom del projecte Modificació 

208/2411A/74000 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat local 2006 2 AJSB 68 Rehabilitació de la fàbrica de Can Molins 52.000,00 
208/9222F/74000 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat local 2010 2 AJSB 44 Parquing Fira 7.293.500,00 
304/9204B/2270001 Contractes neteja 45.470,19 
310/4310A/22100 Energia elèctrica 61.000,00 
401/3420A/2270001 Contractes neteja 45.327,36 
401/3420B/74000 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat local 2005 2 AJSB 21 Pista d'atletisme coberta 910.100,00 
406/3210A/22100 Energia elèctrica 150.000,00 
406/3210A/2270001 Contractes neteja 128.834,93 
500/1500C/60900 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general 2010 2 AJSB 45 Urbanització perllogament ferrocarrils Generalitat 4.274.900,00 
501/1510A/60000 Compra de sòl i edificis 2007 2 AJSB 23 Compra de sòl 7.521.500,00 
621/1650A/22100 Energia elèctrica 239.000,00 
630/9242A/2270001 Contractes neteja 28.258,94 
 Total  Alta despesa 21.364.040,00 
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6.- Aprovar la sol.licitud d'una operació de crèdit per finançar inversions municipals. 
 
 
 
  
ATÈS que en el transcurs d’aquest exercici s’han produït diversos acords, actuacions i finalitzacions 
d’obres que fan necessari incorporar noves inversions al pressupost d’aquest exercici com són sentències 
d’expropiació, l’acabament de la pista coberta d’atletisme i l’acord de compartir despeses d’urbanització 
del perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat, entre d’altres. 
 
ATÈS que el Ple municipal ha incorporat les inversions esmentades i el seu finançament per préstecs al 
pressupost de l’any 2010 per import de 20 milions d’euros. 
 
ATESA la conveniència d’iniciar un expedient administratiu per concertar una operació de crèdit amb la 
finalitat d’atendre les inversions incorporades a l’exercici 2010. 
  
ATÈS que al Ple del 28 de juliol de 2008 es van aprovar els escenaris pressupostaris pluriennals per a 
donar compliment a la normativa vigent d’estabilitat pressupostària, d’acord el que estableix el 
Reglament d’Estabilitat Pressupostària (RD 1463/2007, de 2 de novembre).  
 
ATÈS que aquests escenaris pluriennals, juntament amb l’informe d’intervenció i la memòria d’estabilitat 
pressupostària, es van aprovar per l’òrgan competent de la tutela financera de l’Administració Local a 
Catalunya amb data 31 de juliol de 2008.  
 
ATÈS que la situació actual fa que sigui necessari sol·licitar autorització al departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya per signar el préstec a llarg termini que finançarà la modificació 
del programa d’inversions 2010. 
 
ATÈS que s’han realitzat consultes prèvies a la Generalitat de Catalunya i ens han comunicat que aquesta 
operació s’autoritzaria, ja que l’Ajuntament de Sabadell compleix les ràtios de deute viu, capacitat de 
retorn i romanent de tresoreria. 
 
VIST el que disposen els articles 49, 50, 52, 53 i 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 4 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic.   

 
VIST l’informe de l’Interventor; 
 
La Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, a petició del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis 
Centrals., proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
  
ACORDS 
 
 
PRIMER.- Iniciar un expedient administratiu mitjançant procediment de contractació per a un préstec a 
llarg termini amb les característiques i condicions que s’indiquen a continuació: 
 
• Import màxim: vint milions d’euros (20.000.000,00€) 
• Modalitat: Préstec a llarg termini 
• Termini: entre 10 i un màxim de 15 anys d’ amortització més 1 any de carència en ambdós casos. 
• Interès, marge diferencial i comissions a ofertar per les entitats financeres que presentin proposicions 

per a l’adjudicació del contracte però tenint present que: 
 

a) En cas que el tipus d’interès sigui variable, la referència  serà l’Euribor, entenent per Euribor a 
aquests efectes el tipus d’interès a què s’ofereixen dipòsits interbancaris en euros a aquest 
termini, dins de la zona de la Unió Monetària Europea entre els bancs i les caixes de primera 



línia, que aparegui a la pantalla REUTERS  a les onze del matí del segon dia hàbil immediat 
anterior al període en què hagi de regir. O en el seu cas el que legalment es marqui com a interès 
substitut. 

  
b) A part del marge diferencial s’haurà d’especificar, si s’escau, l’arrodoniment que s’aplicarà al 

resultat de la suma de l’Euribor més el marge diferencial. 
 

c) La presentació d’ofertes pot ser per import parcial o per la totalitat. 
 

• Formalització del contracte: El Secretari general de l’Ajuntament exercirà les funcions de Fedatari 
Públic. 

 
 
SEGON.- Convidar formalment a les entitats financeres a presentar oferta en aquest procediment  de 
contractació  per a  l’operació indicada. 
 

TERCER.- L’adjudicació del contracte s’aprovarà per decret de l’Alcalde, previs els corresponents 
informes i autoritzacions, de conformitat amb el que disposa el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, el 
Decret 94/1995 de 21 de febrer i l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril de 2007. 

  
QUART.- Sol·licitar autorització del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya 
per formalitzar l’operació de crèdit a llarg termini. 
 
CINQUÈ.- Autoritzar, si s’escau, a la persona en qui delegui l’Alcalde per subscriure la documentació 
que resulti necessària per a l’efectivitat dels anteriors acords i per a la disposició dels fons de l’esmentat 
crèdit. 
   
 
 
 
1.- Aprovar la modificació de l'acord del Ple municipal de 27 de juny de 2007, relatiu als drets econòmics 
dels membres electes per a l'exercici dels seus càrrecs, derivada del pla d'austeritat. 
 
Sotmèsa aquesta proposta a votació s’aprova per majoria amb els vots a favor dels grups 
municipals del PSC, CIU, ICV-EuiA i PP, i l’abstenció dels grups municipals d’EpS. i ERC 
 
 
 
2.- Aprovar la modificació de les retribucions dels empleats i de les empleades de l'Ajuntament de 
Sabadell, d'acord amb el Reial Decret Llei 8/2010. 
 
Sotmèsa aquesta proposta a votació s’aprova per majoria amb els vots a favor dels grups 
municipals del PSC i vots en contra dels grups municipals ICV-EuiA, EpS i l’abstenció dels grups 
municipals de CIU,PP i ERC 
 
 
3.- Aprovar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sabadell, 
derivada del pla d'austeritat. 
Sotmèsa aquesta proposta a votació s’aprova per majoria amb el vots a favor dels grups municipals 
del PSC i PP, vots en contra dels grups municipals CIU, ICV-EuiA, EpS. i l’abstenció del grup 
municipal ERC. 
 
 
4.- Aprovar el pla d'austeritat de l'Ajuntament de Sabadell i el conjunt de mesures per a la seva execució. 
Sotmèsa aquesta proposta a votació s’aprova per majoria amb els vots a favor dels grups 
municipals del PSC i PP, vots en contra dels grups municipals CIU, ICV-EuiA, EpS i l’abstenció 
d’ERC. 
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5.- Aprovar la modificació pressupostària núm. 4,  derivada del pla d'austeritat. 
Sotmèsa aquesta proposta a votació s’aprova per majoria amb els vots a favor dels grups 
municipals del PSC i PP, vots en contra dels grups municipals CIU, ICV-EuiA, EpS i l’abstenció 
d’ERC. 
 
 
 
6.- Aprovar la sol.licitud d'una operació de crèdit per finançar inversions municipals. 
Sotmèsa aquesta proposta a votació s’aprova per majoria amb els vots a favor dels grups 
municipals del PSC i PP, vots en contra dels grups municipals CIU, ICV-EuiA, EpS i l’abstenció 
d’ERC. 
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