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I
AJUNTAMENT PLE
A Sabadell el 31/03/2016, al Saló d'Actes de l'Ajuntament, sota la presidència de l’alcalde es
reuneix, en sessió ordinària, el Ple de l’Ajuntament de Sabadell, amb l’assistència dels següents
membres:

President :
Sr. Juli Fernàndez i Olivares
Assistents:
Sra. Montserrat Chacon i Rocamora
Sr. Xavier Guerrero i Cano
Sr. Gabriel Fernàndez i Diaz
Sr. Maties Serracant Camps
Sra. Glòria Rubio Casas
Sr. Albert Cos Boada
Sra. Míriam Ferràndiz Saus
Sr. Joan Berlanga Sarraseca
Sr. Ramon Vidal Lopez
Sr. Eduard Navarro Garcia
Sra. Elena Hinojo Navarro
Sr. Josep Ayuso Raya
Sr. Carles Bosch Masó
Sr. Cristian Sánchez García
Sra. Ana Carrasco Serrano
Sr. Manel Gimenez Marques
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Antoni Font i Renom
Sr. Josep Beltran i Taixà
Sra. Silvia Renom i Martinez
Sr. José Luis Fernández Diaz
Sr. Adrian Hernández Moyano
Sr. Ramón García Fernández
Sra. Maria Sol Martinez Torres
Sr. Miguel Soler Antolí
Sr. Esteban Gesa Para (s’absenta a partir del punt 15)
Secretari
Interventor

Sr. David Cabezuelo Valencia
Sr. Joan Romagosa Rebulà

Essent les 5 de la tarda, i existint el quòrum de constitució que estableix l’article 95 C de la Llei
8/1987 de 15 d’abril, 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:
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ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA
31/03/2016 , A LES 17:00 HORES.
A) Memòria d'activitats del Síndic Municipal de Greuges de l'any 2015.
B) PART RESOLUTIVA
1.-ALCALDIA
1.-

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2016.

B) PART RESOLUTIVA
SECRETARIA GENERAL
2.-

Modificació dels nomenaments dels representants del grup polític municipal de Ciutadans
en diferents organismes municipals.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS
3.-

Aprovació de la classificació de les empreses municipals als efectes de la disposició
addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.

SERVEIS ECONÒMICS
4.-

Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals núm. 3.17, reguladora
de la taxa per la prestació dels serveis d'ensenyament municipal de caràcter reglat, i núm.
5.5, reguladora del preu públic per la prestació dels serveis relatius a l’ús d’instal·lacions
esportives municipals i la participació en programes esportius.

3.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CULTURA
EDUCACIÓ
5.-

Aprovació de les bases reguladores específiques per a l'atorgament de beques d'estudi
d'idiomes durant dos nivells acadèmics consecutius.

6.-

Aprovació dels preus públics relatius als serveis d'ensenyament a l'Escola Municipal de
Música, així com les condicions i forma d'aplicació de la tarifació social, aplicables a partir
del curs 2016-2017.

7.-

Aprovació de l'oferta inicial i dels preus públics dels cursos i/o tallers que sota el títol genèric
Música Oberta, oferiran l'Escola Municipal de Música i el Conservatori Professional de
Sabadell a partir del curs 2016-2017.

8.-

Aprovació de les tarifes del servei d'escolarització a les escoles bressol i als Centres
d'Educació Infantil i Familiar de titularitat municipal a partir del curs 2016-2017.

CULTURA
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9.-

Aprovació dels preus públics i de les bonificacions per a la venda d'entrades als espectacles
i activitats culturals durant el període d'abril a juny de 2016 que es realitzin en la carpa de
circ La Vela, ubicada dins les instal·lacions de l'Estruch.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ESPAI PÚBLIC
10.- Autorització a Transports Urbans de Sabadell SCL, concessionària del servei públic de
transport urbà de Sabadell, per a formalitzar els contractes per a l'adquisició de tres
vehicles.
11.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Associació Banc
d'Energia, per al desenvolupament del projecte de creació d'un Banc Local d'Energia contra
la pobresa energètica a Sabadell.

5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ
DRETS CIVILS I CIUTADANIA
12.- Aprovació de la concessió a l'Associació Solidaris amb el Poble Sahrauí d'una subvenció
directa per a l'any 2016 i del corresponent conveni regulador.
13.- Aprovació de la concessió a l'Associació d'atenció a pobres i marginats Eulàlia GarrigaCàritas Sabadell d'una subvenció directa per a l'any 2016 i del corresponent conveni
regulador.
14.- Aprovació de la concessió a la Coordinadora del Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants
(SCAI) d'una subvenció directa per a l'any 2016 i del corresponent conveni regulador.
6.-ASSUMPTES URGENTS

C) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL
7.-GRUPS MUNICIPALS
15.- Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per a la millora de
l'ocupabilitat de les persones aturades.
16.- Proposició del grup municipal de Convergència i Unió sobre la creació del registre de grups
d'interès de l'Ajuntament de Sabadell.
17.- Proposició del grup municipal de Ciutadans per adaptar els parcs infantils del municipi
perquè siguin accessibles per a tots els nens i nenes.
18.- Proposició dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, d'Unitat pel Canvi,
d'Esquerra Republicana de Catalunya, de la Crida per Sabadell, de Convergència i Unió, de
Ciutadans, de Guanyem Sabadell i del Partit Popular , per instar a la construcció immediata i
urgent de l'escola Virolet i de l'Institut Can Llong.
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19.- Proposició dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, de Convergència i
Unió, de Ciutadans i del Partit Popular, sobre la municipalització dels serveis.
8.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES
A) Memòria d'activitats del Síndic Municipal de Greuges de l'any 2015.
Hi intervé l’Alcalde, que diu, bona tarda, iniciem el Ple ordinari de març. Iniciaríem amb el primer
punt de l’ordre del dia, que és la presentació de la memòria informe 2015 del Síndic.
Abans de passar-li la paraula, saludar al Sr. Ramón Llorente president del Fòrum de Síndics i
defensor de Girona i a la Sra. Isabel Marqués síndica de Terrassa, que ha volgut acompanyarnos avui en la presentació d’aquest informe i ara sense més Sr. Escartín endavant.
Hi intervé el Síndic Municipal de Greuges, Sr. Josep Escartín i Laurito, que diu, sabadellencs,
sabadellenques, Alcalde, regidores, regidors, president del Fòrum de Síndics, Síndica de
Terrassa, uns sabadellencs i unes sabadellenques que seuen per allà al darrera.
Miri, avui vinc a presentar-li’s el balanç anual de les queixes i reclamacions tramitades, les
actuacions obertes i les decisions adoptades amb les recomanacions corresponents que he fet
durant el 2015, com així determina el Reglament de la institució. El text que ja tenen, recull, així a
grans trets, les dades següents:
Durant el 2015 els ciutadans i ciutadanes han presentat 225 queixes al Síndic, un 12% més que
l’any passat. S’han resolt 181 expedients; s’han fet 1.478 assessoraments, que són un 24% més
que al 2014 i el Síndic ha fet 77 recomanacions a l’Ajuntament de Sabadell. Del total de les
resolucions que hem emès des del Síndic, 3 de cada 4 han estat a favor de la ciutadania.
Si bé és cert que amb el nou govern les contestes als informes i les respostes a les
recomanacions han augmentat molt, aquest augment no és visible en aquest informe perquè
s’han rebut durant el 2016, per tant, formaran part si continua aquesta bona tònica de la memòria
de l’any vinent. Agrair des d‘aquí també, a les regidores i els regidors del govern les visites que
ens han fet a l’oficina del Síndic tant bon punt van prendre possessió, per apropar-se a la nostra
institució.
Aquest any, el capítol de l' entitat col·laboradora d’aquesta memòria la dediquem a la Plataforma
ciutadana de suport a les persones refugiades a Sabadell. A la nostra ciutat, com a tantes altres
ens hem mobilitzat els veïns i les veïnes, les institucions, les administracions i està tot a punt per
rebre les persones que no acaben d’arribar. Persones a les que es prefereix tenir en camps
inhumans, patint fred i tot tipus de mancances. Persones que podrien estar amb nosaltres a les
nostres ciutats on se’ls garantirien els seus drets i podrien viure amb dignitat.
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets, així comença el primer article
de la Declaració Universal dels Drets Humans i sembla que alguns ho han oblidat. Des d’aquí
recordo, que tots els individus i totes les institucions tenim la responsabilitat de vetllar pel
respecte universal i efectiu dels drets i les llibertats fonamentals.
Com cada any no vull deixar passar l’oportunitat de recordar que la missió del Síndic no és altre
que defensar els drets i les llibertats de la ciutadania, en aquest sentit les resolucions del Síndic
s’haurien de considerar com una crítica positiva, com un ajut al reforç dels drets humans.
Les resolucions que emeto es fonamenten sempre en la legalitat, i l’equitat i la bona
administració, i normalment ofereixen un plus de drets, que insta a adaptar-se als nous temps.
D’aquesta manera, els drets humans han de deixar de ser una política pública específica, per
passar a desenvolupar-se com un element que impregni totes les polítiques locals. La Carta
europea de salvaguarda dels drets humans a la Ciutat, pot servir de marc de referència per
aquesta transversalitat.
En l’àmbit del Servei a les Persones, dir-li si bé aquest 2016 hem tingut moltes converses, però
estem parlant de 2015, l’Oficina del Síndic ha rebut un 35% de les queixes.
En aquest àmbit, com succeeix cada any, cal duu a terme una actuació decidia i contundent per
garantir els drets bàsics de les persones sense recursos.
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Moltes famílies no poden tenir accés a una necessitat vital com és un habitatge digne, però
tampoc a l’aigua, el gas i la llum. Igualment des de l’oficina del Síndic també es planteja la
necessitat d’un estudi sobre mesures alternatives per persones amb vulnerabilitat econòmica,
sobretot quan hi ha menors a les famílies, com la gratuïtat i quan parlo de gratuïtat, que no hagi
de pagar l’Ajuntament, sinó gratuïtat de les targetes de transport públic; o la possibilitat d’obtenir
el carnet de les piscines municipals, en definitiva, potenciar l’accessibilitat als serveis municipals
educatius, culturals, cívics, esportius, de lleure, i activitats extraescolars, establint mesures de
protecció en les situacions de vulnerabilitat familiar, mitjançant polítiques de discriminació
positiva, en matèria de preus.
L’accés universal a la llum, el gas i l’aigua són condicions indispensables per garantir un
habitatge digne i un nivell de vida adequat. Vull insistir que cal una extensió social integradora,
que analitzi les situacions personals i familiars de forma global i no posant pedaços, des d’una
perspectiva centrada en un problema concret com la vivenda, el rebost solidari, o els
subministraments.
Des d’aquí, també vull aprofitar per fer el reconeixement de forma expressa a la feina dels
treballadors socials, treballadors municipals, que en alguns casos, com a la biblioteca del Nord,
han de treballar en condicions molt precàries a causa dels comportaments incívics i violents per
part d’alguns usuaris. Per tant, cal que des de l’Ajuntament es prengui mesures per prevenir
l’assetjament als treballadors i a les treballadores municipals.
En l’àmbit de la convivència, entenc que s’han de promoure polítiques públiques que fomentin
l’harmonia, l’inclusió social, per establir un règim d’acolliment de les persones immigrades,
promoure les polítiques que garanteixin, el reconeixement i efectivitat dels drets i deures de les
persones immigrades, l’igualtat d’oportunitats, les prestacions, els ajuts que permetin la plena
acomodació social i econòmica i la participació en afers públics.
El Síndic troba a faltar una Carta de la Ciutadania que defineixi un pacte cívic que reforci,
l’exercici d’una ciutadania lliure, crítica i participativa en la vida democràtica, amb l’implicació en la
cultura pròpia i el respecte a la diversitat, amb drets i deures, en els àmbits econòmic i social, el
de la cultura, el del lleure, el del medi ambient, el de la seguretat i el de la informació.
En definitiva, un pacte cívic amb vocació de fomentar el sentiment d’estima vers la ciutat i de
bastir els fonaments d’un projecte comú.
En quan als serveis funeraris, ahir en va arribar finalment la resposta que feia molts anys que
esperava, que no m’agradat, però en qualsevol cas sí que m’ha agradat que en contestéssim al
final. El Síndic vol posar de manifest l’insensibilitat municipal per tractar una problemàtica que fa
molts anys que s’arrossega. En definitiva, es pretén fer pagar al ciutadà, la deixadesa municipal.
En primer lloc, perquè és un tema molt sensible per la càrrega emocional que comporta i en
segon lloc, fa uns quatre anys i coincidint amb la concessió del servei a l’empresa funerària
TORRA, SA, s’està reclamant a la ciutadania que renovin les concessions relatives als anys 60,
que segons l’Ajuntament l’empresa TORRA, SA, han vençut per aplicar una limitació temporal de
50 anys.
No pot ser que el criteri municipal en quan al termini de finalització de les concessions funeràries
atorgades dels anys 1955 al 1988, s’estableixi en els 50 anys per una interpretació normativa que
invoca preceptes que no tenen res a veure directament amb les concessions funeràries. I en
canvi, no s’apliqui el criteri, que impera en d’altres ciutats, com la veïna ciutat de Terrassa, de la
defensa dels drets de la ciutadania han d’anar per damunt de l’invocat interès general. Potser la
diferència és que a Terrassa el servei es presta directament l’Ajuntament? I no a través d’una
empresa concessionària? O és vol dir que des de Sabadell, se m’està dient que Terrassa no es
defensa l’interès general de la seva ciutadania? És evident que Sabadell utilitza la desregulació
del sector, en contra dels drets de la ciutadania, en aquest cas.
Sobre tinença d’animals, una queixa recurrent és el procediment que cal seguir i l’implicació de
l’Ajuntament, quan hi ha un animal abandonat, denúncies per maltractament. Les queixes de la
ciutadania destil·len un malestar en aquest cas per la poca implicació de l’Ajuntament en aquests
casos.
Per acabar amb aquest capítol de les Persones, el Síndic defensa el dret al lleure, entès com un
autèntic repte que hauria de poder garantir que tots els nostres infants, adolescents i joves puguin
gaudir-lo.
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Economia i Serveis Centrals, s’han rebut un 9% de les queixes i més enllà de les recomanacions
que faig en ares a incrementar els drets de la ciutadania, també hi ha l’exigència a seguir el
procediment.
Una gran part de les queixes és la responsabilitat patrimonial, i tenen a veure amb la
disconformitat amb la resolució administrativa, i amb les dilacions extremadament excessives per
caigudes a la via pública.
Durant el 2015 s’han presentat dues queixes relatives a procediments selectius, dels quals he
pogut intervenir perquè no eren persones amb dependència funcionarial o laboral del propi
Ajuntament. El vigent reglament del Síndic, que regula l’institució, impedeix que les persones amb
dependència funcionarial o laboral davant del propi Ajuntament, puguin presentar una queixa al
Síndic en qüestions referents a l’àmbit de les seves relacions estatuàries o laborals i del servei.
Considero que aquest fet, limita els drets dels funcionaris d’aquesta casa, i per això he sol·licitat
modificar aquest article del reglament.
Per la gestió tributària, he rebut bastants queixes aquest 2015, i el primer bloc, relatives com
sempre al procediment sancionador en matèria de trànsit. La queixa principal és, una altra
vegada, l’abús de la presumpció de veracitat dels agents de l’autoritat que és utilitzada masses
vegades, com a única prova en tot el procediment, per basar l’infracció del ciutadà. Estem parlant
de sancions de trànsit on l’agent fa valdre la seva paraula i seria molt fàcil, perdó el fet
sancionable amb una fotografia. Crec que pel que em sembla està en vies de canviar i si és així
ho celebraré i entenc que ja seria hora.
A banda, hi ha un problema amb les notificacions de les sancions, ja que massa sovint ciutadans i
ciutadanes reben el constrenyiment sense haver rebut la notificació.
Pel què fa als impostos i les taxes. Destacar que quan s’anul·la una sanció de trànsit, on ha
intervingut la grua municipal, i on es demostra que la sanció no s’ha comès, l’import de la taxa no
es retorna, perquè segons al·lega l’ens municipal, el servei està fet. Entenc que amb la nova
gestió de la grua, aquesta acció canviarà.
Pel que fa als impostos, destacar la problemàtica entorn a la sol·licitud de bonificació de l’impost
de vehicles de tracció mecànica.
L'Ajuntament demana per gaudir de l'exempció el certificat de la Generalitat, això fa que la
demora en l'expedició del certificat, jugui en contra del ciutadà que es pot beneficiar de l'exempció
de l'impost de vehicles de tracció mecànica. L’Ajuntament articula un sistema que a priori sembla
donar una solució al problema, i era que aplaçava el pagament de l'Impost fins que s'aportés el
justificant, però a la pràctica, no té sentit perquè es demana al ciutadà que aporti un aval. Per tant
li costa més l’aval, no té sentit, això s’ha de resoldre també.
Sobre la Policia Municipal, dir-vos que la missió de la Policia, és donar un servei de seguretat
pública i de qualitat i contribuir a una millora de la convivència ciutadana dins la comunitat a la
qual està integrada, i donar un servei de seguretat pública de qualitat i uns valors de modernitat,
transparència i proximitat. Partint d’aquestes premisses, el Síndic entén que les relacions del cos
amb la ciutadania s’han de basar en el respecte i aquests principis i algunes queixes d’estil en
que alguns agents de la Policia, destil·len l’enuig pel caràcter rebut per la ciutadania.
Sobre les reserves de càrrega i descàrrega, s’hauria d’establir un criteri únic, i un protocol a
seguir, per comprovar que el vehicle autoritzat ha superat el temps d’estacionament, si els
vehicles logotipats poden estacionar-hi encara que no siguin vehicles de mercaderies, si els
vehicles han de ser exclusivament de mercaderies per poder utilitzar la reserva, o poden ser
mixtes, perquè tota aquesta manca de concreció només juga en contra dels drets dels ciutadans
per la discrecionalitat de l’administració. Per tant, entenc que sense una regulació clara, un
vehicle que no sigui exclusivament de transport de mercaderies, sense logotip, pot utilitzar la
reserva, sempre i quan estigui realitzant una càrrega o descàrrega en el temps establert.
Urbanisme i l’habitatge, he rebut un 22 % de les queixes. Aquest gran bloc relatiu a urbanisme,
s’hi engloben queixes sobre l’habitatge social, llicències, obres, activitats, disciplina urbanística,
contaminació acústica i immobles abandonats.
Considero que sense garantir el dret a l’habitatge molts altres drets, no tenen sentit. Reconèixer
el dret a l’habitatge com a dret humà està vinculat al fet que se’l consideri una necessitat bàsica
indispensable per viure amb dignitat i seguretat, desenvolupar lliurement la personalitat pròpia i,
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fins i tot, participar en els assumptes públics. Cal doncs l’adopció de totes les mesures
necessàries per garantir aquest dret bàsic a la ciutadania.
En quan a l’habitatge cal destacar que al 2015 l’empresa que gestiona el lloguer social a
Sabadell, és un focus de queixes recurrents. El desplegament del conjunt de mesures vinculades
a l’entrada en vigor de la Llei 24/2015 requereix d’un enfortiment dels dispositius municipals per
donar resposta a les funcions de controlar que els grans tenidors compleixen amb el seu deure
d’oferir el lloguer social, detectar i sancionar pisos buits propietats d’entitats financeres, impulsar
la cessió obligatòria, fer acompanyament psicosocial a les famílies en procés de desnonament i
mediar amb els propietaris d’immobles.
Per tant, aprofito per demanar a l’Ajuntament l’identificació dels grans tenidors que hi hagi a la
ciutat per tal de fer-los arribar informació detallada sobre l’entrada en vigor de la Llei i els deures
que se’n deriven, i emprengui totes les mesures previstes a l’esmentada Llei, i celebraré quan
l’Ajuntament els comenci a multar.
Moltes queixes del 2015, també fan referència al mal estat i conservació de finques, que genera
moltes molèsties al veïnat. Recordo que l’Ajuntament en tot cas, ha de vetllar perquè el dret a
l’habitatge es faci efectiu.
Un nombre important de queixes també es refereixen als sorolls i la contaminació acústica que es
deriva dels locals de concurrència pública, com ara els bars. El Síndic ha comprovat la inactivitat
per part de l’Administració que duu als veïns a viure situacions que pertorben la seva vida
personal i familiar, en quan a sorolls. És un fet que les immissions acústiques afecten al dret a la
salut, i en caldria un protocol d’actuació clar, definit i eficaç, per part de l’ens local, tant pel què fa
a les immissions que es produeixen a dins dels locals, com les que es produeixen fora, en la
pràctica queden desregulades i impunes per la incapacitat municipal d’establir un procediment
coordinat entre departaments.
En l’àmbit de l’espai públic, hem registrat un 34% del total de queixes. Des d’aquí, vull reconèixer
d’una manera especial la tasca i la implicació del regidor, Xavi Guerrero, que en aquest temps i
en tot moment ha estat disposat a col·laborar amb el Síndic, a l’hora que sigui. En són alguns
exemples d’aquesta problemàtica la Pl. les Termes, el tema del clavegueram, la contaminació
acústica a altes hores de la nit, també la ràpida resposta a un problema de mobilitat de l’Escola
Estel i també amb l’Escola de Música.
En el transport, he resolt i aquí vull agrair al regidor Gabriel que ahir vam estar parlant sobre
aquest tema amb el regidor Gabriel Fernández, amb el transport he resolt que la parada de
l’autobús del tanatori, està a massa distància, principalment per la gent gran. També vull destacar
les nombroses queixes en relació als títols gratuïts de transport per a persones grans. La
recomanació que he fet reiteradament a l’Ajuntament, és que es tingui en compte la renta com a
criteri econòmic per atorgar ajudes o incentius socials.
En l’àmbit de la mobilitat m’agradaria que Sabadell fos un model de ciutat accessible, on l’espai
públic fos d’ús comú i sempre estigués per damunt d’ús privatiu, d’aquí que calgui preservar-lo.
Per tant, recomano una regulació estricta de les terrasses i l’espai públic.
Pel què fa a les persones amb capacitat diferents, la mobilitat per la ciutat, recordo que
necessiten garanties suplementàries per viure amb plenitud els drets, o per participar en igualtat
de condicions que la resta de la ciutadania en la vida econòmica i social.
Sembla ser que Renfe finalment adaptarà l’estació central de Sabadell, gràcies doncs a la
ciutadania pel seu esgotament a representants polítics, a alguna de les nostres diputades, però
sobretot res de gràcies a Renfe. Renfe ens ha de donar les gràcies a nosaltres que hem seguit
pagant el bitllet després de suar la cansalada per pujar o baixar d’aquella estació.
Destacar les zones amb control horari limitat, les zones blaves que durant el 2015, han estat
focus i principalment per persones amb discapacitats, per tant, ja que l’Ajuntament ha recuperat el
servei, confio que les queixes per la presumpta manca de visibilitat de la tarja de persones amb
discapacitat, seran tractades de forma diferent a com fins ara. Els problemes per anular
denúncies a partir de les 8 del vespre es resoldran i poder treure tiquet abans de dos quarts de
nou del matí també quedaran resolts.
També les nombroses queixes sobre la brutícia, que ens han portat a obrir un expedient d’ofici.
Finalment voldria deixar per escrit que la tasca del Síndic no és cap altra que la millora de
l’Administració, i la defensa del dret d’una bona administració, que es mereixen els ciutadans i
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ciutadanes. Les persones han de ser el centre de les preocupacions de l’activitat administrativa.
Cal ser valents i veure més enllà de la norma, i si aquesta ha quedat obsoleta o vulnera algun
dret, cal modificar-la.I apropant-nos a l’equitat. Les ciutadanes i els ciutadans, en cap cas, poden
ser vistos com a enemics a qui cal combatre, sinó com a aquells a qui cal donar el millor servei
perquè s’està al seu servei.
Aquí i avui, ara hi ha una oportunitat de canviar i superar l’actuació conservadora i això passa
necessariament per un procés de modernització i renovació de tots els procediment. Per damunt
de tot, cal empoderar a la ciutadania i oferir-li una escolta activa des de l’Administració, per
millorar els drets i les llibertats de les persones. El Síndic s’ofereix com una eina més per la
transformació i la defensa de les persones i dels drets humans, socials, econòmics i culturals a
Sabadell.
Ser el primer Síndic municipal de greuges de Sabadell ha estat un privilegi, viure la meva ciutat,
viure les persones i treballar per les persones m’ ha fet entendre i estar al costat dels que viuen i
pateixen el dia a dia a Sabadell. Sabadell té la sort de comptar amb un equip de persones, els
treballadors i treballadores municipals, que malgrat haver estat maltractats per injustes retallades
de sou i de drets, han permès que cada dia aquesta ciutat funcioni. Agrair el suport del Fòrum de
Síndics i Síndiques Locals de Catalunya, la confiança que em van dipositar per ser Vicepresident
i President d’aquesta entitat, i felicitar-los per la tasca que fan en favor d' aquesta institució a
Catalunya. Crear la institució del Síndic del que jo en dic ciutats valentes i aquells que volen tenir
un Síndic a prop.
Gràcies a la gent de Sabadell, a les persones que han fet confiança en aquesta institució, han
estat la força i el muscle del Síndic. De tot cor lamentar aquelles vegades que no he estat a
l’alçada, que no he sabut donar resposta a alguna demanda, que no he sabut estar al lloc que
s’esperava o que no he sabut explicar que els silencis tenen a veure amb la neutralitat de
l’institució. No vull deixar de mostrar el meu reconeixement al gran teixit associatiu de la nostra
ciutat, aquest grup de persones que cada dia milloren una mica més el món i també els politics
municipals, que la gran majoria tenen com a fita i motor el benestar de les persones. I finalment,
vull donar les gràcies a l’ equip del Síndic, a les persones que durant aquests 10 anys han format
part d'aquesta institució i d’una manera molt especial a la Muntsa Costa, que des del primer dia
ha estat aquí. Un equip de gent que ha fet realitat la màxima d’aquesta institució defensant els
drets de la ciutadania. Moltes gràcies a tothom.
Hi intervé l’Alcalde, que diu, moltes gràcies Síndic. Gràcies per la presentació de la feina,
d’aquest 2015. Gràcies per les recomanacions, que sovint compartim i que de tant en tant
discrepem, el que fem és dialogar per explicar el perquè i trobar formes en aquelles en les que
coincidim, intentem treballar i fer-les realitat el més aviat possible i a més a més d’agrair-te
explicar la feina feta durant aquest any, agrair-te la feina feta durant els darrers 10 anys com a
Síndic a la ciutat. T’ho deies segur que hi ha coses que alguns creiem encertades i que alguns
creiem desencertades, però al final això és la vida pública i la vida del treball a la ciutat. Per tant,
agrair-te la feina i a partir de demà estem en funcions, per tant, seguint treballant i amb la resta de
grups municipals evolucionar en la figura del Síndic a la ciutat, perquè sigui aquesta eina que ens
serveixi per defensar i millorar la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. Moltes gràcies.
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B) PART RESOLUTIVA
1.-ALCALDIA
1.-

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2016.

Es sotmet a la consideració del Ple municipal l’aprovació de l’esborrany de l’Acta de la
Sessió Ordinària del dia 25 de febrer, i s’aprova per unanimitat.

SECRETARIA GENERAL
2.Modificació dels nomenaments dels representants del grup polític municipal de
Ciutadans en diferents organismes municipals.
Atès que l’Ajuntament es va constituir en sessió de 13 de juny de 2015.
Vist l’acord de l’Ajuntament Ple adoptat en sessió de 20 de juliol de 2015, que assenyala que
correspon al Ple, entre altres, el nomenament dels membres o vocals i la designació d’entitats
que poden nomenar representants en òrgans de govern d’organismes autònoms locals, consells
municipals sectorials o territorials i consell de ciutat.
Atès que es va procedir a la constitució dels diferents òrgans de participació ciutadana i els
òrgans desconcentrats i descentralitzats previstos al capítol tercer del Reglament Orgànic
Municipal.
Atès que es va procedir al nomenament i designació dels membres i entitats en els organismes
per acord de Ple del 29/10/2015 i modificat el 26/11/2015 a conseqüència de la reestructuració de
l’organització municipal aprovada pel decret 10981/2015.
Atès que el sr. Joan García González, del grup municipal de Ciutadans, ha presentat la renúncia
al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sabadell i que el Ple ha pres raó de la renúncia en sessió
de 28 de gener de 2016.
Atès que en el Ple de 25/02/2016 ha pres possessió del càrrec de regidor el Sr. Ramón García
Fernández, del grup municipal de Ciutadans.

Per la qual cosa es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORD/S
PRIMER.- Modificar els nomenaments en representació del grup municipal de Ciutadans en els
diferents òrgans de participació ciutadana i en els organismes que es relacionen a continuació:
ORGANISME AUTÒNOM LOCAL MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL
(OAMA).
Vocal titular : Sr. Ramón García Fernández
ORGANISME AUTÒNOM LOCAL INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL (IAS).
Vocal suplent : Sr. Adrián Hernández Moyano
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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL
Vocal suplent : Sr. Adrián Hernández Moyano
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Vocal titular : Sr. Adrián Hernández Moyano
CONSELL LOCAL DE SEGURETAT
Vocal titular : Sr. José Luis Fernández Díaz
Vocal suplent: Sr. Adrián Hernández Moyano
CONSELL ASSESSOR DE L’HABITATGE DE LA CIUTAT DE SABADELL
Vocal : Sr. José Luis Fernández Díaz

SEGON.- Aprovar la composició dels organismes esmentats d’acord amb les modificacions
indicades en l’apartat primer d’aquest acord:
ORGANISME AUTÒNOM LOCAL MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL
(OAMA).
Vocals:
Sr. Sr.Manel Giménez Marques
Suplent: Sr. Josep Ayuso Raya
Sr. Sr. Joan Berlanga Sarraseca
Suplent : Sra. Elena Hinojo Navarro
Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz
Suplent Sr. Xavier Guerrero i Cano
Sr. Maties Serracant Camps
Suplent: Sra. Míriam Ferràndiz Saus
Sra. Silvia Renom i Martinez
Suplent: Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Ramón García Fernández
Suplent: Sr. José Luis Fernández Díaz
Sr. Miquel Soler Antolí
Suplent : Sra. Marisol Martínez Torres
Sr. Esteban Gesa Para

Un representant per Entitat:
Fundació La Mirada
Col.legi de Notaris de Catalunya
Academia de Belles Arts
Generalitat de Catalunya. Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental
Ccol.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (Delegació Vallès)
Unió Excursionista de Sabadell
Fundació Bosch i Cardellach
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Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859
Gremi de Fabricants
Amics de l’Art Romànic de Sabadell
Associació de Professionals i Amics del Tèxtil
Fundació Arts

ORGANISME AUTÒNOM LOCAL INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL (IAS).
Vocals:
Sr. Carles Bosch Masó
Suplent : Sr. Josep Ayuso Raya
Sr. Ramon Vidal Lopez
Suplent :Sr. Eduard Navarro Garcia
Sra. Montserrat Chacon i Rocamora
Suplent: Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz
Sra. Míriam Ferràndiz Saus
Suplent: Sra. Glòria Rubio Casas
Sr. Josep Beltran i Taixà
Suplent: Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. José Luis Fernández Díaz
Suplent: Sr. Adrián Hernández Moyano
Sra. Marisol Martínez Torres
Suplent : Sr. Miquel Soler Antolí
Sr. Esteban Gesa Para
Vocals tècnics:
Sra. Silvia Godé Puyuelo
Sr. Mercè Ruiz Serrano
Sra. Berta Trullàs Berasategui
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL
Vocals:
Sr. Carles Bosch Masó
Suplent: Sr. Josep Ayuso Raya
Sr. Eduard Navarro Garcia
Suplent: Sra. Elena Hinojo Navarro
Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz
Suplent: Sra. Montserrat Chacon i Rocamora
Sra. Glòria Rubio Casas
Suplent: Sr. Maties Serracant Camps
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Suplent: Sr. Josep Beltran i Taixà
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Sr. José Luis Fernández Díaz
Suplent: Sr. Adrián Hernández Moyano
Sra. Marisol Martínez Torres
Suplent : Sr. Miquel Soler Antolí
Sr. Esteban Gesa Para
Vocals tècnics
Sr. Joaquim Farriol Valette
Sra. Montserrat Moles Llamas
Sra. Montserrat Cadevall Vigues
Sra. Mercè Diaz Tena
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.
President:
Sr. Joan Berlanga Sarraseca
Vice-presidenta: Sra. Míriam Ferràndiz Saus
Vocals:
Sr. Manel Giménez Marques
Sr. Ramon Vidal López
Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz
Sr. Albert Cos Boada
Sra. Silvia Renom i Martinez
Sr. Adrián Hernández Moyano
Sra. Marisol Martínez Torres
Sr. Esteban Gesa Para
CONSELL LOCAL DE SEGURETAT
President:
Sr. Juli Fernàndez i Olivares
Vice-president: Sr. Albert Cos Boada
Vocals:
Sr. Josep Ayuso Raya
Suplent Sr. Cristian Sánchez García
Sra. Elena Hinojo Navarro
Suplent Sr. Eduard Navarro Garcia
Sr. Xavier Guerrero i Cano
Suplent Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz
Sra. Míriam Ferràndiz Saus
Suplent: Sra. Glòria Rubio Casas
Sr. Antoni Font i Renom
Suplent :Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. José Luis Fernández Díaz
Suplent: Sr. Adrián Hernández Moyano
Sra. Marisol Martínez Torres
Suplent : Sr. Miquel Soler Antolí
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Sr. Esteban Gesa Para
CONSELL ASSESSOR DE L’HABITATGE DE LA CIUTAT DE SABADELL
President
Sr. Juli Fernàndez i Olivares
Vice-president Sr. Maties Serracant Camps
Sr. Josep Ayuso Raya
Sra. Elena Hinojo Navarro
Sra. Elia Rey Vázquez (UpC)
Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz
Sr. Santi Valls i Molina (ERC)
Sr. Albert Cos Boada
Sr. Albert Jiménez Iglesias (crida)
Sra. Silvia Renom i Martinez
Sr. Antoni Vidal i Ruiz (CiU)
Sr. José Luis Fernández Díaz
Sra. Laura Vilchez Sánchez (C’s)
Sra. Marisol Martínez Torres
Sr. Oscar Real Boix (guanyem)
Sr. Esteban Gesa Para
Sra. Maria Consuelo Santos Neyra (PP)

TERCER.- Comunicar l’adopció d’aquests acords als interessats, així com també als organismes
autònoms municipals i resta d’entitats, als efectes legals pertinents
Hi intervé l’Alcalde, que diu, degut a la renúncia del regidor Joan García, el grup municipal de
C’s, ha fet una proposta de nous nomenaments en la representació municipal dels diferens
òrgans. A l’Organisme autònom de Museus i Arxiu Històric de Sabadell, el Sr. Ramón García
Fernández. A l’Organisme Autònom Local Informàtica de l’Ajuntament de Sabadell, el vocal
suplent passaria a ser el Sr. Adrià Hernández. A l’Agència Tributària de Sabadell, el vocal suplent
passaria a ser el Sr. Adrià Hernández. Al Consell Escolar Municipal el vocal titular passaria a ser
el Sr. Adrià Hernández. Al Consell Local de Seguretat, el vocal titular seria el Sr. José Luis
Fernández Díaz i el vocal suplent el Sr. Adrià Hernández i al Consell Assessor de l’Habitatge de
la ciutat de Sabadell el vocal seria el Sr. José Luis Fenández Díaz.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat; aprovació obtinguda en votació
ordinària.
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2.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS
3.Aprovació de la classificació de les empreses municipals als efectes de la
disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.

Atès que l’Ajuntament de Sabadell ve prestant determinats serveis públics a través d’empreses
municipals participades íntegrament per l’administració local. En concret, les empreses que
conformen el sector públic local de Sabadell són: Habitatges Municipals de Sabadell, SA
(VIMUSA), Promoció Econòmica de Sabadell, SL i Comunicacions Audiovisuals de Sabadell,
SL.
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local va modificar la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, entre
d’altres, per incorporar-hi la DA 12ª , que va regular les retribucions dels contractes mercantils i
d’alta direcció del sector públic local, i que va limitar el nombre màxim dels membres dels seus
òrgans de govern
Atès que l’apartat 2n. de la DA 12ª de la LBRL estableix la necessitat que el Ple de la Corporació
classifiqui les seves entitats vinculades o depenents que integren el sector públic local, en tres
grups, atenent al volum o xifra de negocis, al nombre de treballadors, a la necessitat o no de
finançament públic, al volum d’inversió i a les característiques del sector en que desenvolupi la
seva activitat, resseguint l’establert al RD 451/2012 pel que fa al sector públic estatal.
Atès que del resultat del procés de classificació anterior es deriven efectes respecte al nombre
màxim de membres del consell d’administració i dels òrgans superiors de govern o administració
de les entitats, en el seu cas, i també respecte a l’estructura organitzativa de les esmentades
entitats, amb la fixació del nombre mínim i màxim de directius, així com de la quantia màxima de
les seves retribucions totals.
Atès que l’apartat 1 de l’esmentada DA 12ª de la LBRL classifica les retribucions dels contractes
mercantils o d’alta direcció subscrits per les entitats que conformen el sector públic local
exclusivament en bàsiques i complementàries. I que aquestes últimes comprenen un complement
de lloc de treball –que retribuiria les característiques específiques de les funcions o llocs directiusi un complement variable –que retribuiria la consecució d’uns objectius prèviament establerts-.
Atès que, segons l’apartat 3r de la DA 12ª de la LBRL, la quantia màxima de la retribució total
dels contractes mercantils o d’alta direcció subscrits per les entitats que composen el sector
públic local no pot superar els límits fixats anualment a la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat. I que des de l’aprovació de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, els Pressupostos Generals de l’Estat no han fixat aquesta
quantia màxima.
Atès que segons l’apartat 6è, primer paràgraf de la DA 12ª LBRL el contingut dels contractes
mercantils o d’alta direcció celebrats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei 27/2013, de 29
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, havien d’adaptar-se a la
mateixa en el termini de dos mesos de la seva entrada en vigor. I que l’únic contracte
preexistent–el de la gerència de VIMUSA- encara no s’ha adaptat al canvi normatiu.
Atès que, segons l’apartat 6è, tercer paràgraf de la DA 12ª LBRL, les entitats que composen el
sector públic local han d’adoptar les mesures necessàries per adaptar els seus estatuts o normes
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de funcionament intern a les previsions establertes a la LBRL en el termini màxim de tres mesos
comptadors des de la comunicació de la classificació.
Vistos els informes emesos pel Cap de la Secció Jurídico-Administrativa de l’Àrea d’Economia,
Innovació i Serveis Centrals, de data 8 de març de 2016, referents a la classificació de les
empreses municipals i a les retribucions màximes proposades per als contractes mercantils o
d’alta direcció de cadascuna de les empreses municipals.
Vist que l’òrgan competent per adoptar els acords presents és el Ple municipal de conformitat
amb el que disposa l’apartat 2 de la DA 12ª de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
Per tot això exposat, la Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia, Innovació i Serveis Centrals
proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Classificar a l’empresa Habitatges Municipals de Sabadell, SA (VIMUSA) i a l’empresa
Promoció Econòmica de Sabadell, SL dins del grup 2 i a l’empresa Comunicacions Audiovisuals
de Sabadell, SL dins del grup 3, als efectes del que disposa la Disposició Addicional dotzena de
la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
SEGON.- Establir el nombre màxim de membres dels respectius Consells d’Administració en 12
membres, en el cas de Vimusa i Promoció Econòmica de Sabadell, SL i de 9 membres en el cas
de Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SL
TERCER.- Establir en una persona el nombre màxim de directius en cadascuna de les tres
empreses municipals.
QUART.- Establir que per a l’exercici 2016 la retribució màxima bruta anual per tots els
conceptes, inclosos, en els seus cas, els pagaments en espècie és de 63.466,52 € per als
directius de les empreses municipals. De l’import total, un màxim de 14.824,22 € correspondrà a
retribucions bàsiques. De les complementàries, un màxim de 42.872,62 € retribuiran les
característiques del lloc i un màxim de 5.769,68 € correspondran al complement variable en
funció de la consecució d’objectius prèviament fixats per l’òrgan competent.
Aquest import màxim s’anirà actualitzant anualment en funció de la variació prevista per als
funcionaris públics en els Pressupostos Generals de l’Estat.
CINQUÈ.- Instar a l’empresa Vimusa perquè procedeixi a l’adaptació del vigent contracte d’alta
direcció subscrit per l’empresa el dia 06/09/2011, per tal d’adaptar-lo a les previsions
contemplades a la DA 12ª de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
SISÈ.- Instar a les empreses municipals perquè procedeixin a adaptar els seus estatuts i normes
internes de funcionament, en el seu cas, a les previsions de la DA 12ª de la llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en el termini màxim de tres mesos des de la
comunicació dels presents Acords.
Hi intervé el regidor del grup municipal de CpSBD, Sr. Cos que diu, bona tarda Alcalde,
regidores, regidors, ciutadans, ciutadanes. Portem a aprovació avui al Ple, la classificació de les
diferents empreses públiques que té l’Ajuntament. Aquest és un element que ens vam trobar
sobre la taula a l’entrada de l’equip de govern al voler fer el nomenament de la gerència de
l’empresa Promoció Econòmica Sabadell, SL. Al voler fer aquest nomenament, donat que el
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gerent anterior es va jubilar i que és una plaça que està vacant, vam veure que havia hagut una
modificació de la llei de bases de règim local, provocada des del 2013, per LRSAL. Que obligava
a fer una classificació de les empreses públiques i aquesta classificació el que ens determina és
quin és el nombre màxim de consellers, el nombre màxim de directius i també quins són els
salaris que han de cobrar aquests directius i com ho han de fer.
Això és una cosa que entenem que havia d’haver fet amb anterioritat, però com que segurament
hagués provocat un canvi o una modificació en les condicions que tenien els gerents en aquell
moment, doncs no es va fer i ara alhora de nomenar als nous gerents, començant per aquest que
està vacant, doncs si que portem a aprovació, aquesta classificació, abans de fer els
nomenaments per adaptar-ho a la llei.
La llei dóna un marge ampli en el qual es diu que les empreses s’han de classificar entre grans,
mitjanes i petites, en funció d’una sèrie de variables, el número de treballadors, la facturació i a
patir d’aquí ja haureu vist l’informe jurídic i l’informe econòmic que avalua quin és el tamany de
les nostres empreses en aquest cas ens diu, que tant l’empresa d’habitatges municipals VIMUSA,
com l’empresa Promoció Econòmica, SL. Són dos empreses que les classificarien dintre del grup
2, es a dir empreses mitjanes i l’empresa Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, estaria dins
del grup d’empreses petites, això és en funció del número mitjà de treballadors, que hem calculat
els últims tres exercicis i el volum de facturació. Això ens determinaria que el nombre màxim de
persones que haurien al Consell d’Administració serien de 12 en les empreses del grup 2 i de 9
en les empreses del grup 3 i també ens dóna que el nombre màxim de càrrecs directius, en
aquest cas gerències que podria haver-hi per empreses seria d’una persona i també retribució
salarial màxima que s’ha equiparat en aquest cas, als nivells retributius amb l’escala salarial de
l’Ajuntament en un grup A1, amb una retribució màxima de 63.466€ anuals, amb la introducció
d’una novetat, que ja especifica la llei que s’ha d’incloure, que és que hi hagi un complement
variable, per objectius fixat pels Consells d’Administració que en aquest cas, aquesta part variable
equivaldria a 5.769€ com a màxim i que això vindria en funció de la determinació dels objectius
que aconseguís l’empresa, que és una de les propostes diguéssim legislatives que es deriven.
En aquest informe, veureu que sorgeix. Aprofito per dir-ho també al Ple, d’una secció jurídicoadministrativa que hem creat als Serveis Centrals, és un grup de treball nou que una mica és el
que ens ajudarà a portar temes d’aquests vinculats a tot el que han de ser expedients d’estudi de
tot l’àmbit que estem plantejant de la prestació de serveis públics municipals, per tant, de les
famoses municipalitzacions i també de temes vinculats a les nostres empreses públiques i
organismes autònoms, per anar estudiant quina és la situació i quines són les coses que pensem
que hem d’anar arreglant i regularitzant en aquest ajuntament.
Per tant, una mica dir-vos que aquesta secció ha començat a treballar, que un dels primers
treballs, és aquest que tenim avui aquí al Ple i sotmetre’l ja a votació o a intervenció dels grups.
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat, amb 18 vots a favor, dels grups
municipals d’ERC, UPCS, CpSBD, Guanyem Sabadell, C’s i PP i 9 abstencions dels grups
municipals del, PSC i CiU
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SERVEIS ECONÒMICS
4.Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals núm. 3.17,
reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'ensenyament municipal de caràcter
reglat, i núm. 5.5, reguladora del preu públic per la prestació dels serveis relatius a l’ús
d’instal·lacions esportives municipals i la participació en programes esportius.
Atès que l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les ordenances fiscals i reguladores de preus públics.
Ateses les potestats que confereix el Text Refós regulador de les Hisendes Locals - Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament ha convingut iniciar el procediment de modificació
de les ordenances fiscals:
-

3.17 Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyament municipal de caràcter reglat.

-

5.5 preu públic per la prestació dels serveis relatius a l’ús d’instal·lacions esportives
municipals i la participació en programes esportius

Vist l’informe jurídic emès pel Cap de la Secció Jurídico-Administrativa de l’Àrea d’Economia,
Innovació i Serveis Centrals, així com l’informe de la Intervenció Municipal sobre les
modificacions proposades a les ordenances fiscals 2016.
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.
Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia, Innovació i Serveis Centrals
proposa al Ple l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar provisionalment les modificacions, de conformitat amb el que disposa el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, i d’acord amb la documentació adjunta, de les ordenances:
-

3.17 Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyament municipal de caràcter reglat.

-

5.5 preu públic per la prestació dels serveis relatius a l’ús d’instal·lacions esportives
municipals i la participació en programes esportius.

SEGON.- Exposar al públic aquests acords mitjançant edictes al tauler d’anuncis de la seu
electrònica de l’Ajuntament, en un diari de difusió provincial i en el Butlletí Oficial de la Província,
durant un període de 30 dies des de la publicació del corresponent anunci en aquest darrer, per
tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions i els suggeriments
oportuns. Disposar que les ordenances a les que no es formuli cap al·legació ni reclamació durant
el termini d’informació pública i audiència als interessats, i que ara s’aproven provisionalment,
quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde President o regidor en qui delegui o tingui delegat, la signatura de
tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels acords precedents.
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES QUE ES REGEIXIEN DURANT EL
CURS ACADÈMIC

ORDENANCES FISCALS 2016:

3.17. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ENSENYAMENT MUNICIPAL
5.5. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L'ÚS
D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I LA PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES
ESPORTIUS.

Sabadell, 15 de març de 2016
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.17
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ENSENYAMENT MUNICIPAL DE CARÀCTER
REGLAT
On diu:

Article 5è. Beneficis fiscals
1. Els alumnes que hagin obtingut Diploma, Accèssit, Menció Honorífica o Premi d’Honor en la
seva especialitat tindran una bonificació del 25% en els estudis del curs següent, sempre que
sigui dins dels mateixos estudis.
2. En el cas d’alumnes de famílies nombroses s'aplicarà una bonificació del 10% per les
famílies reconegudes a la categoria general i del 15% en les de categoria especial, de
conformitat amb les categories de família nombrosa establertes a la Llei 40/2003, de 18 de
novembre, de protecció a les famílies nombroses. Les famílies monoparentals s’equiparan
a les famílies nombroses respecte a les bonificacions esmentades.
Per a l’aplicació de la bonificació per família nombrosa i/o monoparental, aquesta condició
haurà de referir-se a la mateixa unitat familiar que es pren en consideració per a l’aplicació
de la tarifació social segons s’estableix a l’apartat III de l’Annex d’aquesta ordenança.
(...)
Ha de dir:
Article 5è. Beneficis fiscals
1. Els alumnes de l’Escola de Música i del Conservatori Professional que hagin obtingut
Diploma, Accèssit, Menció Honorífica o Premi d’Honor en la seva especialitat tindran una
bonificació del 25% en els estudis del curs següent, sempre que sigui dins dels mateixos estudis.
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2. En el cas d’alumnes de famílies nombroses s'aplicarà una bonificació del 10% per les famílies
reconegudes a la categoria general i del 15% en les de categoria especial, de conformitat amb les
categories de família nombrosa establertes a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a
les famílies nombroses. Les famílies monoparentals s’equiparan a les famílies nombroses
respecte a les bonificacions esmentades.
(...)
On diu:
Article 6è. Quantia
Les quotes a satisfer per als estudis reglats que es facin a l’Escola Municipal d’Art Illa, i al
Conservatori Professional de Música són les que s’indiquen a l’annex d’aquesta ordenança, les
quals es determinen per cada tipus d’estudi i cada alumne/a en concret en funció de la capacitat
econòmica acreditada per la família i pel nombre de membres que formen part de la unitat
familiar.
(...)
Ha de dir:
Article 6è. Quantia
Les quotes a satisfer per als estudis reglats que es facin a l’Escola Municipal d’Art Illa, i al
Conservatori Professional de Música són les que s’indiquen a l’annex d’aquesta ordenança, les
quals es determinen per cada tipus d’estudi i cada alumne/a en concret en funció de la capacitat
econòmica acreditada per la família i pel nombre de membres que formen part de la unitat
familiar. La tarifació social només s’aplicarà a la taxa corresponent a les quotes mensuals.
On diu:
Article 7è. Acreditació, declaració i ingrés
1. La taxa en concepte de matrícula, a les proves d’accés i al projecte final s’acredita en
formalitzar la matrícula en el curs o activitat corresponent i en aquest moment neix l’obligació de
pagament d’aquesta. Les taxes en concepte de quotes s’acrediten el primer dia hàbil de cada
mes, des del mes de setembre al mes de juliol del curs escolar corresponent.
2. Quan un/a alumne/a es matriculi un cop iniciat el curs haurà d’abonar la part proporcional de la
matrícula, en funció dels mesos que restin de curs. Respecte a les taxes en concepte de quotes
mensuals, si la matrícula es formalitza abans del dia 15 del mes corresponent s’acredita la taxa
mensual complerta, i si es formalitza a partir del dia 16 s’acredita el 50% de la taxa mensual.
(...)
5. Els alumnes dels cicles formatius de l’Escola Illa que hagin de recuperar una assignatura
podran fer una matrícula parcial.
6. Els alumnes que causin baixa als ensenyaments contemplats en aquesta ordenança ho han de
comunicar per escrit al Registre General de l'Ajuntament o al centre educatiu corresponent,
essent els efectes els següents:
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a) L’import abonat en concepte de matrícula no es retornarà.
b) En relació a les quotes mensuals, en cas que un/a alumne/a es doni de baixa en els estudis no
es retornarà l’import dels rebuts que ja s’hagin emès o abonat fins aquest moment. La baixa
s’haurà de comunicar abans del dia 10 del mes anterior al que es vulgui fer efectiva la baixa, per
tal que no es giri el següent rebut.
c) Els alumnes dels cicles formatius de l’Escola Illa que hagin de recuperar una assignatura
podran fer una matrícula parcial.
Ha de dir:

Article 7è. Acreditació, declaració i ingrés
1. La taxa en concepte de matrícula, en concepte de proves d’accés i en concepte de projecte
final s’acredita en formalitzar la matrícula en el curs o activitat corresponent i en aquest moment
neix l’obligació de pagament d’aquesta. Les taxes en concepte de quotes s’acrediten el primer dia
hàbil de cada mes, des del mes de setembre al mes de juliol del curs escolar corresponent.
2. Quan un/a alumne/a es matriculi un cop iniciat el curs haurà d’abonar la part proporcional de la
taxa de matrícula, en funció dels mesos que restin de curs. Respecte a les taxes en concepte de
quotes mensuals, si la matrícula es formalitza abans del dia 15 del mes corresponent s’acredita la
taxa mensual complerta, i si es formalitza a partir del dia 16 s’acredita el 50% de la taxa mensual.
(...)
5 . Els alumnes dels cicles formatius de l’Escola Illa que hagin de recuperar algun mòdul podran
fer una matrícula parcial fins a 4 mòduls. A partir del 5è mòdul es considerarà matrícula
complerta.
Article 8è. Baixes
1. Els alumnes que causin baixa als ensenyaments contemplats en aquesta ordenança ho han
de comunicar per escrit a qualsevol registre de l'Ajuntament, essent efectiva la baixa des del
dia que es presenti l’escrit i amb els efectes els següents:
a) Si es presenta la sol·licitud de baixa fins al dia 12 de setembre, inclòs, de l’any corresponent al
curs escolar de que es tracti, es retornarà l’import corresponent a la taxa en concepte de
matrícula i de la quota mensual de setembre, si ja ha estat abonat, excepte 60,00 € que es
consideren reserva de plaça i que no es retornen.
b) No obstant el que prescriu l’apartat anterior, es valoraran individualment les sol·licituds de
baixa presentades des del 12 fins al 30 de setembre de l’any corresponent al curs escolar de que
es tracti, sempre que l’alumne/a no hagi assistit a classe, quan s’al·leguin circumstàncies
excepcionals degudament acreditades, tals com malaltia o accident greu, defunció de l’alumne/a
o de familiars fins a primer grau de consanguinitat o afinitat, o situacions socials o familiars greus
acreditades mitjançant informe dels serveis socials. Si s’accepta la petició presentada i si ja ha
estat abonat l’import corresponent a la taxa en concepte de matrícula i de la quota mensual de
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setembre, es retornarà , excepte 60,00 € que es consideren reserva de plaça i que no es
retornen.
c) En relació a la taxa en concepte de quotes mensuals, en cas que un/a alumne/a comuniqui la
baixa, no es retornarà l’import dels rebuts que ja s’hagin abonat fins aquest moment. La baixa
s’haurà de comunicar com a màxim abans del dia 1 del mes en el qual es vulgui fer efectiva la
baixa. En aquells casos en què el rebut del mes corresponent a la baixa ja s’hagi emès es
procedirà a la seva anul·lació.

On diu:
Article 8è. Infraccions i sancions
(...)
Ha de dir:
Article 9è. Infraccions i sancions

On diu:
ANNEX
I. OFERTA FORMATIVA REGLADA DE L’ESCOLA MUNICIPAL D'ART ILLA
1. Escolarització en cicles formatius grau superior.
(...)
2. Projecte final.Taxa: 162,81€
3. Matrícula parcial per la recuperació d’una assignatura:
Taxa: 162,81€

Ha de dir:
ANNEX
I. OFERTA FORMATIVA REGLADA DE L’ESCOLA MUNICIPAL D'ART ILLA
1. Escolarització en cicles formatius grau superior.(...)
2. Projecte final.Taxa: 162,81€
3. Matrícula parcial per la recuperació d’un mòdul
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Taxa per mòdul: 162,81€

On diu:
III. CONDICIONS PER L’APLICACIÓ DE LA TARIFACIÓ SOCIAL.
1 - REQUISITS ECONÒMICS PER A L’APLICACIÓ DE LA TARIFACIÓ SOCIAL
La tarifació social aplicable als alumnes es determina a partir dels llindars de renda i del nombre
de membres de la unitat familiar, que s’estableixen als quadres tarifaris dels apartats I i II del
present Annex.
(...)
Ha de dir:
III. CONDICIONS PER L’APLICACIÓ DE LA TARIFACIÓ SOCIAL.
1 - REQUISITS ECONÒMICS PER A L’APLICACIÓ DE LA TARIFACIÓ SOCIAL
La tarifació social només s’aplicarà a les taxes corresponents a les quotes mensuals i es
determina a partir dels llindars de renda i del nombre de membres de la unitat familiar, que
s’estableixen als quadres tarifaris dels apartats I i II del present Annex.
(...)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5.5
PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L'ÚS D'INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS I LA PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES ESPORTIUS
On diu:
Article 5è. Preus públics exigibles
(...)
Epígraf 4t. Tarifes per participació en programes d'activitats esportives
(...)
1. Programa d’activitats físiques per a adults i per a gent gran:
1.1. Gent gran: 2 hores setmanals – gimnàstica 1.2. Gent gran: 3 hores setmanals – gimnàstica 1.3. Adults: 2 hores setmanals GM –Aeròbic - TBC
1.4. Adults: 3 hores setmanals GM –Aeròbic - TBC
1.5. Gent gran: 2 hores setmanals – ioga/tai-txi1.6. Gent gran: 3 hores setmanals - ioga/tai-txi1.7. Adults: 2 hores setmanals - ioga/tai-txi- pilates – equilibra’t
1.8. Adults: 3 hores setmanals - ioga/tai-txi- pilates – equilibra’t
(...)

118,70 €
140,10 €
128,30 €
150,55 €
125,65 €
149,15 €
136,75 €
158,80 €
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2. Programa d’activitats físiques d’estiu
2.1. Cursets de natació per infants i joves
2.2. Cursets de natació per adults
2.3 Cursets de natació per a discapacitats (mig curs)
2.3 Cursets de natació per a gent gran

48,25€
58,20€
29,10€
48,45€

Ha de dir:
Article 5è. Preus públics exigibles
(...)
Epígraf 4t. Tarifes per participació en programes d'activitats esportives
(...)
1. Programa d’activitats físiques per a adults i per a gent gran:
Els programes d’activitats esportives coincideixen amb el calendari escolar
1.1. Gent gran: 2 hores setmanals – gimnàstica 1.2. Gent gran: 3 hores setmanals – gimnàstica 1.3. Adults: 2 hores setmanals GM –Aeròbic - TBC
1.4. Adults: 3 hores setmanals GM –Aeròbic - TBC
1.5. Gent gran: 2 hores setmanals – ioga/tai-txi1.6. Gent gran: 3 hores setmanals - ioga/tai-txi1.7. Adults: 2 hores setmanals - ioga/tai-txi- pilates – equilibra’t
1.8. Adults: 3 hores setmanals - ioga/tai-txi- pilates – equilibra’t

119,90€
141,50€
129,60€
152,05€
126,90€
150,65€
138,10€
160,40€

(...)
2. Programa d’activitats físiques d’estiu
Els programes d’activitats es faran durant els mesos de juny i juliol.

2.1. Cursets de natació per infants i joves
2.2. Cursets de natació per adults
2.3 Cursets de natació per a discapacitats (mig curs)
2.4 Cursets de natació per a gent gran
2.5 Activitats físiques per adults: 2 hores setmanals GM-AeròbicTBC-ZU
2.6 Activitats físiques per adults: 2 hores setmanals Pilates
2.7 Activitats físiques per gent gran: 2 hores setmanals GM

48,45€
58,20€
29,10€
48,45€
22,00€
27,00€
18,00€

Hi intervé la regidora del grup municipal de Guanyem Sabadell, Sra. Martínez, que diu, bona
tarda a tothom.
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Traemos a aprobación provisional las ordenanzas fiscales 3.17. Esta es una ordenanza que
simplemente lo que hacemos es una modificación del redactado más por agilizar y porque se
entienda mucho más lo que hasta ahora se estaba aplicando, por lo tanto, no contiene ninguna
modificación substancial, en cuanto a lo que se venía aplicando.
Y la ordenanza 5.5, estamos hablando de los precios relativos a las instalaciones deportivas, que
contemplan el aumento del 1% que es lo que hemos aplicado hasta ahora en todos los precios
públicos y también unos incrementos o incorporando unos cursos que hasta ahora no se estaban
haciendo, no estaban incorporados en la ordenanza fiscal que son los cursos d’estiu.
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat, amb 14 vots a favor, dels grups
municipals d’ERC, UPCS, CpSBD, Guanyem Sabadell i 13 abstencions dels grups
municipals del, PSC, CiU, C’s i PP,
3.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CULTURA
EDUCACIÓ
5.Aprovació de les bases reguladores específiques per a l'atorgament de beques
d'estudi d'idiomes durant dos nivells acadèmics consecutius.
Atès que la regidoria d’Educació promou programes, recursos i serveis que facilitin el màxim
desenvolupament educatiu i formatiu de les persones, dins de l’àmbit de les seves competències.
Atès que el projecte de promoció de llengües que impulsa la regidoria d’Educació compta amb
l’aliança de les escoles d’idiomes de la ciutat i que de forma conjunta s’han endegat diferents
iniciatives per a la comunitat educativa per a promocionar l’aprenentatge de l’anglès i el francès.
Atès que, amb la voluntat d’afavorir la igualtat i la promoció social, en data 19 de febrer de 2016
es van signar diversos convenis de col·laboració amb les escoles d’idiomes Alliance Française,
Britannia Language Technology, Canada Place, Clarence House, FIAC, Fun English School,
Hopin, International House, Quality Languages, Sabadell High School, Selca i What's Up
Sabadell, en virtut dels quals aquestes escoles ofereixen en total 32 beques per cursar estudis
d’anglès i 4 beques per cursar estudis de francès durant dos nivells acadèmics consecutius als
respectius centres, mostrant així una clara sensibilitat al posar a l’abast de l’alumnat amb pocs
recursos econòmics, però que té una bona motivació i aptitud per a l’estudi d’idiomes estrangers,
la possibilitat d’ampliar els seus estudis d’aquesta matèria fora de la jornada escolar.
Atès que les beques s’adrecen a alumnes residents a la ciutat i que estiguin cursant el 2n cicle
d’ESO, batxillerat o cicles formatius en un centre d’educació secundària de Sabadell, així com a
alumnes empadronats a Sabadell que estiguin cursant en altres municipis cicles formatius que no
s’imparteixen a la ciutat, i que com a requisit acadèmic cal que l’alumnat hagi cursat anglès o
francès en el curs anterior a la convocatòria.
Atès que l’Ajuntament de Sabadell pel fet d’aprovar les presents bases específiques no assumeix
cap despesa econòmica, essent els compromisos municipals de tipus tècnic, de suport, difusió i
de coordinació del procediment de selecció dels alumnes, i en concret els recollits al pacte segon
dels convenis formalitzats en data 19 de febrer de 2016 i aprovats per Decret núm. 1870/2016, de
23 de febrer.
Vist l’informe tècnic del Servei d’Educació, de data 2 de març de 2016, que proposa l’aprovació
de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de beques d’estudi d’anglès i de
francès, que s’adjunten com a annex I.
Vist l’informe jurídic de data 3 de març de 2016 que consta a l’expedient.
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Vist l’article 10è de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sabadell, que
estableix que per totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents bases específiques, que s’aprovaran
conjuntament o prèviament a la convocatòria, i que no podran contradir l’ordenança general.
Vist l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, que estableix que les bases reguladores s’han de sotmetre a
informació pública com a mínim per un termini de 20 dies, i s’han de publicar en el Butlletí Oficial
de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, inserint una referència d’aquest anunci al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Vist allò establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, així com el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions, així com la restant normativa d’aplicació.
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea d’Acció Social i Cultura, a petició de la
Regidoria d’Educació proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores específiques per a l’atorgament de beques d’estudi
d’idiomes durant dos nivells acadèmics consecutius, que s‘adjunten, amb la col·laboració altruista
de les escoles d’idiomes Alliance Française, Britannia Language Technology, Canada Place,
Clarence House, FIAC, Fun English School, Hopin, International House, Quality Languages,
Sabadell High School, Selca i What's Up Sabadell.
SEGON.- Ordenar la publicació i sotmetre a informació pública de les bases reguladores
específiques per a l’atorgament de beques d’estudi d’idiomes, que s’adjunten com annex I,
durant un termini de vint dies com a mínim, en els termes establerts a l’article 124.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals. Si un cop transcorregut el termini atorgat no es presenten al·legacions les bases restaran
definitivament aprovades sense necessitat d’ulterior acord.

TECER.- Notificar el contingut dels precedents acords als departaments municipals interessats.

Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Berlanga, que diu, gràcies, bona tarda a
tothom. Un dels objectius principals d’aquest govern, és avançar cap a l’igualtat d’oportunitats. Un
àmbit on aquestes desigualtats, es mostren de manera més preocupant és en l’àmbit educatiu i
de fet la majoria d’estudis constaten que l’èxit educatiu dels infants i joves, en bona mesura venen
determinats pel nivell socioeconòmic dels seus pares.
Un exemple molt clar sobre aquesta desigualtat té a veure amb l’aprenentatge dels idiomes, on
sovint els infants i joves que tenen millor accés a l’aprenentatge no és per la seva capacitat
d’estudi, sinó sovint pel poder adquisitiu dels seus pares, per pagar cursos o estades a
l’estranger.
Amb l’objectiu de revertir i intentar avançar per canviar aquesta situació, presentem avui aquest
punt, que és una iniciativa que estableix un conveni amb 12 escoles d’idiomes per becar a 36
joves, per fer estudis d’anglès i francès, durant els propers dos cursos.
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No voldria acabar, abans de passar a la seva discussió i possible aprovació, agrair públicament a
les escoles d’idiomes que col·laboren amb aquesta iniciativa i anunciar també que des del govern
estem treballant en aquesta línia per fer extensible aquestes col·laboracions també en altres
àmbits educatius no formals l’àmbit del lleure, com potser la música i amb coses artístiques.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat; aprovació obtinguda en votació
ordinària.
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6.Aprovació dels preus públics relatius als serveis d'ensenyament a l'Escola
Municipal de Música, així com les condicions i forma d'aplicació de la tarifació social,
aplicables a partir del curs 2016-2017.

Atès que els estudis que imparteix l’Escola Municipal de Música són ensenyaments artístics de
caràcter no reglat, de conformitat amb allò establert a l’article 65.1 de la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d’Educació.
Vist l’informe tècnic del Servei d’Educació, de data 3 de març de 2016, que proposa que es
realitzin els tràmits escaients per a l’aprovació dels preus públics corresponents a la prestació de
serveis d’ensenyament a l’Escola Municipal de Música, amb efectes a partir del curs 2016-2017,
així com el canvi de denominació dels diferents nivells educatius, les bonificacions aplicables, les
condicions per a l’aplicació de la tarifació social, les condicions de pagament i el sistema de
baixes en els estudis.
Atès que s’ha realitzat l’estudi econòmic corresponent, el qual s’adjunta, per a la fixació dels
preus públics per a la prestació de serveis d’ensenyament a l’Escola Municipal de Música, el qual
ha estat fiscalitzat favorablement pel servei d’Intervenció.
Atès que les despeses derivades del funcionament de l’Escola de Música s’han finançat en
anteriors cursos amb càrrec a la subvenció que realitza el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per cursos i per places escolars, amb els preus públics que abonen els
alumnes i amb l’aportació econòmica que realitza l’Ajuntament titular del centre.
Atès que, segons exposa l’informe tècnic esmentat, la Generalitat ha reduït progressivament la
seva aportació per al sosteniment del servei, fixada inicialment en 600 € per alumne entre 4 i 18
anys, fins els 460 € per alumne per al curs 2010-2011 i els 230 € per alumne per al curs 20112012, no havent cap aportació de la Generalitat al funcionament del servei durant el cursos 20132014. L’any 2015 s’ha rebut una subvenció per al curs 2014-2015 de 58.421,07 €, que suposa
110 € per alumne.
Atès que l’informe tècnic esmentat exposa que malgrat tot l’Ajuntament té la voluntat de continuar
oferint a la ciutadania la possibilitat de cursar ensenyaments musicals amplis i diversificats, que
abastin els diferents interessos, edats i nivells.
Vist l’informe jurídic de data 4 de març de 2016 que consta a l’expedient.
Vist que l’Ordenança general Municipal núm. 1.3, reguladora dels preus públics, a l’annex I, “Preu
públic per l’assistència a cursos, tallers, actes culturals i de lleure”, estableix textualment a l’article
2n que “la quantia del preu públic que es regula és la continguda a les tarifes que ha de fixar la
Junta de Govern Local i, si s’escau, els organismes autònoms de l’Ajuntament i els consorcis,
d’acord amb l’especificitat de l’activitat realitzada i els costos del servei”, i que la Junta de Govern
Local “podrà establir bonificacions en el moment de l’aprovació”.
Vist que l’article 44.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLHL) i l’article 10è de
l’Ordenança 1.3 general reguladora dels preus públics estableixen que quan existeixen raons
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar
preus públics per sota del cost del servei prestat, com és el cas que ens ocupa, segons manifesta
l’estudi de costos de 2 de març de 2016.
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Vist l’article 59.6,a) de la Llei 30/1992, segons el qual quan un acte tingui per destinatari una
pluralitat indeterminada de persones la publicació substituirà la notificació del mateix.
Vistos els articles 17, 41 a 47 del TRLHL, l’Ordenança municipal núm. 1.3, general reguladora
dels preus públics; els articles 1, 2, 18 i 21 de la Llei 18/2003, de Suport a les famílies; l’article 1.2
i la Disposició Final primera de la Llei 40/2003, de Protecció a les famílies nombroses; l’article
44.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, així com les restants disposicions normatives d’aplicació.
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea d’Acció Social i Cultura, a petició de la
Regidoria d’Educació proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS

PRIMER.- Aprovar els preus públics relatius als serveis d’ensenyament a l’Escola Municipal de
Música, aplicables a partir del curs 2016-2017, els quals es determinen per cada alumne/a en
concret en funció de la capacitat econòmica acreditada per la família i del nombre de membres de
la unitat familiar, i que seran vigents fins que s’acordi modificar-los o derogar-los, segons el
següent detall:
LLINDARS DE RENDA TARIFACIÓ SOCIAL:
NIVELL 1
Membres llindar renda
família menor o igual a
1
9.408
2
11.069
3
14.536
4
17.244
5
19.185
6
21.812
7
23.936

NIVELL 2
llindar renda
de
a
9.409
10.820
11.070 13.023
14.537 17.100
17.245 20.285
19.186 22.569
21.813 25.660
23.937 28.160

NIVELL 3
llindar renda
de
a
10.821
12.443
13.024
15.321
17.101
20.119
20.286
23.865
22.570
26.552
25.661
30.189
28.161
33.129

NIVELL 4
llindar renda
de
a
12.444
14.310
15.322
18.024
20.120
23.669
23.866
28.077
26.553
31.238
30.190
35.516
33.130
38.976

NIVELL 5
llindar renda
de
a
14.311
16.457
18.025
23.432
23.670
30.772
28.078
36.501
31.239
40.611
35.517
46.172
38.977
50.670

NIVELL 6
llindar renda
més de
16.458
23.433
30.773
36.502
40.612
46.173
50.671

NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

NIVELL 4

NIVELL 5

NIVELL 6

Total curs

78 €

119 €

140 €

150 €

171 €

182 €

Matrícula
9 quotes
mensuals

36 €

36 €

36 €

36 €

36 €

36 €

4,6 €

9,2 €

11,5 €

12,6 €

15,0 €

16,2 €

NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

NIVELL 4

NIVELL 5

NIVELL 6

Total curs

91 €

132 €

154 €

175 €

195 €

205 €

Matrícula
9 quotes
mensuals

41 €

41 €

41 €

41 €

41 €

41 €

5,5 €

10,1 €

12,5 €

14,8 €

17,1 €

18,2 €

PREUS PÚBLICS:
INICIACIÓ 1

INICIACIÓ 2 i 3
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BÀSIC 1 i BÀSIC 2
NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

NIVELL 4

NIVELL 5

NIVELL 6

Total curs

423 €

600 €

693 €

786 €

880 €

931 €

Matrícula
10 quotes
mensuals

186 €

186 €

186 €

186 €

186 €

186 €

23,7 €

41,4 €

50,7 €

60,0 €

69,4 €

74,5 €

NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

NIVELL 4

NIVELL 5

NIVELL 6

Total curs

561 €

809 €

933 €

1.058 €

1.183 €

1.244 €

Matrícula
10 quotes
mensuals

249 €

249 €

249 €

249 €

249 €

249 €

31,2 €

56,0 €

68,4 €

80,9 €

93,4 €

99,5 €

NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

NIVELL 4

NIVELL 5

NIVELL 6

Total curs

581 €

840 €

975 €

1.100 €

1.234 €

1.297 €

Matrícula
10 quotes
mensuals

259 €

259 €

259 €

259 €

259 €

259 €

32,2 €

58,1 €

71,6 €

84,1 €

97,5 €

103,8 €

NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

NIVELL 4

NIVELL 5

NIVELL 6

Total curs

539 €

778 €

892 €

1.016 €

1.130 €

1.193 €

Matrícula
10 quotes
mensuals

239 €

239 €

239 €

239 €

239 €

239 €

30,0 €

53,9 €

65,3 €

77,7 €

89,1 €

95,4 €

NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

NIVELL 4

NIVELL 5

NIVELL 6

Total curs

624 €

904 €

1.039 €

1.180 €

1.183 €

1.396 €

Matrícula
10 quotes
mensuals

279 €

279 €

279 €

279 €

279 €

279 €

34,5 €

62,5 €

76,0 €

90,1 €

90,4 €

111,7 €

NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

NIVELL 4

NIVELL 5

NIVELL 6

Total curs

561 €

809 €

933 €

1.058 €

1.183 €

1.244 €

Matrícula
9 quotes
mensuals

249 €

249 €

249 €

249 €

249 €

249 €

31,2 €

56,0 €

68,4 €

80,9 €

93,4 €

99,5 €

NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

NIVELL 4

NIVELL 5

NIVELL 6

Total curs

523 €

700 €

793 €

886 €

980 €

1.031 €

Matrícula
10 quotes
mensuals

206 €

206 €

206 €

206 €

206 €

206 €

31,7 €

49,4 €

58,7 €

68,0 €

77,4 €

82,5 €

NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

NIVELL 4

NIVELL 5

NIVELL 6

Total curs

212 €

300 €

347 €

393 €

440 €

466 €

Matrícula
10 quotes
mensuals

93 €

93 €

93 €

93 €

93 €

93 €

11,9 €

20,7 €

25,4 €

30,0 €

34,7 €

37,3 €

BÀSIC 3

BÀSIC 4

MITJÀ 1 i MITJÀ 2

ADEQUACIÓ 3

AVANÇAT

ADULTS

SEGON INSTRUMENT

31

SEGON.- Aprovar les condicions i forma d’aplicació de la tarifació social, la manera d’acreditar
els llindars de renda en que es troba cada família, la definició del nombre de membres de la unitat
familiar, el termini i forma d’acreditar els requisits, així com els termes de la revisió extraordinària
de la tarifació social, segons el següent:

1- REQUISITS ECONÒMICS PER A L’APLICACIÓ DE LA TARIFACIÓ SOCIAL
La tarifació social només s’aplicarà a les quotes mensuals i es determina a partir dels llindars de
renda i del nombre de membres de la unitat familiar, que s’estableixen als quadres tarifaris
aprovats a l’acord primer.
Per tal d’establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i determinar en quin tram de la
tarifació social es troba un/a alumne/a es tenen en compte la totalitat dels ingressos anuals que
per qualsevol concepte percep la unitat familiar i es relaciona el total d’ingressos amb el nombre
total de membres de la unitat familiar.
En cas que el nombre de membres de la unitat familiar sigui 8 o més, per determinar la tarifa a
aplicar d'acord amb la capacitat econòmica de la unitat familiar, s'incrementaran els llindars de
renda previstos als annexes per a 7 membres, en un 10% per cada membre de la unitat familiar a
partir del 8è.
La renda familiar a aquests efectes s’obtindrà per la suma de la bases imposables general i de
l’estalvi de la declaració d’IRPF corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, o les que constin a
l’Agència Tributària, així com els imports percebuts per qualsevol dels seus membres en
concepte de pensió d’aliments. Quan la base imposable de l’estalvi superi els 1.785€ s’aplicarà la
tarifa més alta.
Per dur a terme aquest càlcul es consideren membres computables el pare i la mare, el tutor o
persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que
convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o els majors d’edat quan
es tracti de persones amb discapacitat.
En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no
convisqui amb l’alumne/a. No obstant, tindrà la consideració de membre computable el nou
cònjuge o persona unida per anàloga relació i per tant, s’inclouran les seves rendes en el còmput
de la renda familiar.
En els casos en què la persona sol·licitant al·legui la seva independència familiar i econòmica ha
d’acreditar aquesta circumstància, els mitjans econòmics amb els quals compta i la propietat o la
titularitat del lloguer del seu domicili. Si no justifica prou aquests aspectes no es considerarà una
unitat familiar d’un membre i es demanarà la informació dels possibles membres de la unitat
familiar.
A aquests efectes es considera que un o una estudiant és independent si té uns ingressos
mensuals iguals o superiors al salari mínim interprofessional (SMI) per a l’exercici fiscal anterior.
En els casos on no es pugui documentar els ingressos familiars a través de la renda o del
certificat d’imputacions, s’haurà de presentar una Declaració Responsable acompanyada de
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l’informe de Serveis Socials que haurà d’acreditar quins són els ingressos i valorar en quina franja
de la tarifació es troba aquella família.
La tarifa corresponent al mes de setembre es calcularà en base a la documentació de què disposi
l’Ajuntament en aquell moment. En aquells casos que es consideri insuficient es podrà requerir
documentació addicional i, en el seu cas, modificar la tarifa inicialment assignada.
2. TERMINI I FORMA D’ACREDITACIÓ DELS REQUISITS
La documentació acreditativa s’ha de presentar en l’imprès normalitzat durant el termini oficial de
matriculació als estudis corresponents, i serà la següent:
•

Autorització a l’Ajuntament de Sabadell signada per tots els membres computables de la
unitat familiar, per accedir a les dades del padró municipal i a les dades fiscals de l’Agència
Tributària.

•

En cas de separació, divorci, i/o famílies monoparentals, document acreditatiu de la pensió
per aliments percebuda per qualsevol dels membres de la unitat familiar.

•

Si els sol·licitants no estan obligats a declarar:
-

•

En els casos en que no constin ingressos declarats en la Renda ni Certificat d’imputacions
econòmiques cal presentar una Declaració Responsable sobre la situació econòmica de la
família la qual haurà d’estar justificada mitjançant informe de Serveis Socials.

Fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar.

Un cop revisada la documentació es determinarà la quota que li correspon a cada alumne i
s’aplicarà de manera automàtica a partir del primer rebut que es giri i per a tot el curs escolar.

3. CONDICIONS I REQUISITS PER LA REVISIÓ DE LA TARIFACIÓ SOCIAL
De forma excepcional i justificada, quan per causes sobrevingudes al llarg del curs que suposin
un canvi econòmic substancial (situacions d’atur, finalització de prestacions econòmiques, etc.),
les famílies vegin modificada la seva situació de renda, i puguin acreditar documentalment
aquesta nova situació econòmica, hauran de sol·licitar la revisió de la quota i presentar la
documentació acreditativa per tal que sigui valorada pel Servei d’Educació.
Per sol·licitar la revisió de la quota caldrà acreditar documentalment una disminució d’ingressos
de la unitat familiar de mínim de un 30% respecte als ingressos computats en establir la quota,
segons el sistema de tarifació social, al principi de curs. Per realitzar la valoració només
s’admetrà documentació emesa per organismes oficials i/o empreses.
El procediment de revisió s’iniciarà en tot cas a instància de part, mitjançant sol·licitud de persona
interessada i s’haurà de presentar en el model normalitzat de que disposen els centres educatius.
En el cas de menors d’edat la sol·licitud l’han de realitzar els representants legals del menor.
Aquesta sol·licitud, signada i juntament amb la documentació justificativa, es presentarà al centre
educatiu on l’alumne estigui matriculat.
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L’Ajuntament valorarà la idoneïtat de la documentació presentada i en base a aquesta resoldrà
sobre la tarifa a aplicar. En cas de ser necessari, es podrà requerir més documentació
complementària.

En el supòsit que la disminució d’ingressos al·legada sigui inferior al percentatge esmentat es
desestimarà la sol·licitud de revisió i es continuaran cobrant les quotes inicialment fixades.
Si un cop analitzada la sol·licitud de revisió es desprèn que, malgrat la disminució d’ingressos
sigui del 30% o superior, si no suposa un canvi de llindar de renda es continuarà aplicant la tarifa
inicialment assignada.
La quota resultant del procés de revisió no s’aplicarà amb caràcter retroactiu.
Si de la revisió resulta un canvi de tarifa, aquest s’aplicarà de manera automàtica segons els
següents terminis:
•
•

Si la sol·licitud es presenta de l’1 al 15 del mes, l’aplicació correspondrà al mes següent.
Si la sol·licitud es presenta del 16 al 30 del mes s’aplicarà al cap de dos mesos.

Si la revisió resulta denegada es comunicarà a la família per escrit a través de l’escola.
La família i/o l’alumne/a es comprometen a informar a la direcció del centre on estiguin
matriculats de qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació i que suposi tornar a la franja
de tarifació social assignada abans de la revisió.
L’Ajuntament podrà revocar d’ofici la revisió realitzada si es considera que les condicions
al·legades han canviat en benefici de la família i no s’ha informat del fet.
L’Ajuntament, en casos degudament justificats, i quan raons d’interès social o econòmic de les
famílies ho aconsellin, podrà interpretar i aplicar discrecionalment les condicions de revisió de la
tarifació social, vetllant per l’interès de l’alumne/a.

TERCER.- Aprovar la forma de pagament dels preus públics aprovats a l’acord primer del present
dictamen, així com l’obligació de pagament i la gestió de les baixes, segons el següent detall:
1.- L’obligació del pagament del preu públic neix en el moment de la formalització de la matrícula i
les quotes mensuals s’acrediten el primer dia hàbil de cada mes, des del mes de setembre al mes
de maig/juny del curs escolar corresponent. La sol·licitud de reserva de plaça té, a tots els
efectes, la consideració de matrícula.
2.- El preu del curs s’abonarà de la forma següent: una quota de matrícula i la resta del preu en
10 mensualitats que es cobraran de setembre a juny, excepte en el cas dels cursos d'iniciació on
el preu del curs es farà efectiu mitjançant una quota de matrícula i 9 quotes mensuals de
setembre a maig.
3.- Quan un alumne es matriculi un cop iniciat el curs haurà d’abonar la part proporcional de la
matrícula, en funció dels mesos que restin de curs. Respecte al preu públic en concepte de
quotes mensuals, si la matrícula es formalitza abans del dia 15 del mes corresponent s’acredita el
preu públic mensual complert, i si es formalitza a partir dels dia 16 s’acredita el 50% el preu públic
mensual.
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4.- El pagament dels preus públics es farà
cobraran en les dates orientatives següents:
-

mitjançant domiciliació bancària i els rebuts es

Matricula: fins el 10 d’agost, si s’ha fet reserva de plaça o matrícula durant el període del
mes de juliol, i fins el 10 d’octubre si s’ha fet durant el període de setembre.
Mensualitats del mes de setembre a juny: fins el dia 10 del mes corresponent.

En casos excepcionals es podran passar al cobrament en dates posteriors a les establertes
anteriorment.
5.- En tots els casos la data de finalització del pagament en període voluntari coincidirà amb el dia
30 del mes corresponent.
6.- En cas de quotes impagades i/o devolució de rebuts domiciliats el deute serà exigit en via
executiva, sense necessitat de cap altre notificació, i la quantitat a pagar serà l’import del període
voluntari incrementat amb els recàrrecs corresponents.
7.- El full de reserva, i per tant la matrícula, no es considerarà vàlid si no s’està al corrent de
pagament. En aquells casos en què hi hagi rebuts pendents de pagament s’hauran de liquidar si
es vol garantir la continuïtat en els estudis, ja que sinó la reserva de plaça, és a dir la matrícula,
es considerarà nul·la i perdrà tots els efectes. Per poder efectuar una nova matrícula caldrà que
l’alumne no tingui deutes pendents amb el centre.
8.- En aquells casos en què s’acumulin rebuts pendents de pagament al llarg del curs, l’alumne
podrà ser donat de baixa durant l’esmentat curs, prèvia comunicació per escrit a l’interessat.
9.- Els alumnes que causin baixa als ensenyaments de l’Escola de Música en que estiguin
matriculats ho han de comunicar per escrit a qualsevol registre de l'Ajuntament, essent efectiva la
baixa des del dia en que es presenti i amb els efectes següents:
a) En el supòsit d’alumnat que hagi fet la reserva de plaça si es presenta la renuncia a la
continuïtat abans del dia 22 de juny es considerarà no formalitzada la matrícula i no s’emetrà el
rebut corresponent.
b) Si es presenta la sol·licitud de baixa fins al dia 12 de setembre, inclòs, de l’any corresponent al
curs escolar de que es tracti, es retornarà l’import corresponent en concepte de matrícula i de la
quota mensual de setembre, si ja ha estat abonat, excepte 60,00 € que es consideren reserva de
plaça i que no es retornen.
c) No obstant el que prescriu l’apartat anterior, es valoraran individualment les sol·licituds de
baixa presentades des del 12 fins al 30 de setembre de l’any corresponent al curs escolar de que
es tracti, sempre que l’alumne/a no hagi assistit a classe, quan s’al·leguin circumstàncies
excepcionals degudament acreditades, tals com malaltia o accident greu, defunció de l’alumne/a
o de familiars fins a primer grau de consanguinitat o afinitat, o situacions socials o familiars greus
acreditades mitjançant informe dels serveis socials. Si s’accepta la petició presentada i si ja ha
estat abonat l’import corresponent a la matrícula i de la quota mensual de setembre, es retornarà
, excepte 60,00 € que es consideren reserva de plaça i que no es retornen.
d) En relació al preu públic en concepte de quotes mensuals, en cas que un/a alumne/a
comuniqui la baixa, no es retornarà l’import dels rebuts que ja s’hagin abonat fins aquest moment.
La baixa s’haurà de comunicar com a màxim abans del dia 1 del mes en el qual es vulgui fer
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efectiva la baixa. En aquells casos en què el rebut del mes corresponent a la baixa ja s’hagi emès
es procedirà a la seva anul·lació.
e) En el cas dels cursos de Iniciació 1, 2 i 3, els efectes de la sol·licitud de baixa un cop els
alumnes ja estiguin matriculats, suposarà que l’import abonat en concepte de matrícula es
considerarà com a reserva de plaça i no es retornarà. Pel que fa a les quotes mensuals s’estarà
al previst en els apartats anteriors.

QUART.- Aprovar les bonificacions que a continuació es detallen en la tarifa pel servei
d’ensenyament a l’Escola Municipal de Música, a partir del curs 2016-2017, de conformitat amb
l’article 1.2 i la Disposició Final primera de la Llei 40/2003, de Protecció a les famílies nombroses,
i els articles 18 i 20 de la Llei 18/2003, de Suport a les famílies:
1. Els alumnes que hagin obtingut Diploma, Accèssit, Menció Honorífica o Premi d’Honor en la
seva especialitat tindran una bonificació del 25% en els estudis del curs següent, sempre que
sigui dins dels mateixos estudis.
2. En el cas d’alumnes de famílies nombroses s'aplicarà una bonificació del 10% per les
famílies reconegudes a la categoria general i del 15% en les de categoria especial, de
conformitat amb les categories de família nombrosa establertes a la Llei 40/2003, de 18 de
novembre, de protecció a les famílies nombroses. Les famílies monoparentals s’equiparan
a les famílies nombroses respecte a les bonificacions esmentades.
3. Els beneficis esmentats són compatibles amb l’aplicació de la tarifació social si es compleixen
els requisits previstos i s’apliquen sobre la tarifa en la qual es trobi cada alumne/a en funció de la
seva situació econòmica. Totes les bonificacions s’hauran de sol·licitar al moment de la reserva
de plaça o de la matriculació del curs i caldrà aportar la documentació necessària, així com els
carnets corresponents per acreditar-les.
4. La condició de família nombrosa o monoparental s’haurà de fer constar en el formulari de
reserva de plaça o de matriculació i, prèvia comprovació de les acreditacions corresponents,
s’aplicaran de manera automàtica. Per poder gaudir de la bonificació caldrà que l’alumnat aporti
la següent documentació acreditativa en el moment de formalitzar la matrícula:
-

Original i Fotocòpia del títol oficial i actualitzat de família nombrosa i/o família
monoparental.

5. En el cas de famílies monoparentals i nombroses, sí, per circumstàncies sobrevingudes, la
sol·licitud es presenta fora del termini previst a l’apartat anterior s’aplicaran les bonificacions de la
següent manera: a les sol·licituds registrades dins dels 10 primers dies del mes s’aplicaran les
bonificacions a partir del mes següent, a les sol·licituds registrades a partir del dia 11 del mes
s’aplicaran al cap dels dos mesos.
CINQUÈ.- Publicar el contingut dels precedents acords mitjançant edicte al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l’article
59.6,a) de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
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SISÈ.- Facultar el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció Social i Cultura per dur a terme les actuacions
i la signatura d’aquells documents necessaris per a l’execució dels acords precedents, així com la
rectificació dels errors materials que es puguin produir.
SETÈ.- Notificar el contingut dels precedents acords als departaments municipals interessats.

Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Berlanga, que diu, a continuació
presentem l’aprovació dels preus públics i taxes de diversos serveis educatius de gestió directa
per part de l’Ajuntament de Sabadell.
En la línia del que hem fet amb altres serveis bàsics, com el cas del preu de l’aigua o el preu de
l’autobús. Les tarifes relacionades amb educació el curs vinent, no tindran el curs vinent cap
augment, a diferència del curs 2013-2014, que va tenir un augment del 2,7%, la diferència del
curs 2014-2015 que va tenir un augment de l’1%.
A la vegada mantindrem la tarifació social en la qual, part dels partits que ara estem a govern
també vam impulsar des de l’oposició amb l’objectiu de garantir l’accés a aquests serveis amb
uns criteris de tarifació social.
Tanmateix estem contents i satisfets de portar avui aquest punt, en el qual no hi ha un augment
d’aquests preus dedicats a àmbit educatiu, com poden ser escola bressol o l’escola de música o
l’escola Illa. Tanmateix volem expressar que estem lluny de l’escenari real que desitjaríem en el
qual ens sentim encara encarregats a aprofundir en garantir un accés als serveis educatius a
totes les persones, independentment del seu poder adquisitiu.
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat, amb 14 vots a favor, dels grups
municipals d’ERC, UPCS, CpSBD, Guanyem Sabadell i 13 abstencions dels grups
municipals del, PSC, CiU, C’s i PP,
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7.Aprovació de l'oferta inicial i dels preus públics dels cursos i/o tallers que sota el
títol genèric Música Oberta, oferiran l'Escola Municipal de Música i el Conservatori
Professional de Sabadell a partir del curs 2016-2017.
Atès que la regidoria d’Educació vol dur a terme el programa Música Oberta, el qual té com
objecte diversificar i ampliar l’oferta que fa actualment l’Escola Municipal de Música i el
Conservatori Professional, i oferir uns nous programes adreçats a tot tipus de públic per tal
d’incrementar el nombre de persones que accedeixen als ensenyaments musicals.
Vist l’informe tècnic del Servei d’Educació, de data 3 de març de 2016, que valora positivament la
realització del programa esmentat, i proposa es realitzin els tràmits escaients per a l’aprovació
dels preus públics corresponents al programa Música Oberta, amb efectes a partir del curs 20162017.
Atès que s’ha realitzat l’estudi econòmic corresponent, que s’adjunta, per a la fixació del preu públic
per l’assistència als cursos esmentats, en funció de la durada setmanal de cada curs i el nombre de
places, el qual ha estat fiscalitzat favorablement pel servei d’Intervenció.
Vist que l’Ordenança general Municipal núm. 1.3, reguladora dels preus públics, a l’annex I, “Preu
públic per l’assistència a cursos, tallers, actes culturals i de lleure”, estableix textualment a l’article 2n
que “la quantia del preu públic que es regula és la continguda a les tarifes que ha de fixar la Junta de
Govern Local i, si s’escau, els organismes autònoms de l’Ajuntament i els consorcis, d’acord amb
l’especificitat de l’activitat realitzada i els costos del servei”, i que la Junta de Govern Local “podrà
establir bonificacions en el moment de l’aprovació”.
Atès que segons l’informe tècnic esmentat, els preus públics proposats s’han calculat tenint en compte
que per a cada curs programat s’ofereixen un nombre determinat de places, tot i que no s’ha previst
un mínim d’alumnes inscrits per poder-se realitzar.
Vist que l’article 44.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLHL) i l’article 10è de l’Ordenança 1.3
general reguladora dels preus públics estableixen que quan existeixen raons socials, benèfiques,
culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del
cost del servei prestat, com és el cas que ens ocupa, segons manifesta l’informe tècnic esmentat.
Atès que en el pressupost municipal hi ha consignació pressupostària per poder fer front a la
diferència del cost que suposa la prestació del servei, en cas de realitzar-se el curs sense que la
matrícula sigui igual a les places ofertades inicialment, en tant que el cost del personal s’inclou en el
capítol 1 del pressupost municipal.

Vist l’informe jurídic de data 4 de març de 2016 que consta a l’expedient.
Vist l’article 59.6,a) de la Llei 30/1992, segons el qual quan un acte tingui per destinatari una pluralitat
indeterminada de persones la publicació substituirà la notificació del mateix.
Vistos els articles 17, 41 a 47 del TRLHL, l’Ordenança municipal núm. 1.3, general reguladora dels
preus públics, així com les restants disposicions normatives d’aplicació.
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea d’Acció Social i Cultura, a petició de la Regidoria
d’Educació proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la realització i l’oferta inicial del programa Música Oberta, que s’oferirà a partir del
curs 2016-2017, segons el següent detall:
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OFERTA INICIAL DE CURSOS I
TALLERS
Cor Infantil
Cor Mixt
Cor noies
Cor de cambra
Coral de joves i adults
Anem a concert
Teatre Musical
Informàtica Musical
Interpretació i Escena
Educació corporal
Conjunt
Cambra
A la carta (teòriques)
Piano Modern

HORES

PLACES

45'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1h:30’
1
1
1

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
15
10

El contingut dels cursos podrà ser modificat en funció dels interessos dels alumnes i/o de les
necessitats del centre, tot mantenint l’estructura d’hores lectives i nombre de places.
SEGON.- Aprovar els preus públics dels cursos i/o tallers que, sota el títol genèric “Música Oberta”,
oferiran l’Escola Municipal de Música i el Conservatori Professional de Sabadell dins de la
programació de l’oferta formativa a partir del curs 2016-2017, i que seran vigents fins que no s’acordi
modificar-los o derogar-los, segons el següent detall:
Cursos de 45 minuts /setmana
Cursos d’1 hora /setmana
Cursos d’1 hora /setmana
Cursos d’1’30 hores /setmana
Matrícula d’oient (*)

15 places
15 places
10 places
15 places
individual

177 €/ curs
202€/ curs
303 €/ curs
303 €/ curs
40 €/ curs

(*) La modalitat de matricula d’oient suposa que l’alumne/a podrà assistir al programa de “ A la carta”
(teòriques ) en la modalitat d’oient, és a dir sense possibilitat de ser avaluat, de rebre atenció del
professorat, ni de participar ,en activitats de grups que es generin a l’aula.
En aquests preus no està inclosa cap despesa de material, la qual, en tot cas, anirà a càrrec de cada
alumne/a.
TERCER.- Aprovar la forma de pagament dels preus públics aprovats a l’acord anterior, així com
l’obligació de pagament i la gestió de les baixes, segons el següent detall:
1.- S’estableix una quota en concepte de matrícula corresponent al 10% de l’import total del curs, que
s’abonarà en el moment de formalitzar la matrícula.
2.- Les quotes mensuals s’abonaran per 10 mensualitats, del mes de setembre al mes del juny del
curs corresponent.
3.- L’obligació d’abonar el preu públic neix en el moment de formalitzar la matrícula, i les quotes
mensuals s’acrediten el primer dia hàbil del mes corresponent.
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4.- En cas que un/a alumne/a es matriculi a qualsevol curs del programa un cop començat, haurà d’abonar la part
proporcional dels mesos restants, segons el següent:
-

si la matrícula es formalitza abans del dia 15 del mes corresponent s’acredita la taxa mensual
complerta,
si la matricula es formalitza a partir del dia 16 s’acredita el 50% de la taxa mensual.

5.- Els/les alumnes que causin baixa ho han de comunicar per escrit a qualsevol registre de
l’Ajuntament, amb els efectes següents:

-

L’import abonat en concepte de matrícula no es retornarà atès que es considera reserva de
plaça.

-

En relació a les quotes mensuals, no es retornarà l’import dels rebuts que ja s’hagin emès o
abonat fins aquest moment. La baixa s’ha de comunicar abans del dia 1 del mes en el que es
vulgui fer efectiva, per tal que no es giri el següent rebut. En aquells casos en que el rebut del
mes corresponent a la baixa ja s’hagués emès es procedirà a la seva anul·lació.

QUART.- Aprovar les bonificacions que a continuació es detallen en la tarifa dels cursos i/o tallers del
programa Música Oberta, aplicables a partir del curs 2016-2017 :

-

Els/les alumnes externs que es matriculin en dos o més programes de Música Oberta obtindran un 10%
de bonificació en el programa de menor import.

-

Els/les alumnes de l’Escola Municipal de Música i Conservatori Professional que es matriculin en un
programa de Música Oberta tindran un 30% de descompte. En cas que es matriculin en dos o més
programes tindran un 30% de descompte en el de menor import.

CINQUÈ.- Publicar el contingut dels precedents acords mitjançant edicte al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l’article 59.6,a) de
la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
SISÈ.- Facultar el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció Social i Cultura per dur a terme les actuacions i la
signatura d’aquells documents necessaris per a l’execució dels acords precedents, així com la
rectificació dels errors materials que es puguin produir.
SETÈ.- Notificar el contingut dels precedents acords als departaments municipals interessats.

Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Berlanga, que diu, en la línia anterior, no
augmentar el preu com hem dit anteriorment entre els serveis educatius.
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat, amb 14 vots a favor, dels grups
municipals d’ERC, UPCS, CpSBD, Guanyem Sabadell i 13 abstencions dels grups
municipals del, PSC, CiU, C’s i PP,
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8.Aprovació de les tarifes del servei d'escolarització a les escoles bressol i als
Centres d'Educació Infantil i Familiar de titularitat municipal a partir del curs 2016-2017.

Atès que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 26 de novembre de 1997, aprovà definitivament
l’expedient de creació del servei d’escoles bressol municipals i acordà implantar el servei per tal
de crear una xarxa d’escoles bressol municipals, les quals es gestionen de forma indirecta
mitjançant la modalitat de concessió.
Atès que a Sabadell actualment hi ha en funcionament les següents escoles bressol i Centres
d’Educació Infantil i Familiar de titularitat municipal: Escola Bressol Municipal La Romànica,
Escola Bressol Municipal Joan Montllor, Escola Bressol Municipal Calvet d’Estrella, Centre
d’Educació Infantil i Familiar Espronceda, Centre d’Educació Infantil i Familiar Andreu Castells,
Centre d’Educació Infantil i Familiar Arraona, Centre d’Educació Infantil i Familiar Joaquim Blume,
Centre d’Educació Infantil i Familiar Can Llong, Centre d’Educació Infantil i Familiar Vapor Buxeda
Nou, Centre d’Educació Infantil i Familiar Creu Alta, i Centre d’Educació Infantil i Familiar Can
Puiggener.
Atès que d'acord amb els plecs de clàusules que regeixen la gestió de les escoles bressols
esmentades, l'Ajuntament aprovarà les tarifes que han de percebre els concessionaris dels
usuaris que vulguin accedir als serveis de l’escola.
Vist l’article 251.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, segons el qual el concessionari percep com a retribució les
tarifes autoritzades reglamentàriament.
Vist l’informe tècnic del Servei d’Educació de data 3 de març de 2016, pel qual es proposen les
diverses tarifes del servei de les Escoles Bressol Municipals i dels Centres d’Educació Infantil i
Familiar de titularitat municipal, a partir del curs 2016-2017.
Atès que s’ha realitzat l’estudi econòmic corresponent, de data 4 de març de 2016, que s’adjunta,
per a la fixació de les tarifes dels preus públics per al servei lectiu i de menjador dels centres
esmentats, el qual ha estat fiscalitzat favorablement pel servei d’Intervenció.
Atès que les despeses derivades del funcionament de les escoles bressol de titularitat municipal
es financen en l’actualitat amb les tarifes que abonen les famílies i amb l’aportació econòmica que
realitza l’Ajuntament titular dels centres, i amb la subvenció que atorga la Diputació de Barcelona,
atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va deixar de
subvencionar les escoles bressol a partir del curs 2012-2013.
Atès que, malgrat el context econòmic actual és voluntat de l’Ajuntament continuar contribuint al
sosteniment de l’etapa educativa 0-3, atenent la seva importància en el desenvolupament de
l’infant, mantenint el sistema de tarifació social com a mesura d’equitat i igualtat d’oportunitats.
Atès que l’informe tècnic esmentat proposa tanmateix aplicar una bonificació a les famílies
nombroses i/o monoparentals, de percentatge diferent en funció del tipus de categoria en que es
troba la família, de conformitat amb la Llei 40/2003, de Protecció a les famílies nombroses.
Vist l’informe jurídic de data 4 de març de 2016 que consta a l’expedient.
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Vistos els articles 1, 2, 18 i 21 de la Llei 18/2003, de Suport a les famílies; l’article 1.2 i la
Disposició Final primera de la Llei 40/2003, de Protecció a les famílies nombroses; l’article 44.2
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals; l’article 251.1 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els plecs de clàusules
reguladors de les concessions administratives per la gestió dels centres, així com la restant
normativa d’aplicació.
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea d’Acció Social i Cultura, a petició de la
Regidoria d’Educació proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les tarifes que regiran el servei d’escolarització a les escoles bressol i als
Centres d’Educació Infantil i Familiar de titularitat municipal, a partir del curs 2016-2017, i que
seran vigents fins que s’acordi modificar-les o derogar-les, les quals es determinen per cada
alumne/a en concret en funció de la capacitat econòmica acreditada per la família i pel nombre de
membres de la unitat familiar, així com la forma de pagament de les mateixes, segons el següent
detall:
A) TARIFES EN RÈGIM DE JORNADA COMPLETA.

Núm.
Membres
70
unitat
familiar menor/ =

93

135
de

155
a

177

197

212
de

227

de

a

de

a

de

a

de

a

2

9.960

9.961

11.069

11.070 13.023

13.024

15.321

15.322

18.024

18.025

23.432

23.433 33.508

a

més de
33.509

3

13.081

13.082 14.536

14.537 17.100

17.101

20.119

20.120

23.669

23.670

30.772

30.773 44.003

44.004

4

15.518

15.519 17.244

17.245 20.285

20.286

23.865

23.866

28.077

28.078

36.501

36.502 52.198

52.199

5

17.265

17.266 19.185

19.186 22.569

22.570

26.552

26.553

31.238

31.239

40.611

40.612 58.075

58.076

6

19.629

19.630 21.812

21.813 25.660

25.661

30.189

30.190

35.516

35.517

46.172

46.173 66.025

66.026

7

21.541

21.542 23.936

23.937 28.160

28.161

33.129

33.130

38.976

38.977

50.670

50.671 72.457

72.458

El preu total del curs escolar es distribueix en quotes mensuals i s’abonarà per 11 mensualitats
per curs d’obligatori pagament, i es cobraran directament pel concessionari.
La tarifa del servei lectiu en jornada completa serà en horari de 8,45h a 12h i de 15h a 17,15h
B) TARIFES EN RÈGIM DE JORNADA DE MATÍ.
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Núm.
Membres
48
unitat
familiar menor/ =

65
de

95
a

de

108
a

123

137

de

a

de

a

de

148
a

de

159
a

més de

2

9.960

9.961

11.069 11.070 13.023

13.024

15.321

15.322

18.024

18.025

23.432 23.433 33.508

33.509

3

13.081

13.082 14.536 14.537 17.100

17.101

20.119

20.120

23.669

23.670

30.772 30.773 44.003

44.004

4

15.518

15.519 17.244 17.245 20.285

20.286

23.865

23.866

28.077

28.078

36.501 36.502 52.198

52.199

5

17.265

17.266 19.185 19.186 22.569

22.570

26.552

26.553

31.238

31.239

40.611 40.612 58.075

58.076

6

19.629

19.630 21.812 21.813 25.660

25.661

30.189

30.190

35.516

35.517

46.172 46.173 66.025

66.026

7

21.541

21.542 23.936 23.937 28.160

28.161

33.129

33.130

38.976

38.977

50.670 50.671 72.457

72.458

El preu total del curs escolar es distribueix en quotes mensuals i s’abonarà per 11 mensualitats
per curs d’obligatori pagament, i es cobraran directament pel concessionari.
La tarifa del servei lectiu en jornada de matí serà per un horari de 8,45h a 12h.

C) TARIFES EN RÈGIM DE JORNADA DE TARDA.
En casos excepcionals i degudament justificats, l’Ajuntament pot autoritzar en algun centre
l’establiment d’una jornada de tarda, de 15h a 17,15h, sempre i quan es donin les condicions
adequades per garantir la sostenibilitat econòmica d’aquest servei.
En aquest cas, la tarifa aplicable serà la equivalent a les 2/3 parts de la tarifa que correspondria a
la prestació del servei en jornada de matí.

D) TARIFES EN RÈGIM DE FLEXIBILITAT HORÀRIA.
La tarifa del servei de la hora de flexibilitat horària al matí serà de 7,45h a 8,45 h i s’oferirà a
totes les escoles bressol municipals i la hora de flexibilitat horària a la tarda serà de 17,15 a 18,15
i s’oferirà només en aquelles escoles bressol on la demanda de les famílies sigui la necessària
per garantir la sostenibilitat del servei.

Núm.
Membres
12
unitat
familiar
menor/ =

15
de

18
a

de

21
a

24

27

de

a

de

a

de

30
a

de

33
a

més de

2

9.960

9.961

11.069 11.070 13.023

13.024

15.321

15.322

18.024

18.025

23.432 23.433 33.508

33.509

3

13.081

13.082 14.536 14.537 17.100

17.101

20.119

20.120

23.669

23.670

30.772 30.773 44.003

44.004

4

15.518

15.519 17.244 17.245 20.285

20.286

23.865

23.866

28.077

28.078

36.501 36.502 52.198

52.199

5

17.265

17.266 19.185 19.186 22.569

22.570

26.552

26.553

31.238

31.239

40.611 40.612 58.075

58.076

6

19.629

19.630 21.812 21.813 25.660

25.661

30.189

30.190

35.516

35.517

46.172 46.173 66.025

66.026

7

21.541

21.542 23.936 23.937 28.160

28.161

33.129

33.130

38.976

38.977

50.670 50.671 72.457

72.458
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El preu de la hora de flexibilitat horària en ús esporàdic serà de 3€ al dia en qualsevol cas.
Es considerarà que fan ús esporàdic del servei de flexibilitat horària els alumnes/as que en facin
ús 1 o 2 dies a la setmana, si l’ús és de 3 o més dies a la setmana es considerarà us habitual i se
li aplicaran les tarifes anteriors.
En casos molt excepcionals i degudament justificats, l’Ajuntament podrà autoritzar en algun
centre concret, una hora extra de flexibilitat horària al matí, de 6,45h a 7,45h sempre i quan es
donin les condicions adequades per garantir la sostenibilitat econòmica d’aquest servei. Les
tarifes aplicables a aquesta hora extra seran les mateixes que per a la flexibilitat horària en el
benentés que si s’utilitza el servei les dues hores, de 6,45h a 8,45h el preu serà el doble de
l’establert.

SEGON.- Aprovar les condicions i forma d’aplicació de la tarifació social i la manera d’acreditar
els llindars de renda en que es troba cada família, així com el nombre de membres de la unitat
familiar, segons el següent:
1. REQUISITS ECONÒMICS PER A L’APLICACIÓ DE LA TARIFACIÓ SOCIAL
a- La tarifació social aplicable als alumnes es determina a partir dels llindars de renda i el nombre
de membres de la unitat familiar que s’estableixen als quadres tarifaris establerts a l’acord primer.
b- Per tal d’establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i determinar en quin tram de la
tarifació social es troba un/a alumne/a es tenen en compte la totalitat dels ingressos anuals que
per qualsevol concepte percep la unitat familiar i es relaciona el total d’ingressos amb el nombre
total de membres de la unitat familiar.
En el cas que el nombre de membres de la unitat familiar sigui 8 o més, per determinar la tarifa a
aplicar d’acord amb la capacitat econòmica de la unitat familiar, s’incrementaran els llindars de
renda previstos a l’apartat anterior per a 7 membres en un 10% per cada membre de la unitat
familiar a partir del 8è.
c- La renda familiar a aquests efectes s’obtindrà per la suma de la bases imposables general i de
l’estalvi de la declaració d’IRPF corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, o les que constin a
l’Agència Tributària, així com els imports percebuts per qualsevol dels seus membres en
concepte de pensió d’aliments. Quan la base imposable de l’estalvi superi els 1.785€ s’aplicarà la
tarifa més alta.
Per dur a terme aquest càlcul es consideren membres computables el pare i la mare, el tutor o
persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que
convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o els majors d’edat quan
es tracti de persones amb discapacitat.
d- En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no
convisqui amb l’alumne/a. No obstant, tindrà la consideració de membre computable el nou
cònjuge o persona unida per anàloga relació i per tant, s’inclouran les seves rendes en el còmput
de la renda familiar.
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e- En els casos on no es pugui documentar els ingressos familiars a través de la renda o del
certificat d’imputacions, s’haurà de presentar una Declaració Responsable acompanyada de
l’informe de Serveis Socials que haurà d’acreditar quins són els ingressos i valorar en quina franja
de la tarifació es troba aquella família.
2. TERMINI I FORMA D’ACREDITACIÓ DELS REQUISITS
a- La documentació acreditativa s’ha de presentar en l’imprès normalitzat durant el termini oficial
de matriculació als estudis corresponents, i serà la següent:
•

Autorització a l’Ajuntament de Sabadell signada per tots els membres computables de la
unitat familiar, per accedir a les dades del padró municipal i a les dades fiscals de l’Agència
Tributària.

•

En cas de separació, divorci, i/o famílies monoparentals, document acreditatiu de la pensió
per aliments percebuda per qualsevol dels membres de la unitat familiar.

•

Si els sol·licitants no estan obligats a declarar:
-

•

En els casos en que no constin ingressos declarats en la Renda ni Certificat d’imputacions
econòmiques cal presentar una Declaració Responsable sobre la situació econòmica de la
família la qual haurà d’estar justificada mitjançant informe de Serveis Socials.

Fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar.

b- Un cop revisada la documentació es determinarà la quota que li correspon a cada alumne i
s’aplicarà de manera automàtica a partir del primer rebut que es giri i per les 11 mensualitats que
corresponen a tot el curs escolar.
c- En aquells casos excepcionals en que per motius greus de salut i degudament justificats un
infant no pugui assistir a l’escola durant un període de temps superior a dos mesos consecutius,
prèvia petició de la família, es reduirà en un 50% la quota aplicable a partir del segon mes de no
utilització del servei i fins a un màxim de 4 mesos, vetllant sempre per l’interés de l’infant.
3. CONDICIONS I REQUISITS PER LA REVISIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA TARIFACIÓ
SOCIAL.
a- De forma excepcional i justificada, quan per causes sobrevingudes al llarg del curs que suposin
un canvi econòmic substancial (situacions d’atur, finalització de prestacions econòmiques, etc.),
les famílies vegin modificada la seva situació de renda, i puguin acreditar documentalment
aquesta nova situació econòmica, hauran de sol·licitar la revisió de la quota i presentar la
documentació acreditativa per tal que sigui valorada pel Servei d’Educació.
b- Per sol·licitar la revisió de la quota caldrà acreditar documentalment una disminució d’ingressos
de la unitat familiar de mínim de un 30% respecte als ingressos computats en establir la quota,
segons el sistema de tarifació social, al principi de curs. Per realitzar la valoració només
s’admetrà documentació emesa per organismes oficials i/o empreses.
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c- El procediment de revisió s’iniciarà en tot cas a instància de part, mitjançant sol·licitud dels
pares, tutors o representants legals del menor i s’haurà de presentar en el model normalitzat de
que disposen els centres educatius. Aquesta sol·licitud, signada i juntament amb la documentació
justificativa, es presentarà al centre educatiu on l’alumne estigui matriculat.
d- L’Ajuntament valorarà la idoneïtat de la documentació presentada i en base a aquesta resoldrà
sobre la tarifa a aplicar. En cas de ser necessari, es podrà requerir més documentació
complementària.
e- En el supòsit que la disminució d’ingressos al·legada sigui inferior al percentatge esmentat es
desestimarà la sol·licitud de revisió i es continuaran cobrant les quotes inicialment fixades.
Si un cop analitzada la sol·licitud de revisió es desprèn que, malgrat la disminució d’ingressos
sigui del 30% o superior, si no suposa un canvi de llindar de renda es continuarà aplicant la taxa
inicialment assignada.
La quota resultant del procés de revisió no s’aplicarà amb caràcter retroactiu.
Si de la revisió resulta un canvi de tarifa, aquest s’aplicarà segons els següents terminis:
•
•

Si la sol·licitud es presenta de l’1 al 15 del mes, l’aplicació correspondrà al mes següent.
Si la sol·licitud es presenta del 16 al 30 del mes s’aplicarà al cap de dos mesos.

Si la revisió resulta denegada es comunicarà a la família per escrit a través de l’escola.
f- La família es compromet a informar a la direcció del centre on estiguin matriculat l’alumne/a de
qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació i que suposi tornar a la franja de tarifació
social assignada abans de la revisió.
g- L’Ajuntament podrà revocar d’ofici la revisió realitzada si es considera que les condicions
al·legades han canviat en benefici de la família i no s’ha informat del fet.
h- L’Ajuntament, en casos degudament justificats, i quan raons d’interès social o econòmic de les
famílies ho aconsellin, podrà interpretar i aplicar discrecionalment les condicions de revisió de la
tarifació social, vetllant per l’interès de l’alumne/a.

TERCER.- Aprovar les bonificacions que a continuació es detallen a les famílies nombroses i
monoparentals en la tarifa pel servei d’escolarització, a partir del curs 2016-2017, de conformitat
amb l’article 1.2 i la Disposició Final primera de la Llei 40/2003, de Protecció a les famílies
nombroses, i els articles 18 i 20 de la Llei 18/2003, de Suport a les famílies:
a) Bonificació del 10% de la tarifa als alumnes de famílies nombroses de categoria general.
b) Bonificació del 15% de la tarifa als alumnes de famílies nombroses de categoria especial.
c) Les famílies monoparentals s’equiparen a les famílies nombroses respecte a les
bonificacions esmentades.
Aquestes bonificacions seran compatibles amb l’aplicació de la tarifació social si es compleixen
els requisits previstos i s’aplicaran sobre la tarifa en la qual es trobin en funció de la situació
econòmica de la família.
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Les bonificacions s’hauran de sol·licitar al moment de la matriculació del curs corresponent. La
documentació necessària per acreditar aquesta circumstància és: original i fotocòpia del títol
oficial i actualitzat de família nombrosa i família monoparental.
En el cas que per circumstàncies sobrevingudes la sol·licitud de bonificació per família nombrosa
i/o monoparental es presenta fora del termini previst s’aplicaran les bonificacions de la següent
manera: a les sol·licituds registrades dins dels 10 primers dies del mes s’aplicaran les
bonificacions a partir del mes següent, a les sol·licituds registrades a partir del dia 11 del mes
s’aplicaran al cap dels dos mesos.

QUART.- Aprovar les tarifes que regiran el servei de menjador a les escoles bressol i als centres
d’educació infantil i familiar de titularitat municipal, a partir del curs 2016-2017, així com els
horaris i les condicions d’utilització i forma de pagament del servei, segons el següent detall:

A) TARIFES DEL SERVEI DE MENJADOR SEGONS MODALITATS:

SERVEI DE MENJADOR

Habitual/mes

Esporàdic/dia

CUINA "IN SITU"

114

6,85

CUINA TRANSPORTADA

104

6,39

Habitual/mes

Esporàdic/dia

CUINA "IN SITU"

152

9,14

CUINA TRANSPORTADA

139

8,52

Habitual/mes

Esporàdic/dia

CUINA "IN SITU"

13,3

0,77

CUINA TRANSPORTADA

12,3

0,72

DINAR

DINAR I DESCANS

BERENAR

En casos excepcionals i degudament justificats, l’Ajuntament podrà autoritzar en algun centre
concret que la recollida dels infants que fan ús del servei de menjador pugui realitzar-se amb un
marge màxim de mitja hora. Les tarifes corresponents a aquesta mitja hora seran les equivalents
al 50% de la tarifa que correspongui aplicar en concepte de flexibilitat horària. Aquesta tarifa no
es podrà fraccionar en cap cas.
En casos excepcionals i degudament justificats, les famílies que facin ús del servei en jornada de
tarda, podran utilitzar el servei de menjador en la modalitat de només descans, de 13h a 15h,
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prèvia autorització Del Servei d’Educació. En aquest cas, la tarifa aplicable serà el resultat de
restar el preu del servei de només dinar al preu del servei de dinar i descans, en la modalitat del
servei de menjador que correspongui al seu centre.
Les tarifes en concepte de servei de menjador s’abonaran per 10 mensualitats i mitja.
En els casos en que el Departament de Serveis Socials emeti informe que aconselli l’assistència
de l’alumne/a al servei de menjador i la família tingui dificultats econòmiques greus per atendre el
pagament del servei, es cercaran mesures d’ajut per part de Serveis Socials.
B) TARIFES DEL SERVEI DE MENJADOR DE LACTANTS (ÚS PARCIAL DEL SERVEI):
Habitual /
mes

Esporàdic / dia

NOMÉS
DINAR

86 €

5,38 €/dia

DINAR I
DESCANS

114 €

7,18 €/dia

L’ús parcial del servei de menjador per part dels lactants suposa l’alimentació de l’infant a partir
dels productes facilitats per la pròpia família ( llet, cereals...)
Les tarifes en concepte de servei de menjador s’abonaran per 10 mensualitats i mitja.
En els casos en que el Departament de Serveis Socials emeti informe que aconselli l’assistència
de l’alumne/a al servei de menjador i la família tingui dificultats econòmiques greus per atendre el
pagament del servei, es cercaran mesures d’ajut per part de Serveis Socials.

CINQUÈ.- Aprovar la normativa de funcionament del servei de menjador escolar a les escoles
bressol i Centres d’Educació Infantil i Familiar de titularitat municipal, segons el següent:

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR
Definició del servei
El servei de menjador és un servei complementari ( no obligatori) que ofereix l’escola bressol per
tal de cobrir les necessitats bàsiques de menjar i/o descans dels infants escolaritzats al centre
educatiu.

Tipologia del servei
L’ús del servei de menjador pot ser esporàdic o fix. Un alumne esporàdic és aquell que fa ús del
servei un màxim de 12 dies al mes. Aquests 12 dies poden ser consecutius o alterns al llarg del
mes i cal avisar sempre a l’escola abans de les 9 del matí.
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Els alumnes fixos son aquells que fan ús habitual del servei tots els dies, en el moment que un
alumne fix es doni de baixa i passi a ser esporàdic només podrà tornar a gaudir del servei en la
modalitat de fix si és per causes degudament justificades i valorades per la direcció del centre.
Als mesos de desembre i juliol no es podrà fer baixa del servei de la modalitat de fix per passar a
la modalitat d’esporàdic.
La quota mensual per als usuaris fixos és la mateixa durant tots els mesos, exceptuant el mes de
setembre que es cobrarà el 50% de la quota ja que el servei s’inicia generalment a partir de la
segona quinzena.
En el cas de germans que hagin de fer ús simultani del servei poden fer-ho abonant una sola
quota mensual, amb caràcter de fixos, sempre i quan no superin els 20 usos mensuals entre els
dos. En el moment que superin aquest nombre d’usos, cada germà haurà de fer efectiva la quota
mensual completa.
Condicions específiques per als lactants
Els usuaris del servei de menjador de l’aula de lactants podran fer ús del servei segons les
següents modalitats durant el període de lactància:
• Ús complet del servei: cura i atenció de l’infant per part del personal del centre. Alimentació a
partir dels productes facilitats pel centre (llet, cereals)
• Ús parcial del servei: cura i atenció de l’infant per part el personal del centre. Alimentació a partir
dels productes facilitats per la pròpia família (llet, cereals,..)
Per qüestions higiènic - sanitàries quan l’alimentació comenci a ser a patir de triturats de verdures
i carn i /o peix el servei haurà de passar a ser complet.
Un cop acabat el període de lactància i quan s’incorporin aliments sòlids, l’alumne haurà de fer ús
del servei complet de menjador.
Devolució d’imports en cas d’absència
Es retornarà l’import de matèria primera a aquelles famílies que el seu infant no faci ús del servei
de menjador sempre i quan la no assistència hagi estat informada a l’escola amb l’antelació
suficient, el retorn es farà a partir del quart dia consecutiu de no assistència al centre, i aquest
retorn serà:
- Per a centres amb cuina in situ: 2,43 € diaris (per al dinar i el berenar), de 1,78 € si només es
queda a dinar i 0,65 € si només es queda a berenar
- Per a centres amb modalitat de càtering: 2,28€ diaris (per al dinar i el berenar), 1,63€ si només
es queda a dinar i 0,65 si només es queda a berenar.
En el cas dels lactants que facin ús parcial del servei de menjador, no es retornarà en cap cas
l’import de la mensualitat en cas d’absència, donat que la matèria primera és aportada per la
família.
La direcció del centre pot establir acords específics i puntuals en casos concrets no previstos en
aquesta normativa després d’estudiar cada cas i comunicar-ho al departament d’Educació.
Berenar
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Per raons higiènico - sanitàries, es recomana que l’alumne/a que fa jornada de tot el dia a l’escola
faci ús del servei de berenar preparat per l’escola.
SISÈ.- Publicar el contingut dels precedents acords mitjançant edicte al tauler d’edictes de la Seu
Electrònica de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb
l’article 59.6,a) de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Berlanga, que diu, en la línia dels punts
anteriors, a les escoles bressol tampoc hi haurà aquest augment i també anunciar també el
compromís i el treball d’aprofundir més en aquesta tarifació social que hi ha actualment, en
properes ocasions.
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. José Luís Fernández, que diu, bona tarda.
Primer agrair l’exposició i dir que nosaltres amb la proposta que tenim per portar aquí, ja
aportàvem la creença de que el govern no mantindria aquesta política de tarifació i preus públics
tota la legislatura.
En aquest punt i en els anteriors, el que hem vist és que en general tot i el que puguin dir de
polítiques socials i participació, són preus públics continuistes. Entenem que el govern encara
tingui un temps per formular la seva nova política de tarifes, també ho entenem i són temes que a
l’anterior legislatura que estaven llavors a l’oposició teníem posicions diferents i això no ens
mereix cap tipus de crítica.
Fins ara com a política de preus raonable i era raonable pels temps de crisi que havien hagut i es
va fer un esforç, es vulgui o no es vulgui, doncs que es mantingui aquest any no em sembla
malament.
En el cas de les escoles bressol, encara s’ha de ser més responsable, perquè tenim un problema
de veritat de no saber, l’expedient no l’hem vist ni hem parlat amb el regidor responsable, quins
diners arribaran. Llavors tenim una estimació i amb només una estimació no podem treballar.
Llavors nosaltres entenem que al futur quan ja sapiguem els diners que arribaran definitivament
de la Diputació quan ja tinguem temps per mirant-s’ho bé, es farà una proposta que sigui més
adient amb els programes que teníem, llavors nosaltres també farem la nostra proposta. Donem
de manera responsable com ha fet sempre aquest grup temps, tot aquest any, pel govern i també
donem temps perquè ja dintre de res començarem a discutir els propers pressupostos i podrem
parlar de tot. Gràcies.
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat, amb 14 vots a favor, dels grups
municipals d’ERC, UPCS, CpSBD, Guanyem Sabadell i 13 abstencions dels grups
municipals del, PSC, CiU, C’s i PP,
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CULTURA
9.Aprovació dels preus públics i de les bonificacions per a la venda d'entrades als
espectacles i activitats culturals durant el període d'abril a juny de 2016 que es realitzin
en la carpa de circ La Vela, ubicada dins les instal·lacions de l'Estruch.

ATÈS que l’Annex I de l’Ordenança Municipal núm. 1.3 regula el preu públic per l’assistència a
cursos, tallers, actes culturals i de lleure.
ATÈS que des del servei de Cultura s’ha procedit a realitzar l’estudi econòmic i bonificacions
corresponent per a la fixació dels preus públics per a la venda d’entrades als espectacles i
activitats culturals durant el període d’abril a juny de 2016 que es realitzin en la carpa de circ “La
Vela” ubicada dins les instal·lacions de l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu.
ATÈS que l’article 7è de l’Ordenança Municipal núm. 1.3 reguladora dels preus públics, estableix
que “ l’establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple sens perjudici de les facultats de
delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 22.2 q) de la Llei 7/1985, del 2
d’abril, i 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.”
ATÈS que l’article 44.2 del Text Refós del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, regulador de les
Hisendes Locals i l’Ordenança 1.3 general reguladora dels preus públics estableixen que quan
existeixen raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del cost del servei prestat.
ATÈS que en el pressupost municipal hi ha consignació pressupostària per poder fer front a la
diferència del cost que suposa la prestació del servei.
VIST l’informe tècnic de data 3 de març de 2016 emès al respecte per la cap de la secció de
Creació i Difusió de les Arts i pel Cap de l’Oficina Tècnica que s’adjunta.
VIST l’informe jurídic de data 3 de març de 2016 emès al respecte pel cap de la secció
d’Administració i que s’adjunta.
VISTES les disposicions legals esmentades i les d’aplicació general.
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea d’Acció Social i Cultura a petició de la
Regidoria de Cultura, proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar els preus públics i bonificacions per a la venda d’entrades als espectacles i
activitats culturals durant el període d’abril a juny de 2016 que es realitzin en la carpa de circ “La
Vela” ubicada dins les instal·lacions de l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu, segons es
detalla a continuació:
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PREUS PÚBLICS I BONIFICACIONS ACTIVITATS DE CIRC “LA VELA”
Tipus 1: Espectacles professionals contractats externament amb caixets superiors a 5.000,00€ :
Import 15,00€
Tipus 2 : Espectacles professionals contractats externament amb caixets inferior a 5.000,00€ :
Import 10,00€
Tipus 3 : Espectacles no professionals creats o no a l’Estruch amb caixets del 100% del
taquillatge: Import 5,00€
Tipus 4: Espectacle inaugural. Import 5,00€
Descomptes:
1. TINKODI: 20%. S’obté en comprar una entrada i consisteix en un descompte en la
compra d’entrades d’espectacles de la mateixa temporada. Com a màxim 4 entrades per
un mateix espectacle.
2. Xarxa Biblioteques Municipals: 15%. Tenen dret com a màxim a 2 entrades d’un mateix
espectacle per carnet.
3. GRUPS+8: 15%. Entre 8 i14 entrades per a un mateix espectacle. Per mail a
taquilla@ajsabadell.cat
4. GRUPS+15: 20% i 1 entrada gratuïta. Mínim 15 entrades per a un mateix espectacle de
La Vela. Per mail a taquilla@ajsabadell.cat
5. PASSAPORT CULTURAL: Les acreditacions actualment vigents per la franja d'edat entre
21 i 25 anys, 2 entrades al 50%.
6. TR3SC: 20%: Tenen dret a 2 entrades per carnet.
7. Descompte d’un 50% del preu de l’entrada als menors de 12 anys.
Promocions:
1. 2 x 1 o 50%. Descomptes a diferents canals els dies abans de les representacions una
setmana pels espectacles de circ de La Vela, sempre que en aquestes dates quedi per
vendre un percentatge superior al 50% de l’aforament.
2. Totes aquelles que quedin recollides als convenis de col·laboració que efectuï
l’Ajuntament de Sabadell amb altres subjectes.
Paquets:
1. Paquets a la temporada de circ de La Vela:
• De 2 a 3 espectacles de teatre o dansa o circ, un 25% de descompte.
SEGON.- Publicar el contingut d’aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) i disposar-ne l’exposició al tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Hi intervé la regidora del grup municipal d’ERC, Sra. Chacon, que diu, gràcies i bona tarda a
tothom. Aquest mes es posa en marxa La Vela la carpa de circ instal·lada a l’Estruch, serà el dia
16, coincidint amb el dia internacional del circ.
Ho farem amb una gran jornada que inclou activitats gratuïtes durant tota la tarda i una gala
inaugural a les 9 del vespre. Des d’aquí aprofito per convidar a tothom a assistir-hi.
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La Vela és fruit de la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i ens permet guanyar un nou
equipament cultural, concretament de 400 localitats que s’integra plenament dins el projecte de
l’Estruch, mantenint els valors i filosofia com a fàbrica de creació, acollint programació estable i
potenciar la formació i la creació. En aquest sentit s’hi compaginaran les residències de creació
amb exhibició.
És per aquest motiu que per tirar endavant aquest projecte que portem a aprovació, els preus
públics i les bonificacions.
La proposta de preus és de tres tarifes més una d’específica per la gala d’inauguració. Les tres
tarifes són de 15€, 10€ i 5€. En funció de si es tracta d’un espectacle professional, el caché del
qual sigui major o menor a 5.000€ es proposen 15€ o 10€ respectivament i per un espectacle no
professional on el caché va vinculat al taquillatge, es proposa una tarifa de 5€. Per la gala
inaugural, també proposem una tarifa de 5€.
Pel que fa a descomptes i bonificacions són les mateixes que a altres espectacles de la nostra
programació, amb l’afegit d’un descompte familiar del 50% del preu en l’entrada per menors de 12
anys. Res més gràcies.
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat, amb 14 vots a favor, dels grups
municipals d’ERC, UPCS, CpSBD, Guanyem Sabadell i 13 abstencions dels grups
municipals del, PSC, CiU, C’s i PP,
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4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ESPAI PÚBLIC
10.Autorització a Transports Urbans de Sabadell SCL, concessionària del servei
públic de transport urbà de Sabadell, per a formalitzar els contractes per a l'adquisició de
tres vehicles.
Atès que el Ple Municipal va aprovar en sessió del 3 de març de 2015 autoritzar a Transports
Urbans de Sabadell SCCL amb NIF F08671471, concessionària del servei públic de transport
urbà de Sabadell, a iniciar el procés de selecció d’ofertes, envers els principis de llibertat d’accés,
publicitat i no discriminació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, mitjançant
publicitat al DOUE, per a l’adquisició de tres vehicles, dos de gasoil euro VI i un de híbrid gasoilelèctric, per incorporar a la flota d’autobusos durant l’any 2015, amb un cost màxim estimatiu de
984.360,00 euros, el que incloïa l’amortització més els interessos.
Ates que els vehicles que es proposaven eren 2 vehicles de gasoil euro VI i un vehicles híbrid
gasoil-elèctric que, segons el preu de mercat actual tenen un cost unitari de 230.000,00 euros i
de 340.000,00 euros, respectivament.
Atès que en l’esmentat acord es va determinar que la inversió prevista es finançaria mitjançant
amortització a deu anys amb l’interès per les despeses financeres que es fixaria en l’acord
específic d’aprovació de l’adquisició dels vehicles pel preu que resultés del procés de selecció, en
el qual també es determinaria el pla d’amortització.
Atès quer per decret del regidor d’Espai Públic núm. 5845/2015 del 02/06/2015 es va donar
conformitat al document elaborat per Transports Urbans de Sabadell SCL anomenat BASES
REGULADORAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 3 AUTOBUSES PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE SABADELL en el qual es definia el procediment per
a la contractació dels tres autobusos mitjançant una licitació de dos lots, un pels 2 autobusos de
combustible diesel i motor EURO VI per un import màxim de 460.000,00 euros cada un i un altre
lot per 1 autobús amb tecnologia híbrida i motor EURO VI diesel per un import màxim de
340.000,00 euros, pel que l’import total de la licitació era de 800.000,00 euros, fixant-se uns
requisits tècnics que es recollien en l’annex A1 de les bases, així com uns criteris de valoració i
exigida una capacitat i solvència econòmica i tècnica als licitadors, determinant-se un termini de
lliurament màxim de 35 setmanes a partir de la firma del contracte.
Atès que en data 13/06/2015 es va publicar en el DOUE l’anunci de licitació, que va ser rectificat
mitjançant anunci del 25/06/2015 i també es va publicar en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Sabadell, i pel qual el termini de presentació de les ofertes finalitzava el dia
24/07/2015, efectuant-se en data 27/07/2015 l’acte públic d’obertura de les ofertes.
Atès que en data 11 de febrer de 2016 la concessionària TUS SCCL ha redactat el document de
valoració de les ofertes presentades en el qual conclou que l’oferta guanyadora per al Lot 1 és la
del fabricant Man Truck & Bus Iberia SL, model NL 283 F (A22) amb sistema ESP i carrosseria
New City de Castrosua SA per un preu unitari de 230.000,00 euros (IVA exclòs) i la del Lot 2 la
del fabricant Vectia Mobility SL, model Veris 12 i carrosseria Castrosua per un preu unitari de
320.000,00 euros (IVA exclòs), amb les següents característiques principals de cada oferta:
Lot 1: Vehicle gasoil Euro VI
Característiques del bastidor.
-

Motor: MAN D2066 LUH 50 (Euro 6).
Potència: 280 CV a 1.900 rpm.
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-

-

-

Par motor: 1.350 Nm a 1.000 – 1.400 r.p.m.
Cilindrada: 10,518 litres.
Potència motor arrancada: 5,4 kw.
Sistema d’escapament S-CRTec de filtre de partícules CRTec i reducció catalítica
mitjançant AdBlue (pel compliment de la normativa EURO VI).
Caixa de canvis: Voith D864.5.
Injecció: Common Rail regulada electrònicament EDC.
Sistema d’ajuda de frenada millorada (ESP) amb programa d’estabilitat.
Dipòsit de combustible: 280 litres.
Dipòsit d’urea: 20 litres.
Biocombustible màxim admès: 100%.
Dimensions:
o Longitud: 12,000 metres.
o Amplada: 2,500 metres.
o Alçada: 2,985 metres.
Masses:
o MMA Total: 19.500 kg.
o Tara total: 7.400 kg.
3 anys de garantia o 300.000 km.

Característiques de la carrosseria.
-

-

Material carrosseria: Alumini composite.
Estructura: Acer S-275JR.
Tipus de protecció anticorrosió: Ceres i pigments de baixa densitat.
Tipus de paviment: Làmina de PVC no lliscant.
Disseny: Premi Red Dot 2015.
Seient conductor: Gramer 90.3.
Climatitzador: Termo King X 900 Fret / Calor.
Rampa automàtica: Masats SAM 1001 + Manual.
Número de seients: 28 butaques marca Fainsa i model Metropolis 2.0.
Número places en peus: 70 persones.
Espai i ancoratges per dues places PMR.
Portes: Marca Masats. Elèctriques (Basculants i alemanyes).
Rètols: Marca BQB.
Il·luminació: Led i halògens.
Preses USB al lloc del conductor i a la plataforma central per la càrrega de dispositius
electrònics.
Cost del pla de manteniment preventiu sensiblement inferior a la competència.
Lliurament de recanvis: Vidre del davant, colzes davanters i de darrera.
Possibilitat de personalitzar sistemes no inclosos a l’oferta:
o Integrar pantalla TFt DE 19” al moble pont ( +900 €).
o Sistema Mobil Eye per la prevenció de col·lisions (+1.500 €).
o Sistema DAFO per l’extinció d’incendis (+2.500 €).
o Sistema de vídeo vigilància embarcada (+2.200 €).
o Il·luminació exterior Full Led (+800 €).
o Mampara antivandàlica al lloc del conductor.
3 anys de garantia.
5 anys de garantia per corrosió, trencament o deformació estructural.

Característiques econòmiques, termini de lliurament i pla de formació.
-

Preu unitari: 230.000,00 € (sense IVA)
Preu total (2 unitats): 460.000,00 € (sense IVA).
Termini de lliurament: 17 setmanes a partir de la signatura del contracte.
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-

Pla de formació: 98 hores.
o
o
o
o

8 hores de formació pels conductors en conducció segura i econòmica. Ubicació:
TUS SCCL. Cost: Gratuït.
70 hores de formació pels mecànics en xassís. Ubicació: TUS SCCL. Cost: Gratuït.
20 hores de formació pels mecànics en carrosseria (equips de climatització, portes,
rampa i conceptes bàsics). Ubicació: TUS SCCL. Cost: Gratuït.
Actualització de l’equip de diagnosis actual (vehicles EURO III i IV) per fer-ho
compatible als vehicles EURO VI. Cost: Gratuït

Lot 2: Vehicle híbrid gasoil-elèctric
Característiques del bastidor.
-

-

-

-

Motor: Cummings - ISB6.7E6250 (Euro VI)
Potència: 244 CV a 2.100 rpm.
Par motor: 932 Nm a 1.100 – 1.250 r.p.m.
Cilindrada: 6,5700 litres.
Potència motor arrancada: 5,0 kw.
Sistema d’escapament: Recirculació de gasos (vàlvula EGR), filtre de partícules (DPF) i
reducció catalítica selectiva (SCR) mitjançant urea (pel compliment de la normativa EURO
VI).
Caixa de canvis: No té (sistema híbrid en sèrie).
Injecció: Common Rail regulada electrònicament EDC.
Sistema de tracció elèctrica: En sèrie, 180 kw.
Emmagatzematge d’energia: 288 condensadors (0,75 kwh de potència unitaria).
Unitat de control: Plataforma Vega CAF P&A.
Generador: Remy HVH-410-150-DOM (180 kw).
Dipòsit de combustible: 200 litres.
Dipòsit d’urea: 17 litres.
Biocombustible màxim admès: 20%.
Dimensions:
o Longitud: 12,000 metres.
o Amplada: 2,500 metres.
o Alçada: 3,280 metres.
Masses:
o MMA Total: 19.000 kg.
o Tara total: 12.500 kg.
3 anys de garantia sense límit de km.

Característiques de la carrosseria.
-

Material carrosseria: Alumini composite.
Estructura: Inoxidable Ferrítico DIN 14003 Min S-235.
Tipus de protecció anticorrosió: Ceres, pigments de baixa densitat i impregnació epoxi.
Tipus de paviment: Fenòlitic Bedoll Finlandès.
Seient conductor: Gramer 90.6.
Quadre de comandaments: Actia AC967341.
Climatitzador: Termo King Athenia E960 Fred/Calor.
Rampa automàtica: Masats Telescòpica model RT1.
Número de seients: 24 butaques Sunviauto Pino 100.
Número places en peus: 69 persones.
Espai i ancoratges per dues places PMR.
Portes: Marca Masats. Elèctriques (Basculants i alemanyes).
Rètols: Marca BKB.
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-

-

Il·luminació: Led i halògens.
Preses USB al lloc del conductor i a la plataforma central per la càrrega de dispositius
electrònics.
Possibilitat de personalitzar sistemes no inclosos a l’oferta:
o Integrar pantalla TFt DE 18” al moble pont.
o Sistema Mobil Eye per la prevenció de col·lisions.
o Il·luminació exterior Full Led.
o Mampara antivandàlica al lloc del conductor.
3 anys de garantia.
5 anys de garantia per corrosió, trencament o deformació estructural.

Característiques econòmiques, termini de lliurament i pla de formació.
-

Preu unitari: 320.000,00 € (sense IVA)
Preu total (1 unitat): 320.000,00 € (sense IVA)
Termini de lliurament: 34 setmanes a partir de la signatura del contracte.
Pla de formació: 80 hores.
o

15 hores de formació pels conductors. Ubicació: TUS SCCL. Cost: Gratuït.
 5 hores en formació de conductors.
 5 hores de curs bàsic de vehicles híbrids.
 5 hores en curs de conducció eficient.

o

65 hores de formació pels mecànics. Ubicació: TUS SCCL. Cost: Gratuït.
 5 hores en vehicles híbrids.
 10 hores en manteniments preventius.
 10 hores en manteniments correctius.
 10 hores en sistema elèctric.
 5 hores en sistemes de carrosseria.
 5 hores de monogràfic en portes i rampa.
 10 hores de monogràfic en aire condicionat i antibaf.
 5 hores de monogràfic en frens i suspensió.
 5 hores de monogràfic en ICE Euro VI.

o

Es lliuren en format electrònic els següents manuals:
 Llibre de Manteniments.
 Manual de Conducció.
 Manual de Seguretat Elèctrica.
 Manual de Taller.
 Esquemes Elèctrics.
 Esquemes Pneumàtics.
 Esquemes Hidràulics.
 Descripció i ubicació de components.

o

Es podrà realitzar una diagnosis del vehicle des de el display integrat en el
Podium.

Garanties addicionals:
En resum són les següents:
- Disposar del vehicle per realitzar una prova a Sabadell durant el primer trimestre de l’any
2016.
- Complir tota la normativa exigida a la base reguladora en un període màxim a les 30
setmanes posteriors al termini de lliurament i en tot cas, 4 setmanes abans al lliurament
del vehicles a TUS SCCL.
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-

-

Tenir la possibilitat, en el cas que el vehicle no compleixi les exigències del servei, de
retornar-ho durant el període de posada en marxa i validació (12 mesos des del lliurament
del vehicle), establint un preu de cessió de 0,56 €/km recorregut en concepte d’ús o
depreciació del vehicle a abonar per TUS SCCL.
Compromís màxim d’Assistència i Garantia: seguiment i recolzament tècnic durant tota la
vida del vehicle, pla de manteniment i contracte específic, sistema logístic de
subministrament de recanvis, etc., segons el que es detalla a l’informe de TUS.

Vist l’informe del cap del Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport del 29 de febrer de 2016 que
considera conforme el procediment i selecció dels vehicles efectuat per TUS SCCL i proposa
autoritzar-la a la formalització dels documents necessaris per a procedir a la compra dels
autobusos, així com que s’aprovi el pla d’amortització definitiu en el moment del lliurament dels
vehicles i una vegada conegudes les condicions del crèdit a subscriure amb l’entitat financera.
Vist l’informe de l’empresa concessionària TUS SCCL de data 29 de febrer de 2016 relatiu a les
ofertes rebudes d’entitats financeres per a la concertació del crèdit necessari per a l’adquisició
dels vehicles, condicionades als preus de mercat en el moment que es formalitzi.
Atès que en l’acord del Ple Municipal del 3 de març de 2015 es van aprovar les autoritzacions de
despesa màxima per a l’adquisició dels tres vehicles amb càrrec al projecte 2014-2-AJSBD-35 Adquisició de vehicles per a la renovació de la flota d’autobusos següents:
Exercici
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Aplicació pressupostària
483/4411A/77000
La que determini la Intervenció Municipal
La que determini la Intervenció Municipal
La que determini la Intervenció Municipal
La que determini la Intervenció Municipal
La que determini la Intervenció Municipal
La que determini la Intervenció Municipal
La que determini la Intervenció Municipal
La que determini la Intervenció Municipal
La que determini la Intervenció Municipal
La que determini la Intervenció Municipal

Núm. Operació
A220150000231
A220159000003
A220159000003
A220159000003
A220159000003
A220159000003
A220159000003
A220159000003
A220159000003
A220159000003
A220159000003

Import
56.760,00 €
111.844,00 €
108.492,00 €
105.140,00 €
101.788,00 €
98.436,00 €
95.084,00 €
91.732,00 €
88.380,00 €
85.028,00 €
41.676,00 €

Atès que, d’acord amb l’esmentat informe tècnic, una vegada conegut el cost de la inversió i amb
els terminis de lliurament previstos dels vehicles, procedeix actualitzar el pla de finançament
pluriennal, aplicant el tipus d’interès de l’Euríbor (6 mesos) més el 4% que es va tenir en compte
per determinar el cost màxim estimatiu en l’acord plenari del 3 de març de 2015, per la qual cosa
es proposa un reajustament de l’autorització de despesa pluriennal aprovada de la següent
manera:
Any
2015

1 vehicle
híbrid

2 vehicles
Euro 6

Total

0,00

0,00

0,00

2016
2017

3.784,00
45.296,27

27.197,50
64.470,92

30.981,50
109.767,18

2018
2019

43.955,47
42.614,67

62.543,52
60.616,12

106.498,98
103.230,78

2020
2021

41.273,87
39.933,07

58.688,72
56.761,32

99.962,58
96.694,38

2022
2023

38.592,27
37.251,47

54.833,92
52.906,52

93.426,18
90.157,98

2024
2025

35.910,67
34.569,87

50.979,12
49.051,72

86.889,78
83.621,58

2026
TOTAL

30.459,97
393.641,57

27.489,19
565.538,54

57.949,17
959.180,12
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Vist l’informe d’anul·lació de l’autorització de despesa fiscalitzat prèvia i positivament per la
Intervenció municipal que s’indica en la part dispositiva, condicionadament a l’efectiva
incorporació de l’operació pluriennal A220159000003 al pressupost del 2016.
Vist l’informe d’autorització de despesa pluriennal fiscalitzat prèvia i positivament per la
Intervenció municipal amb càrrec al projecte 2014-2-AJSBD-35 - Adquisició de vehicles per a la
renovació de la flota d’autobusos i que indica que els percentatges dels exercicis següents a
l’inicial superen l’establert en l’article 173.3 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, condicionadament a que es comptabilitzin en
els aplicatius informàtics SICALWIN i FIRMADOC les operacions corresponents als compromisos
que s’indiquen en la part dispositiva.
Vist l’informe jurídic dels Serveis Jurídics d’Espai Públic de data 9 de març de 2016.
Vist que l’òrgan competent per adoptar aquests acords és el Ple Municipal, en virtut de les
atribucions legalment conferides.
Per la qual cosa el Tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat proposa al Ple Municipal
d’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar a l’empresa Transports Urbans de Sabadell SCL amb NIF F08671471,
concessionària del servei públic de transport urbà de Sabadell, a formalitzar els contractes per a
l’adquisició de 3 vehicles per a la flota d’autobusos, dos vehicles del fabricant Man Truck & Bus
Iberia Sl, model NL 283 F (A22) amb sistema ESP i carrosseria New City de Castrosua SA per un
preu unitari de 230.000,00 euros (IVA exclòs) i un termini de lliurament de 17 setmanes, des de
la signatura del contracte i un pla de formació de 98 hores i un vehicle del fabricant Vectia Mobility
SL, model Veris 12 i carrosseria Castrosua per un preu unitari de 320.000,00 euros (IVA exclòs) i
un termini de lliurament de 34 setmanes i un pla de formació de 80 hores, d’acord amb el procés
de selecció efectuat per TUS SCCL i que es recull en l’informe elaborat a l’efecte en data 11 de
febrer de 2016, de conformitat amb l’autorització que va aprovar el Ple Municipal en sessió del 3
de març de 2015. El cost dels vehicles és de 780.000,00 euros i la inversió màxima de
959.180,12 euros, tenint en compte el cost financer.
Segon.- Determinar que, una vegada lliurats els vehicles, s’autoritzarà a la TUS SCCL a
concertar amb l’entitat financera que ofereixi les condicions més favorables el préstec necessari
per al finançament de la inversió autoritzada en l’acord anterior, mitjançant acord de la Junta de
Govern Local, en el qual també s’aprovarà el pla d’amortització defintiu.
Tercer.- Aprovar el reajustament pressupostari per tal d’adequar l’autorització de despesa
pluriennal aprovada a la previsió de lliurament dels vehicles, tenint en compte que pot ser objecte
d’un nou reajustament si no es complís aquesta previsió i també una vegada conegut el tipus
d’interès a aplicar en el moment de concertar el crèdit, el que comporta anul·lar la despesa
pluriennal de l’any 2015 a 2025 aprovada i aprovar una nova despesa pluriennal per a l’any 2016
a 2026.
Quart.- Aprovar l’anul·lació de l’autorització de despesa d’import 56.760,00 euros
corresponent a l’exercici 2015 així com l’anul.lació de l’autorització de despesa de caràcter
pluriennal corresponent als exercicis 2016-2025 a conseqüència del reajustament aprovat
anteriorment, de conformitat amb les aplicacions pressupostàries i informes de compromisos de
despesa fiscalitzats positivament per la Intervenció municipal següents, els quals resten
condicionats a l’efectiva incorporació de l’operació pluriennal A220159000003 al pressupost del
2016:
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Exercici
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Aplicació pressupostària
483/4411A/77000
483/4411A/77000 o la que es determini
483/4411A/77000 o la que es determini
483/4411A/77000 o la que es determini
483/4411A/77000 o la que es determini
483/4411A/77000 o la que es determini
483/4411A/77000 o la que es determini
483/4411A/77000 o la que es determini
483/4411A/77000 o la que es determini
483/4411A/77000 o la que es determini
483/4411A/77000 o la que es determini

Núm. Operació
A220150000231
A220159000003
A220159000003
A220159000003
A220159000003
A220159000003
A220159000003
A220159000003
A220159000003
A220159000003
A220159000003

Import
56.760,00 €
111.844,00 €
108.492,00 €
105.140,00 €
101.788,00 €
98.436,00 €
95.084,00 €
91.732,00 €
88.380,00 €
85.028,00 €
41.676,00 €

Total

984.360,00 €

Cinquè.- Aprovar l’autorització de despesa corresponent a l’any 2016 per import de 30.981,50
euros i l’autorització de despesa de caràcter pluriennal corresponent als anys 2017-2026 per
poder dur a terme aquesta adquisició, condicionada a l’efectiva comptabilització de les operacions
corresponents als compromisos, segons l’esmentat en la part expositiva i fent ús de
l’excepcionalitat que contempla l'article 174.5 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprovar excedir els percentatges que aquesta
determina per als anys següents a l’inicial:

Exercici

Aplicació pressupostaria
que

Import

2016

433/4411A/77000 o l'equivalent
Intervenció Municipal per l'any 2016

determini

la

2017

a determinar

109.767,18 €

2018

a determinar

106.498,98 €

2019

a determinar

103.230,78 €

2020

a determinar

99.962,58 €

2021

a determinar

96.694,38 €

2022

a determinar

93.426,18 €

2023

a determinar

90.157,98 €

2024

a determinar

86.889,78 €

2025

a determinar

83.621,58 €

2026

a determinar

57.949,17 €

30.981,50 €

959.180,09 €

Sisè.- Facultar el Regidor d’Espai Públic perquè pugui signar tots els documents pertinents i
dictar els actes que siguin necessaris per a l'efectivitat dels precedents acords, inclosos els de
rectificació i/o esmena per possibles errors materials, si es donés el cas.
Hi intervé el regidor del grup municipal d’ERC, Sr. Guerrero, que diu, bona tarda. Avancem en el
procediment per adquirir els tres primers nous autobusos de Sabadell, des de finals de 2007. La
responsabilitat sobre la compra dels autobusos és important, és de l’Ajuntament. En aquests
moments tenim una flota molt envellida, com a conseqüència d’aquesta falta d’inversió des de fa
més de 8 anys. L’edat mitjana de la nostra flota és de gairebé 14 anys, amb 5 autobusos que
superen els 21 anys, 5 que superen els 20 anys i 4 que superen 19 anys. Això ens situa com una
ciutat de les grans de Catalunya amb la flota més envellida.
Els darrers anys a més s’han anat donant de baixa aquests vehicles que no es podien reparar,
passant d’uns 68 vehicles que tenia la ciutat al 2008 als actuals 62. Aquesta reducció de flota ha
provocat l’actual problemàtica amb les freqüències, l’acumulació excessiva de gent a les parades,
etc...
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Respecte a les emissions tenim 10 vehicles que són Euro 1, 7 vehicles Euro 2 i 28 vehicles Euro
3 i 17 vehicles Euro 4. Les diferents versions de la norma Euro, són cada cop més restrictives
respecte als gasos que es pot acceptar que emet un autobús. Així mentre l’Euro 1 de 1999
permetia unes quantitats concretes que estan aquí descrites, de monòxid de carboni,
d’hidrocarburs, d’òxid de nitrogen o de partícules, l’actual i vigent Euro 6 permet només una
tercera part de monòxid de carboni, una dècima part d’hidrocarburs, una vigèsima d’òxid de
nitrogen i tan poc com 0,01 gram per kilowatt hora, és a dir un 1,6% respecte a l’Euro 1, de
partícules. Queda clar que les gràfiques es produeixen un salt molt gran entre l’Euro 2 i l’Euro 3 i
no tant entre l’Euro 3 i l’Euro 4, tot i que també hi ha un salt significatiu, els altres ja és més planer
i ja són petits canvis.
Això significa que a Sabadell tenim 17 autobusos els que són Euro 1 i Euro 2, que els hem de
substituir el més aviat possible. En aquest sentit, aquesta compra és només una primera i molt
mesurada dins d’un pla de renovació de la flota que caldrà executar durant aquests propers anys.
Amb l’objectiu d’acabar la legislatura havent donat de baixa com a mínim tots els vehicles
anteriors a l’any 2001 i si potser també alguns del 2001. Per això l’actual compra incorpora dos
vehicles diesel Euro 6 i un híbrid.
La diferència entre l’híbrid i els diesels, és que l’híbrid té una tracció dual, elèctrica i diesel. La
diesel de l’híbrid és també Euro 6 i complementa l’elèctrica, aquest vehicle consumeix un 30%
menys de combustible fòssil, és a dir, un 30% d’emissions que els vehicles Euro 6 normals. Això
significa que està força per sota del que marca la norma.
Comprem només un híbrid perquè es tracta d’un vehicle amb una curta experiència al carrer, no
superior als 5 anys i volem provar-lo abans d’apostar decididament per aquesta tecnologia,
perquè tenim una flota molt justa de vehicles i no ens podem arriscar a que ens fallin 3 unitats de
cops, perquè la xarxa no ho suportaria. En aquesta línia ens hem assegurat molt bé que la aposta
sigui el menor risc possible. Per això els tècnics han estudiat molt, amb molt de detall, les
especificacions tècniques dels diferents models oferts, hem demanat informació a altres ciutats
que els han comprat i varem demanar a l’empresa que ens deixés un vehicle durant uns dies per
fer proves per la ciutat. A més el contracte inclou una clàusula per la qual si el vehicle no ens
funcionés, pel motiu que sigui, el podríem tornar dins del primer any i només pagaríem un lloguer.
Amb tots aquests condicionants i premisses, tant tècniques com polítiques al damunt de la taula,
l’empresa concessionària va analitzar totes les ofertes, tant per a vehicles dièsel com híbrids,
arribant a la conclusió que la millor compra són els vehicles dièsel de Man Truck & Bus Iberia,
model LL 283 F, per un preu de 230.000 € cada un i el vehicle híbrid de Vectia Mobility model
Veris 12, per un preu de 320.000 €.
La concessionària va preparar un informe que els nostres serveis tècnics de Mobilitat Trànsit i
Transport, han avaluat i trobat conforme, pel que portem a Ple la decisió d’autoritzar a la
concessionària que formalitzi els contractes per l’adquisició d’aquests tres vehicles.
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, bona tarda, molt ràpidament,
l’únic que vagi per endavant el vot afirmatiu. L’únic que volia comentar és si vostè ha comentat
que amb aquests 3 autobusos, milloraria la freqüència, si ho ha dit, jo penso que... el vot del grup
municipal PP, serà a favor però ha comentat en el seu posicionament que amb aquests
autobusos, milloraria la freqüència, volia que m’expliqués de quina manera millorarà la
freqüència. Igual s’ha equivocat. Però volia preguntar-lo.
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. García, que diu, gràcies Alcalde, bona tarda a
tothom, celebrem aquest punt de l’ordre del dia, perquè pot significar l’inici de la renovació
d’autobusos que tant necessita Sabadell, però alhora evidencia encara la feina que queda per fer
al parc mòbil de la TUS. De la mateixa manera també celebrem que el nostre Ajuntament també
camini cap a vehicles menys contaminants decantant-se primer vehicles híbrids en un primer pas,
encara que només sigui un dels tres i desitgem que decantant-se per fonts d’energia alternatives
a continuació, com no podia ser d’una altra manera, el nostre vot serà afirmatiu. Gràcies.
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol, que diu, bona tarda a tothom,
gràcies Sr. Alcalde. El grup municipal de CiU, votarem a favor, perquè és obvi que cal anar
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renovant la flota d’autobusos de Sabadell. Però se’ns presenten dubtes sobre les polítiques que
s’estan duent a terme en relació al transport públic de Sabadell, per part del govern. Ens dóna la
sensació que és una política purament continuista, en relació a la que feia l’anterior govern a
l’època Bustos, sense plantejar-se qüestions estratègiques importants, com per exemple sobre el
model de transport públic, pel que fa al medi ambient i sobre l’encaix dels diferents mitjans de
transport públic dels que disposarà properament la nostra ciutat.
En primer lloc, un parell d’apunts per situar la capacitat de decisió de l’actual govern municipal, en
relació a aquest tema i a aquesta adquisició que avui es porta a consideració d’aquest Ple.
L’adquisició d’aquests autobusos parteix de l’acord del Ple de 3 de març de 2015, mitjançant el
qual es va autoritzar a la TUS a iniciar el procés de selecció d’ofertes, però va ser el Regidor
d’Espai Públic, que mitjançant el decret de 2 de juny de 2015, qui va donar conformitat al
document elaborat per la TUS, anomenat “bases reguladoras para la contratación del suministro
de tres autobuses para el servició de transporte urbano de Sabadell”, ho dic en castellà, perquè el
document està en castellà, suposo que és un exemple més de que Sabadell som la punta de
llança de l’independentisme.
Per tant, el que vull deixar palès és que el nou govern ha tingut la possibilitat de reformular el
contingut d’aquesta compra de 3 autobusos. Establert això i pel que fa al model de transport
públic de Sabadell, en relació a les polítiques medioambientals, no entenem perquè no s’ha
apostat en els tres casos per la compra de vehicles híbrids i més després de les cauteles que ha
comentat el regidor, en comptes de comprar-ne dos de gasoil, és evident que els vehicles híbrids
són més cars, concretament 110.000 € més per unitat, però també és cert que la política és
prioritzar i si ens creiem el discurs medioambiental, això s’ha de demostrar amb fets i pressupost,
no només amb declaracions i signatures de convenis. Per altra banda, també ens preocupa el fet
que abans de fer una important despesa per adquirir tres autobusos, concretament 959.180 €,
aquí incloent les despeses financeres, aproximadament un milió, no ens consta que s’hagi fet un
anàlisi de l’encaix dels diferents mitjans de transport públic, dels que properament disposarà
Sabadell. Fer aquest anàlisi, té creiem tot el sentit del món, en la mesura que el període
d’amortització dels nous autobusos és de 10 anys, com tots aquests tipus de bens, per tant,
aquesta inicialment serà la seva vida útil, com a mínim, en els carrers de Sabadell. Si
properament a Sabadell disposarem de noves estacions de tren de ferrocarrils de la Generalitat,
potser valdria la pena analitzar quants autobusos necessitem, quins recorreguts haurien de fer i
per tant, quines característiques han de tenir. Potser han de ser més petits aquests autobusos,
perquè han d’anar potser en carrers més estrets, amb altres línies diferents a les que estan fent
ara, en fi, creiem que era un bon moment de plantejar aquestes coses.
Hi intervé el regidor del grup municipal de CpSBD, Sr. Serracant, que diu, molt breument, en
Xavier Guerrero entrarà òbviament a fer consideracions específiques sobre el tema del model de
mobilitat i del model d’explotació sobre el transport públic, només donar un apunt de que
òbviament aquesta renovació d’aquest any s’emmarca en una reflexió estratègica de ciutat, en
que la mobilitat és un element bàsic de la nova reconfiguració en el planejament de la planificació
estratègica de la ciutat i que és en aquest context que en el marc dels diferents plans, el pla
d’acció energètica sostenible, els plans de millora de qualitat de l’aire, els plans de soroll.
Òbviament totes aquestes consideracions estan sobre la taula de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, amb una mirada estratègica que tindrà la concreció properament, en documents,
amb plans, en els quals òbviament l’oposició tindrà el seu paper i es donaran a conèixer en la
mesura que es vagi avançant en aquesta línia.
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Sánchez, que diu, gràcies Alcalde. Votarem
a favor de la proposta, com bé ha dit el Carles Rossinyol, va ser una proposta que es va fer al
març, per tant, era una gestió del PSC i per tant, aquí si que col·laborarem evidentment donant ell
nostre vot a favor. Amb el transport públic... jo ho vaig patir i per tant, no vull ser, com em
passava a mi, vostès van fer molta crítica, evidentment lícita per part de l’oposició amb una
qüestió molt complexa i que ara l’oposició amb la veu del seu Tinent d’Alcalde, diu que ho
reflexionarà i a mi em sembla bé i nosaltres participarem també d’aquest discurs.
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Hi ha una cosa clara, el transport públic de Sabadell va perdre un milió i mig de subvenció
pública, un milió i mig i això ens va forçar a fer les coses amb el cap, a intentar treure el màxim
partit a tots els recursos i evidentment als autobusos que teníem també. Ens van trobar en
aquesta situació i la veritat és que, crec que col·laborant tots, tant els tècnics municipals com
l’empresa concessionària, hem pogut tirar endavant un transport públic, jo crec que en aquestes
circumstàncies bé, bo, però com tot millorable.
El transport públic sense inversió no podem parlar de transport públic i això ho hem de tenir tots
clar. No ens podem inventar autobusos, no ens podem inventar freqüències, si no invertim diners
i en aquest cas és molt complicat sense suportar aquesta inversió pública, des dels propis
recursos municipals, això creiem que està clar i amb un esforç que es va fer en aquella etapa per
no pujar el tiquet de l’autobús que es va fer.
Per tant, en aquesta situació nosaltres ens sentim tranquils amb aquesta proposta, col·laborarem
en tot l’aspecte de l’espai públic en relació a la mobilitat, perquè creiem que hi ha feina per fer i
crec que no serè jo el que farà un discurs com els que jo rebia quan estava amb la situació del
Xavier Guerrero, perquè sé les circumstàncies que està passant la mobilitat pública a la nostra
ciutat. Gràcies.
Hi intervé el regidor del grup municipal d’ERC, Sr. Guerrero, que diu, jo el que dit Sr. Gesa, és
que per la pèrdua d’unitats de vehicles, perquè eren tant vells que ja no valien i no es podien ni
reparar, vam tenir pèrdua de freqüències i la problemàtica que tenim actualment de que
s’acumula gent a les parades i que no podem incrementar freqüències de vehicles, però al
capdavall, la freqüència del pas de vehicles, depenen del número d’autobusos al carrer i en
aquests moments podem tenir 54, 55, no podem tenir més, perquè sempre tenim 4 o 5 al taller.
Potser no m’he explicat bé, però el que volia dir era això. Per incrementar la freqüència
necessitaríem tenir més autobusos. Ara comprem 3 però és que hem demanat 3 o 4 de baixa
urgent, perquè estan els pobres que qualsevol dia es desmuntaran pel mig del carrer, no vull
crear alarmisme, és una exageració, però el que vull dir és això, són vehicles molt vells, molt
vells, cada cop tenen reparacions més importants, llavors arriba un moment que és quan un té un
cotxe i la reparació val tres vegades més que el preu del cotxe, el que has de fer és canviar-lo.
Respecte a les polítiques de transport públic, ja ho ha resumit el Sr. Serracant, estem treballant
en un pla per la mobilitat urbana, el mes de juliol presentarem una proposta pel passeig que
inclou al darrera, molta matèria política i ciutadana, respecte a la mobilitat no només del passeig
sinó de la Rambla, del Centre, de tota la primera corona, etc... Llavors tot això, està dintre
d’aquest paquet, sens dubte, com acabo de comentar, si tenim 17 autobusos amb més de 20
anys d’Euro 1 i Euro 2., perdó, hem de fer substitució de vehicles sí o sí sigui quina sigui la
decisió de mobilitat, perquè no crec que la mobilitat sigui suprimir els 62 autobusos de Sabadell.
Ens hem endarrerit una mica i aquest potser és el punt que hem afegit nosaltres respecte al que
ja s’estava tramitant en aquell moment, perquè va evolucionar la tècnica i va aparèixer una
norma, que és la norma 66 de no sé quin estàndard, el qual parla de seguretat contra el
bolcament dels vehicles híbrids i això quan va sortir ens va preocupar que es complís, totes les
empreses inicialment deien que ho complien, després es va haver de verificar que només una
que és la que ens hem quedat i això ha fet que tot s’endarrereixi un pelet. Hem arribat al punt que
estem per això, perquè volíem que tots els vehicles complissin aquesta norma, perquè ves a
saber si d’aquí a tres anys, diran que aquesta norma és obligatòria i no voluntària i haurem de
córrer a fer adaptacions.
El document efectivament és en castellà, perquè som la punta de la llança de la convivència, al
marge de que siguem independentistes o no. Llavors no ens hem quedat dos híbrids, sinó un,
perquè el que volem és tenir molts vehicles al carrer, la qual cosa pot provocar que quan a l’any
que ve, us diguem potser ens quedem 5 autobusos o ens quedem 10, el fàcil i ràpid és dir ens
quedem tots elèctrics o tots híbrids, però potser ens interessarà que siguin el màxim nombre de
vehicles possible, encara que algun d’ells sigui dièsel o la majoria sigui dièsel. No estic avançant
res, perquè ho hem de parlar i hem de posar números davant de la taula.
Res més, respecte a la xarxa, això que dèiem que estem justos, justos, justos de vehicles i al mes
de novembre de 2013, van haver de fer un canvi de la xarxa, perquè ja no suportava més i tot i
així tenim línies amb freqüències de mitja hora que això va en contra de qualsevol sentit
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comercial i de servei públic. Hem de millorar això, però em temo que les noves incorporacions de
vehicles que fem només serviran per substituir vehicles que estan cridant que els substituïm, de
manera que trigarem un temps en millorar freqüències.
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, molt ràpidament, gràcies per la
seva explicació Sr. Guerrero i el que m’ha sorprès Sr. Rossinyol, és que vostè digui això. A vostè
el que li ha d’interessar és que la tarifa sigui barata, el porti a lloc i la freqüència sigui bona, és el
que suposo desitgem tots els veïns i veïnes de Sabadell. A mí si els contractes, sincerament
estan en català o en castellà, perdoni però des del meu punt de vista és irrellevant. Si estan en
català, però l’autobús és una tartana, escolti, vostè pujaria o no pujaria?, diria que no, aleshores...
li dic amb tot el respecte del món que sap que li tinc. No sé, jo penso insisteixo, gràcies Sr.
Guerrero per la seva explicació i esperem que cada vegada la flota d’autobusos i del servei públic
aquí a Sabadell, sigui millor. Moltes gràcies.
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol, que diu, com a qüestió prèvia i
tema d’idioma, jo crec que l’idioma, evidentment, sempre és important i de les concessions el que
és important és que funcioni i tal, però jo m’estava referint a l’idioma en què funcionen les
diferents administracions públiques i això és una altra qüestió a part. Qüestió que no té res a
veure amb la convivència Sr. Guerrero, perquè no sé que ha de veure la convivència amb les
concessionàries, les empreses concessionàries de serveis públics pagades amb diners
municipals, crec que això no té res a veure amb la convivència, per tant no barregem coses ni
fem demagògia barata que queda molt bé, però jo crec que no té res a veure, estem parlant de
l’idioma en què les concessionàries de l’Ajuntament de Sabadell, es relacionen amb l’Ajuntament
de Sabadell, amb una administració catalana, que si no som capaços d’aconseguir això a
Catalunya, enlloc del món passarà, tret d’Andorra suposo.
També pel que fa al comentari que ha fet tant vostè Sr. Guerrero com el Sr. Serracant, en el sentit
de que s’estan plantejant i estan fent estudis, com no podia ser d’una altra manera i que
properament sobre mobilitat, ens els presentaran, posar de relleu la nostra disponibilitat a
col·laborar amb el que calgui. L’única observació és que sí d’acord, vostès van estudiant, però de
moment ara ens gastarem un milió d’euros aproximadament.
Estaria bé com els he dit una altra vegada que es donessin una certa pressa. Moltes gràcies.
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Sánchez, que diu, respecte a la conveniència
o no dels híbrids, la tipologia que té la ciutat, fa que aquest estudi sigui correcte, hem de veure
realment si Sabadell pot assumir un híbrid o no, perquè no és una ciutat plana completament i la
càrrega que té la pròpia companyia, el propi autobús fa que sigui bo.
Amb el tema de l’Euro 6, ja vam nosaltres endarrerir tota l’inversió pels vehicles de la companyia
de neteja, precisament per introduir l’Euro 6, aquesta cultura l’Ajuntament ja la té, per tant en
aquesta línia perfecta i amb el tema de la modificació, sí que hi ha una part que ha comentat el
regidor que és certa, vam haver de fer una aproximació a poder sostenir la companyia, però
també hi ha una part d’ideologia, en aquest sentit de millora del rendiment de la pròpia xarxa
d’autobusos. Quan es va fer a Barcelona la modificació del transport, la filosofia era tenir un metro
a l’aire lliure, en diferents línies que es podien combinar i fer accessible mitjançant el canvi ràpid
com fan els metros i és el que van intentar aplicar amb una filosofia que es va parlar també a la
taula de mobilitat, amb les diferents entitats, amb l’ATP i jo crec que vam fer un pas important,
que per tant, crec que estem disposats amb al ciutat amb aquest moviment a fer altres
modificacions del transport públic que beneficiï al ciutadà i a la pròpia forma d’entendre la
mobilitat, des d’una part d’ecologia, d’intentar millorar l’eficiència energètica de la pròpia ciutat,
per tant, en aquella modificació també va haver-hi aquesta filosofia i només volia dir això.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat; aprovació obtinguda en votació
ordinària.
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SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES
11.Aprovació del
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i
l'Associació Banc d'Energia, per al desenvolupament del projecte de creació d'un Banc
Local d'Energia contra la pobresa energètica a Sabadell.
Atès que les principals causes de la pobresa energètica (incapacitat d’una llar per a satisfer el
mínim de serveis energètics i, d’aquesta manera garantir les necessitats bàsiques) se sintetitzen
en tres eixos: baix nivell de renda; increment continuat dels preus de l'energia i la baixa qualitat
de l'edificació.
Atès que l’Ajuntament de Sabadell desenvolupa iniciatives en el marc de treball de l'Agenda
21+10 de Sabadell (2011-2020) amb l'objectiu de reduir la demanda energètica de les llars i
garantir els serveis bàsics de subministrament, tant energètic com d’aigua, alhora que
desenvolupa projectes de divulgació i capacitació energètica a la ciutadania i de lluita contra la
pobresa energètica.
Atès que l’Associació Banc d’Energia és una entitat sense ànim de lucre amb l’objectiu d’establir
un lligam entre la promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica i l’atenció a persones i/o famílies
que pateixen o són vulnerables a la problemàtica de la pobresa energètica.
Atès que ambdues parts estan interessades en desenvolupar al terme municipal de Sabadell el
projecte de la secció local del Banc de l’Energia a la ciutat de Sabadell, per tal de relacionar les
polítiques ambientals i d’estalvi d’eficiència energètica amb la problemàtica social associada a la
pobresa energètica en primer lloc, però també a l’exclusió social i l’atur juvenil.
Atès que aquesta col·laboració no té associada cap despesa econòmica per les parts però si
condiciona els exercicis pressupostaris durant la seva vigència.
Atès que els serveis tècnics del Servei de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes informen, en data
25 de febrer de 2016, favorablement la subscripció del conveni regulador de la col·laboració
esmentada.
Atès l’informe jurídic emès per la tècnica lletrada del Servei de Sostenibilitat i Gestió
d’Ecosistemes, en data 7 de març de 2016, favorable a la tramitació d’aquest procediment.
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, a petició de la
Regidoria de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes, proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i
l’Associació Banc d’Energia per al desenvolupament del projecte de creació d’un Banc Local
d’Energia contra la pobresa energètica a Sabadell, que figura a continuació
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SABADELL I L’ASSOCIACIÓ
BANC D’ENERGIA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE CREACIÓ D’UN BANC
LOCAL D’ENERGIA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA A SABADELL
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Sabadell,

REUNITS
D'una part, en representació de l'AJUNTAMENT DE SABADELL, el Sr. Juli Fernàndez i Olivares,
Il·lm. Alcalde de Sabadell, assistit en aquest acte pel Secretari General de la corporació, Sr. David
Cabezuelo Valencia.
I de l'altra, el Sr. David Maruny i Vilalta, amb DNI 39347552A com a President de l’ASSOCIACIÓ
BANC D’ENERGIA, amb CIF G66483934 i seu social al carrer Milà i Fontanals 82, 1r 1a, de
Barcelona, legalment constituïda i inscrita al Registre General de Dret i d’Entitats Jurídiques amb
el número 56218 – J / 1.
ACTUEN
El primer, en nom i representació de l'AJUNTAMENT DE SABADELL, en virtut de les atribucions
que té conferides en virtut de l’article 53.1 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
El segon, en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ BANC D’ENERGIA, en virtut de les
competències que li atorga l’article 44 a) dels estatuts de l’entitat.
Ambdues parts, en el caràcter que intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica
per subscriure el present document i a tal efecte,
MANIFESTEN
I. Que l'AJUNTAMENT DE SABADELL desenvolupa iniciatives en el marc de treball de l'Agenda
21+10 de Sabadell (2011-2020) amb l'objectiu de reduir la demanda energètica de les llars i
garantir els serveis bàsics de subministrament, tant energètic com d’aigua, alhora que
desenvolupa projectes de divulgació i capacitació energètica a la ciutadania i de lluita contra la
pobresa energètica.
II. Que l’ASSOCIACIÓ BANC D’ENERGIA és una entitat sense ànim de lucre amb l’objectiu
d’establir un lligam entre la promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica i l’atenció a persones i/o
famílies que pateixen o són vulnerables a la problemàtica de la pobresa energètica.
III. Que l’ASSOCIACIÓ BANC D’ENERGIA té com a finalitats:
a) Lluitar contra el malbaratament d’energia a través de mesures d’optimització a nivell personal,
familiar, institucional, empresarial i de país.
b) Lluitar contra les situacions de vulnerabilitat front a pobresa energètica, des de la proximitat,
amb visió a mig termini i evitant l’enfocament assistencial.
IV. Que per a la consecució del seu objecte, l’ASSOCIACIÓ BANC D’ENERGIA promou
principalment les activitats següents:
a) La promoció, la dinamització i coordinació de projectes d’estalvi energètic solidari en
comunitats locals (solidaritat de proximitat), que incloguin com a mínim la component de
conscienciació i canvi d’hàbits.
b) El disseny, la coordinació i la dinamització del procés de creació de la secció local del Banc
d’Energia.
c) La difusió i conscienciació de la problemàtica social i ambiental relacionades amb l’energia.
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d) El treball multidisciplinar sobre la realitat social de la pobresa energètica i estratègies de
detecció i d’estalvi.
e) La formació energètica i assessorament per a l’optimització energètica a persones i famílies
en situació vulnerable.
f) La orientació, sensibilització i assessorament per l’optimització energètica amb retorn solidari
a qualsevol tipus d’organització.
g) Auditories energètiques a llars en situació de vulnerabilitat.
h) Avaluació d’estalvis i priorització d’inversions.
i) Inversions de millora energètica en llars en situació de vulnerabilitat per pobresa energètica.
j) Seguiment sòcio-energètic de les llars beneficiàries.
V. Que el projecte relatiu a la creació de les seccions locals del Banc d’Energia pretén:
a) Ajudar al canvi vinculat a la consciencia energètica sobre estalvi i eficiència.
b) Contribuir als objectius de sostenibilitat energètica i ambiental demandats per la societat.
c) Generar recursos solidaris compartint els estalvis derivats de les accions d’estalvi energètic
per destinar-los a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, de manera que serveixin
tant per a la seva millora energètica com per a la formació i participació.
d) Ser un centre de recursos, així com una oportunitat per connectar el món universitari (R+D),
joves professionals, etc.) amb les oportunitats d’acció d’ambdós camps, social i energia.
e) Dur a terme funcions d’Observatori Català de la Pobresa Energètica.
VI. Que ambdues parts estan interessades en desenvolupar al terme municipal de Sabadell el
projecte de la secció local del Banc de l’Energia, per tal de relacionar les polítiques ambientals i
d’estalvi d’eficiència energètica amb la problemàtica social associada a la pobresa energètica en
primer lloc, però també a l’exclusió social i l’atur juvenil.
És per tot això que l'AJUNTAMENT DE SABADELL i l’ASSOCIACIÓ BANC D’ENERGIA
subscriuen el present CONVENI, que es regirà pels següents

PACTES
Primer. Objecte.
L'objecte d'aquest conveni és el desenvolupament del projecte de creació d’un Banc Local
d’Energia contra la pobresa energètica a la ciutat de Sabadell.
Segon. naturalesa jurídica.
El present conveni estableix un marc de col·laboració d'acord amb l'article 88 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, que permet la celebració d’acords amb persones tant de Dret Públic com
Privat, sempre que no siguin contraris a l’Ordenament Jurídic i tinguin per objecte satisfer l’interès
públic.
Tercer. Drets i obligacions de les parts.
1. ASSOCIACIO BANC D’ENERGIA es compromet a:
a) Dur a terme accions de divulgació i dinamitzar iniciatives d’estalvi energètic solidari en l’àmbit

municipal i d’altres complementaris als de l’administració local.
b) Promocionar l’adhesió d’entitats, empreses i particulars en el mateix esquema d’estalvi

energètic solidari.
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c) Posar a disposició del municipi els recursos disponibles que correspongui obtinguts a nivell

municipal i els relatius a altres fórmules de participació d’altres administracions, universitats,
entitats, empreses, ja siguin econòmics, materials i/o tècnics.
d) Programar una jornada anual per a la informació i participació de totes les entitats i particulars
adherides al Banc d’Energia local de Sabadell.
e) Coordinar una taula de planificació estratègica i innovació amb l’Ajuntament de Sabadell i les
principals entitats adherides al banc local d’energia de Sabadell.
2. L’ AJUNTAMENT DE SABADELL es compromet a:
a) Promocionar l’estalvi energètic i aplicar mesures d’eficiència energètica en instal·lacions i

equipaments municipals.
b) Dur a terme un seguiment anual dels estalvis energètics i econòmics assolits que s’obtinguin

en instal·lacions i equipaments municipals.
El càlcul de l’estalvi energètic requereix definir unes valors de referència inicials dels diferents
subministraments energètics, que serviran per fer la comparativa amb els consums actuals i
determinar-ne l’estalvi corresponent.
Els valors de referència de consum energètic inicial s’obtindran a partir de les dades de
facturació en kWh i en euros dels dos anys complets (1 de gener a 31 de desembre) anteriors
a l’adhesió. Ambdues dades ens permetran obtenir l’energia consumida (kWh) i el
corresponent cost energètic (EUROS/kWh).
L’estalvi energètic tindrà una component ambiental (kWh, CO2 equivalent) i una component
econòmica (euros):
-

La component ambiental s’obtindrà directament de la resta de kWh entre el període actual
i els valors de referència del mateix període.

-

La component econòmica s’obtindrà d’aplicar a l’estalvi en kWh el cost energètic
(EUROS/kWh) de càlcul, corresponent al valor màxim entre el cost energètic de
referència i el cost energètic actual.

c) Distribuir els recursos provinents d’aquest estalvi econòmic especificats al punt b) de la

següent manera:
- Un 25% per a partides pressupostàries destinades a donar compliment als objectius del
Banc d’Energia (actuacions, projectes i activitats de suport i millora energètica en llars
vulnerables per pobresa energètica), en coordinació amb la resta de recursos recaptats al
territori disponibles del Banc d’Energia local de Sabadell.
- Un 25% per a partides pressupostàries destinades a millorar l’eficiència energètica
d’instal·lacions i equipaments municipals.
- El 50% restant per a estalvi econòmic de l’administració.
d) Facilitar un espai de treball per la dinamització i la implantació del projecte.
3. Tant l’AJUNTAMENT DE SABADELL com l’ASSOCIACIÓ BANC D’ENERGIA coordinaran les
següents accions:
a) Analitzar i fer el seguiment de la vulnerabilitat per pobresa energètica a partir de la recopilació

i tractament de dades de tipus sòcio-econòmic i energètic al municipi.
b) Analitzar, particularitzar i consensuar criteris de priorització d’accions en col·lectius

vulnerables de la part aportada per l’ASSOCIACIO BANC D’ENERGIA.
c) Definir, coordinar i gestionar inversions associades als objectius del Banc d’Energia Local de

Sabadell amb els recursos del territori disponibles.
d) Fer el seguiment sòcio-energètic del col·lectiu beneficiari de les accions.
e) Coordinar iniciatives de promoció de l’estalvi energètic solidari en els sectors industrial,

empresarial, comercial i domèstic.
f) Promoure activitats (culturals, esportives o altres) de difusió i recaptació de recursos pel Banc
d’Energia Local de Sabadell.
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Quart. Protecció de dades.
L'AJUNTAMENT DE SABADELL, previ consentiment dels interessats, proporcionarà a
l’ASSOCIACIÓ BANC D’ENERGIA, en format digital, les dades personals relatives a les persones
que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica a efectes que puguin ser destinatàries de les
accions contemplades en el conveni. Aquestes dades s’inclouran en el fitxer denominat "Banc
d’Energia Sabadell".
L’ASSOCIACIÓ BANC D’ENERGIA, respecte a la informació facilitada, es compromet a:
a) No utilitzar-la, ni cedir per a una finalitat diferent de les previstes en aquest conveni.
b) Guardar la màxima reserva i secret i aplicar les mesures de seguretat corresponents, segons el
que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.
L’ASSOCIACIÓ BANC D’ENERGIA serà responsable de les conseqüències que puguin derivar
de l'incompliment de les obligacions contretes en virtut d'aquest pacte per part dels seus
membres, treballadors, assessors i prestadors de serveis.
L’ASSOCIACIÓ BANC D’ENERGIA, un cop finalitzada la relació amb L'AJUNTAMENT DE
SABADELL, es compromet a destruir els documents on constin les dades de caràcter personal,
objecte de tractament, a excepció d'aquells que hagin de ser objecte de conservació en virtut
d'una previsió legal o perquè siguin imprescindibles per servir de prova davant d'una eventual
reclamació. Aquesta conservació ha realitzar-se previ bloqueig de les dades, de manera que
s'impedeixi el seu tractament i la data de conservació no podrà ser superior al termini de
prescripció d'aquestes responsabilitats.
Cinquè. Aportació econòmica.
El present Conveni no comportarà aportació econòmica entre les parts, les quals assumiran els
costos de les obligacions que cadascuna d'elles assumeix en virtut d'aquest conveni.
Sisè. Comissió de Seguiment.
Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, integrada per tres representants de
l'AJUNTAMENT DE SABADELL i tres d’ASSOCIACIÓ BANC D’ENERGIA, a fi de fer el seguiment
del desenvolupament de les accions relacionades amb el conveni i resoldre les qüestions que es
plantegin amb motiu de la interpretació i el compliment dels seus pactes.
Aquesta Comissió Mixta es reunirà en funció de les seves necessitats o a requeriment d'una de
les parts.
Setè. Vigència.
Aquest CONVENI entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura i tindrà vigència fins al 31
desembre 2018, llevat que es resolgui amb caràcter anticipat per algunes de les causes que
figuren al pacte següent.
Vuitè. Causes d'extinció.
Són causes d'extinció anticipada d'aquest conveni:
a) L’acord mutu entre les parts, degudament motivat.
b) L’ incompliment reiterat de les obligacions de les entitats signants.
c) La impossibilitat d’assolir els objectius que motiven la col·laboració prevista.
d) El cessament de les activitats de l’ASSOCIACIÓ BANC D’ENERGIA.
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e) Qualsevol altra determinada a la legislació vigent.

Novè. Jurisdicció competent.
Les parts intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin sorgir en el
desenvolupament d'aquest conveni. En cas que això no sigui possible, de mutu acord i per aquest
acte accepten sotmetre les seves divergències pel que fa a la interpretació o el compliment
d'aquest conveni a la jurisdicció contenciosa administrativa amb submissió als tribunals de
Barcelona.”
SEGON.- Notificar aquests acords a l’ ASSOCIACIO BANC D’ENERGIA.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis municipals competents per raó de la
matèria.

Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Berlanga, que diu, gràcies, com a govern
ens sentim amb l’encàrrec de part de la ciutadania d’engegar unes transformacions profundes de
la ciutat. Això ho anem fent en decisions del dia a dia, com hem fet ara amb la compra d’aquests
autobusos o doblant les beques d’idiomes que hem fet en punts anteriors, però a la vegada
tanmateix per aconseguir transformacions profundes, a vegades cal sortint-nos de la gestió del
dia a dia i impulsar i portar propostes innovadores, que surtin d’aquesta gestió quotidiana. Ho
vam fer al Ple passat impulsant i adherir-nos a la xarxa de municipis per l’economia social i
solidària i ho farem avui amb la proposta que portem avui sobre la creació d’un Banc d’Energia a
la ciutat de Sabadell.
Un Banc d’Energia és un projecte innovador a l’estat, en el qual consisteix bàsicament en donar
resposta a dos problemes rellevants que tenim avui dia, un és el canvi climàtic, la contaminació
atmosfèrica i l’altre és la pobresa energètica.
Quan diem un problema rellevant vol dir que a Sabadell l’any passat, gairebé 3.000 famílies, va
haver-hi 3.000 prestacions, gairebé, des d’Acció Social per temes vinculats amb pobresa
energètica.
En aquest cas, aquesta iniciativa en el conveni que avui aprovarem, l’Ajuntament de Sabadell
s’adhereix en aquest Banc d’Energia i es compromet a impulsar per una banda, l’estalvi energètic
i aquest estalvi energètic una part d’ell repercuteixi en mesures per potenciar l’estalvi energètic i
una altra part a crear un fons per ajudar a la pobresa energètica de les persones, dels veïns i
veïnes que en aquests moments no poden pagar, la llum a les seves cases. Un cop aprovat
aquest conveni s’impulsarà la difusió del Banc d’Energia a les empreses i als particulars que ho
desitgin i tindrem una resposta que com dèiem al principi donarà resposta a problemes rellevants,
el de la contaminació atmosfèrica i el de la solidaritat energètica. A la vegada per sumar aquest
compromís del govern amb la pobresa energètica, anunciar que estem treballant perquè a la
propera tardor a Sabadell, es produirà un congrés nacional de pobresa energètica, en la qual des
de diferents departaments del govern, estem treballant amb altres ciutats que també ho estan
abordant per donar resposta a aquesta problemàtica social rellevant.
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol, que diu, gràcies Sr. Alcalde. En
aquest cas també tindran el nostre vot favorable. Però també com no podria ser d’una altra
manera, hi ha alguns temes que ens agradaria que el regidor ens ho expliqués, ens ho aclarís.
En primer lloc, és necessari que l’Ajuntament de Sabadell, per vincular les seves polítiques
ambientals i d’estalvi energètic, amb les seves polítiques relacionades amb la pobresa energètica,
hagi de signar un conveni amb una entitat privada?.
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Segon, al darrera d’aquest conveni, hi ha la voluntat d’encarregar a aquesta entitat serveis
concrets que haurien de ser objecte de concurs públic?. Voldríem també tenir resposta a això.
Per altra banda i mitjançant aquest conveni l’Ajuntament de Sabadell, es compromet davant
d’aquesta associació privada a distribuir els recursos provinents dels estalvis energètics que faci
de la forma següent, tal i com ha explicat el regidor, 25% per finançar objectius marcats pel
mateix Banc d’Energia, el 25% per millorar l’eficiència energètica dels equipaments municipals i
50% a disposició lliure de l’Ajuntament, perquè el destini al que vulgui.
En relació a aquesta altre punt que m’ofereixen són: quina necessitat té l’Ajuntament de Sabadell
d’autolimitar-se d’aquesta forma, si en un moment determinat, es considera més eficient, per
exemple que el 100% d’aquest estalvi es destini a procurar la millora, per exemple de l’eficiència
energètica dels equipaments municipals?, si hem d’aplicar aquest conveni, sembla que no
podríem fer-ho. I per altra banda, si el govern municipal ha quantificat, almenys en grans trets,
quin és l’estalvi previst que justifiqui la signatura d’aquest conveni? I que per tant, el que m’està
plantejant no és un tema de cara a la galeria, sinó que estem parlant d’una política seriosa,
quantificada, que s’ha fet un estudi i dir escolti, estem parlant d’aquests diners i que amb aquests
diners el que estem plantejant és que fem una cosa o una altra, o és d’aquelles coses de ens
estalviarem alguna cosa.
Interessaria si ens pogués donar resposta a aquestes preguntes. Moltes gràcies.
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Ayuso, que diu, gràcies Alcalde, molt
breument, per destacar la pertinença a l’entendre el nostre grup municipal, d’aquesta signatura
d’aquest conveni entre l’Ajuntament de Sabadell i el Banc d’Energia, per vincular aquestes
accions en polítiques ambientals, en estalvi energètic, en eficiència energètica i relacionar-lo amb
problemàtiques de caràcter més socials, de caire més social, de pobresa energètica, en l’exclusió
social i l’atur juvenil. En definitiva les accions que es desenvolupen o es desenvoluparan en un
futur tenen a veure amb tot plegat.
Val a dir també, però que no es tracta d’una acció, no es tracta d’un bolet, per entendre’ns, sinó
que és un pas en tota una llarga sèrie d’accions que des de la ciutat de Sabadell, s’han dut a
terme durant els últims anys en aquesta línia, l’Agenda 21, que crec que ha comentat el Sr.
Berlanga, la Agenda 21+10 que es va signar l’any 2011. Els acords que han hagut amb entitats i
amb operadors de la nostra ciutat, com la Companyia d’Aigües de Sabadell, com Rebost Solidari,
com Creu Roja, el pacte d’Alcaldes de l’any 2009, efectivament en projectes d’eficiència
energètica, en projectes per optimitzar el consum energètic en els ajuntaments o a les
administracions locals, tot plegat és una estratègia comuna, coordinada, acordada també de
manera majoritària, si no recordo malament per part de tots els grups, en uns objectius comuns i
que en definitiva tenen un benefici, no només per la ciutat de Sabadell, per l’Ajuntament, sinó
també per la ciutadania. A més a més també cal dir-ho no recordo si el Sr. Berlanga ho ha dit,
aquest conveni no té un cost econòmic per la ciutat de Sabadell i per tant això és d’agrair en la
situació econòmica com la que estem i per tant, també és un element amb positiu.
Per tot això, per tot plegat pels antecedents per les bondats d’aquest conveni, com he dit el grup
municipal del PSC, votarà a favor.
Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Berlanga, que diu, per donar resposta a
algunes qüestions que s’han plantejat. Primer de tot estem col·laborant amb una entitat sense
ànim de lucre, en el qual no hi ha cap aportació municipal, nosaltres entenem que estem oberts a
iniciatives, això parteix d’una cooperativa, que fa un plantejament que quadra amb els objectius
que tenim al nostre acord de govern i al nostre programa polític i per tant, donat que és una
iniciativa sense ànim de lucre i sense cap aportació municipal, no veiem cap inconvenient, al
contrari moltes avantatges de participar-hi.
Respecte als percentatges que vostè comentava, l’estalvi energètic que en aquest cas es generi,
la meitat és d’estalvi econòmic i l’altra meitat té la dimensió social. Una quarta part 25% per
millorar l’eficiència energètica i un 25% per abordar la pobresa energètica. La raó d’aquests
percentatges és el principi de la prudència, en la mesura en que estem fent un anàlisi, respecte
als consums i la capacitat d’estalvi i tot i que amb anterioritat, hi ha hagut algunes iniciatives per
abordar aquesta qüestió, entenem que fins ara pel que hem vist no s’ha fet amb profunditat,
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estem mirant els consums dels diferents serveis, estem mirant com analitzar realment el consum
de tots els equipaments municipals i aquest càlcul és molt difícil, donada la dimensió del nostre
ajuntament, és molt gran, parlem de molts contractes i molta mena de contractes i estem fent una
feina d’endreça per poder identificar i tenir una diagnosi en aquest moment de la ciutat, de quin és
el consum i quins marges d’estalvi energètic hi ha. No tenim cap dubte que n’hi ha i que aquesta
iniciativa ens pot ajudar a fer-ho.
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol, que diu, gràcies Sr. Alcalde. No
m’ha donat resposta a una de les preguntes que li he fet, que era si aquest conveni hi ha la
voluntat després d’encarregar en aquesta entitat, sense ànim de lucre però privada, algun
contracte després relacionat amb tots aquests temes, m’agradaria això que ens ho concretés.
Segon veig que no tenen ni idea de quan representava d’estalvi això, pel que ha explicat, no
tenen ni idea, per tant, hem firmat un document ens hem arribat a uns compromisos amb uns
percentatges sobre el que no sabem.
Un petit comentari, en relació a les entitats sense ànim de lucre. Si és una entitat sense ànim de
lucre i estem d’acord, la fundació la Caixa també és una entitat sense ànim de lucre, que per cert
no sé si la fundació de la mateixa Caixa hi participa també, que està molt bé, però vull dir que
això no és suficient, és interessant saber en qui estem i fent que i quines són les persones que hi
ha a darrera d’aquesta entitat sense ànim de lucre, que hi ha moltes entitats, el Corte Inglés
també té una fundació, per entendre’ns i també és una entitat sense ànim de lucre, és una
fundació. Dient això en aquest títol no s’arregla tot, s’ha d’aclarir, jo crec aquestes coses.
Permeti’m fer-li una proposta, tenint en compte que com vostè ha dit en aquests moments és tot
molt complex i no saben exactament que ens podem estalviar i que podem deixar d’estalviar. Des
del grup municipal de CiU els hi plantegem que aquesta feina l’encarregui a VIMUSA. VIMUSA
que en aquests moments, malauradament tenint en compte com està la situació immobiliària, no
té la feina que s’hauria de desitjar que tingués, el que podem fer, una de les línies que nosaltres
proposem és que aquesta feina d’aquest anàlisi de tots i cadascú del edificis propietats de
l’Ajuntament i les seves empreses públiques i organismes autònoms, de tot el conglomerat públic
de l’Ajuntament de Sabadell, doncs faci aquest estudi, es porti i després es faci un programa
d’inversions valorat i raonable, que es pugui portar a terme. És una proposta interessant.
Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Berlanga, que diu, aquest és un conveni
de col·laboració per engegar una iniciativa, en la qual entenem que es mereix la confiança, és un
període delimitat de temps, en el qual és un projecte innovador, en el qual hi confiem pel que hem
explicat i que engeguem i avaluarem i farem seguiment, el qual no va vinculat tal i com mostra el
conveni, a la contractació de cap servei.
Per altra banda tots els temes relacionats amb l’eficiència energètica de l’Ajuntament no es
redueixen aquí. Properament el protocol de canvi climàtic, prendrem altres mesures, el
pressupost, les inversions, contenen actuacions específiques, algunes d’elles relacionades amb
VIMUSA, per abordar les qüestions d’estalvi energètic, ja està contemplat.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat; aprovació obtinguda en votació
ordinària.
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5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ
DRETS CIVILS I CIUTADANIA
12.Aprovació de la concessió a l'Associació Solidaris amb el Poble Sahrauí d'una
subvenció directa per a l'any 2016 i del corresponent conveni regulador.

Atès que la ciutat de Sabadell i l’Argub (Sàhara Occidental) mantenen estretes relacions
d’agermanament, tant a nivell institucional com ciutadà, cosa que afavoreix i potencia projectes
de cooperació per al desenvolupament i la solidaritat.
Atès que la voluntat de col·laborar i treballar conjuntament entre ambdós territoris es va iniciar
amb la formalització, a l’octubre de 1989, del protocol d’amistat de vigència il·limitada. En el
protocol esmentat es manifestava la voluntat d’ambdues parts de mantenir llaços d’amistat i
solidaritat per avançar en el camí de la pau, la llibertat i el progrés; així mateix, s’establia el
compromís d’ambdós territoris en la col·laboració i cooperació per al desenvolupament material,
cultural i social mitjançant l’establiment d’un programa anual.
Atès que l’Ajuntament de Sabadell, a través de la formalització d’un conveni l’any 1998, va
autoritzar l’entitat Solidaris amb el Poble Sahrauí, NIF G60818085, la utilització de l’habitatge del
carrer de La Molina, 7, baixos, 1è i 4t, de Sabadell, per al projecte Casa d’Acollida de Malalts
Sahrauís.
Atès que des de l’any 1998 aquesta col·laboració s’ha regulat mitjançant convenis subscrits entre
l’associació Solidaris amb el Poble Sahrauí i l’Ajuntament Sabadell per portar a terme el projecte
Casa d’Acollida de Malalts Sahrauís, que té com a objectiu facilitar l’acollida de pacients sahrauís
amb patologies complexes que viuen en els camps de refugiats de Tinduf i que no poden ser
tractats per l’hospital d’aquest mateix territori.
Atès que ambdues parts de mutu acord consideren convenient la renovació del conveni per a
l’any 2016 i vista la sol·licitud presentada a aquest efectes per Solidaris amb el Poble Saharauí en
data 21 de gener d’enguany (entrada Reg. Núm. CEN2016001486).
Atès que en el pressupost s’ha consignat una subvenció nominativa a favor de l’associació
Solidaris amb el Poble Sahrauí per la quantitat de 30.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 560/2316H/48901.
Vist que en el pressupost vigent hi ha crèdit suficient a l’aplicació pressupostària
560/2316H/48901, proposta de despeses AD 920160000212 i d'acord amb la fiscalització
prèvia realitzada per Intervenció.
Vist el corresponent informe jurídic de data 29 de febrer d’enguany.
Vistos l’article 22.2.a) de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article
11.1.a) de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sabadell, segons els quals es
podran concedir de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos
de les entitats locals.
Vist l’article 11.2 de l’Ordenança general de subvencions que estableix que la concessió directa
d’una subvenció es formalitzarà en un conveni que tindrà com a mínim el contingut que es
determini en la resolució de concessió.
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Vist allò establert a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sabadell; la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, així com la restant normativa
d’aplicació
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació, a
petició de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la concessió a l’Associació Solidaris amb el Poble Sahrauí , NIF G60818085,
d’una subvenció per a l’any 2016, de forma directa, per import de 30.000,00 euros, per realitzar
els projectes que l’entitat desenvolupa.
SEGON.- Aprovar el text i la formalització d’un conveni entre l’Ajuntament de Sabadell i
l’Associació Solidaris amb el Poble Sahrauí, que s’adjunta, que ha de servir com a marc regulador
de la col·laboració mútua, en compliment del que prescriu l’article 11.2 de l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Sabadell.
TERCER.- Aprovar la proposta de despesa AD 920160000212 amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 560/2316H/48901 del pressupost municipal vigent, per import de 30.000,00
euros, i d'acord amb la fiscalització prèvia realitzada per Intervenció.
QUART.- L’Ajuntament de Sabadell aportarà per a l’any 2016 a l’Associació Solidaris amb el
Poble Sahrauí la quantitat de 30.000,00 euros (TRENTA MIL EUROS).
L’aportació es farà efectiva a la signatura del present conveni, en un únic pagament corresponent
al 100% de l’import de la subvenció atorgada.
L’Associació Solidaris amb el Poble Sahrauí haurà de justificar la subvenció atorgada presentant
el compte justificatiu detallant totes les despeses dels projectes subvencionats de conformitat
amb el previst a l’Ordenança general de subvencions vigent, i per tant, mitjançant la presentació
de:
- Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a
la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels
resultats obtinguts.
- Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha de
contenir:
- Una relació classificada de les despeses i inversions, si n’hi ha, de l’activitat
(import total de l’activitat)
- Les factures o els documents de valor probatori i la documentació
acreditativa del pagament (Import total de la subvenció).
- Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
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L’Ajuntament compulsarà les còpies que formaran part de l’expedient i retornarà els
originals amb un segell on constarà l’òrgan que la concedeix. Per als justificants que no s’imputin
en la subvenció per la seva totalitat, cal especificar l’import d’imputació.
Els justificants han de correspondre a despeses d’activitats portades a terme
durant el període en el que es desenvolupi el projecte subvencionat.
Per les retribucions de personal, s’haurà de presentar la nòmina corresponent al
període en què s’han realitzat els treballs, o bé la minuta d’honoraris i els
documents que acreditin les cotitzacions a la Seguretat Social, IRPF, etc., amb
l’acreditació del seu pagament.
La subvenció pot cobrir despeses directes i indirectes amb les limitacions
següents: Les despeses indirectes no poden superar el 15% de la quantitat
subvencionada per l’Ajuntament. S’entenen per costos indirectes els que no estan
relacionats directament amb l’activitat subvencionada.
L’entitat haurà de presentar la justificació del projecte com a data màxima el 15 de febrer de l’any
2017. No obstant, l’entitat haurà de presentar abans del 30 de juny un informe tècnic de
seguiment de l’activitat subvencionada.
CINQUÈ.- Facultar la regidora de Drets Civils i Ciutadania per a la signatura del conveni i altres
documents necessaris per a l’efectivitat dels anteriors acords.
Hi intervé l’Alcalde, que diu, passem als punts 12, 13 i 14. On vam acordar una única intervenció
amb votació separada.
Hi intervé la regidora del grup municipal de CpSBD, Sra. Ferràndiz, que diu, bona tarda. Moltes
gràcies. Avui portem al Ple l’aprovació de tres subvencions directes. Una de 30.000 € per
l’associació solidaris amb el Poble Sahrauí, pel projecte de la casa de malalts.
Una de 20.000 € per Càritas Sabadell, per donar suport als mòduls d’acollida, formació i inserció
especialment per a dones.
I una de 100.000 € per la coordinadora del servei ciutadà d’acolliment als immigrants, pel servei
d’assessorament jurídic i d’acompanyament.
El primer dels projectes la casa de malalts, consisteix en un projecte de l’àmbit de cooperació que
el que fa és oferir una llar amb 10 places, per la convalescència de persones sahrauís que han
estat tractades al Parc Taulí. Aquest projecte es contextualitza en l’agermanament de Sabadell i
de l’Argub i això fa que la relació sigui més estreta. Evidentment és un projecte que es fa amb
relació amb l’Institut Català de la Salut i per tant, és advertir d’aquest treball coordinat que arriben
amb les persones malaltes de Sabadell, per poder fer els tractaments corresponents. Són
bàsicament tractaments de patologies complexes, que no poden ser tractades en els camps de
refugiats.
Les altres dues subvencions, tant Càritas com l’SCAI, estaríem dins de l’àmbit d’acollida. En el
primer cas el projecte de Càritas és tracta de la realització de tallers ocupacionals, bàsicament
adreçats a dones, amb l’objectiu d’afavorir l’inserció d’aquest col·lectiu.
Es realitzen tres cursos anuals de 8 setmanes de durada i de temes diversos. Aquests tallers van
adreçats fonamentalment a dones, moltes d’elles mares de famílies monomarentals, amb poca
xarxa social, amb processos de formació estancats, es a dir amb situacions complicades i a partir
d’aquests cursos es treballa la definició d’un projecte i d’un itinerari personal, mitjançant la
formació, per tal de poder afavorir aquesta inserció.
Càritas compta amb una borsa laboral pròpia i alhora es treballen habilitats i capacitats per tal de
poder tenir una millor disposició de cara a poder accedir a altres recursos d’ocupació.
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En el cas de l’SCAI, com sabeu es tracta d’una subvenció per poder realitzar l’assessorament i
l’acompanyament alhora de regularitzar la situació de les persones migrants, així com oferir
informació, suport i accions diverses, per fomentar i garantir l’acollida. L’SCAI és una
coordinadora, formada per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, per Càritas, CCOO, UGT i la
Lliga dels Drets dels Pobles. Per tant, doncs es tracta d’un servei gratuït per persones
estrangeres durant tot el procés de regulació administrativa.
Un dels punts forts d’aquest projecte també és tot el gruix de voluntariat que s’aglutina en el si de
l’SCAI i que dóna encara més valor a aquest.
Una de les millores que hem pogut treballar, ha estat augmentat les hores d’assessorament per
part de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, que també forma part de l’SCAI i aquesta
millora, fa que la cobertura passi de fins ara era de 2 dies a la setmana i ara serà els 5 dies de la
setmana.
La novetat que és més important és ressaltar i que fa referència a les tres subvencions i que em
sembla que suposa una millora substancial per les entitats, és el fet que l’aportació. És fa efectiva
a la signatura del conveni i en un únic pagament que correspon al 100% d’aquesta. Això fa que
es pagui tot de cop al principi, això dóna tranquil·litat i estabilitat al projecte i per tant, dóna
facilitats per desenvolupar la tasca.
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Font, que diu, gràcies Alcalde, bé aquest grup
òbviament votaré a favor als tres punts a les tres subvencions que aprovarem.
El que sí que ens agradaria, és que tot i celebrar el compromís d’aquest Ajuntament, amb
aquestes entitats, per la lloable feina que fan, segurament, molts podem coincidir en què hem de
lluitar una mica més contra l’invisibilitat d’aquestes entitats per part de la ciutadania. Segurament
és més fàcil donar aquests diners que no pas provocar que els sabadellencs i sabadellenques,
coneguin aquestes tres entitats i coneguin la feina que realitzen, segurament molta gent coneix
Càrites, no tanta gent coneix l’SCAI i tampoc tanta gent coneix l’Associació Solidaris amb el Poble
Sahrauí, per aquesta activitat específica. Per tant, és que fins i tot crec que seria bo, per la
mateixa entitat i seria tant o més bo que no pas els recursos que els hi donem, que des d’aquest
Ajuntament és faci un esforç per donar visibilitat a aquests tipus d’entitats, que fan una feina
meritòria, però que no tot s’acaba en donar recursos, sinó que també si som capaços des de
l’Ajuntament d’alguna manera de que siguin més visibles segurament això també en algunes
d’aquestes entitats, suposarà que puguin tenir més socis o a la vegada, que la gent també pugui
ser més sensible als recursos públics que es donen a aquestes entitats. Per tant, com deia tant
important com els diners és intentar que fem un esforç i això valdria per tantes altres subvencions
que dóna l’Ajuntament, doncs que puguem fer resó d’alguna manera de la feina que realitzen
aquestes entitats. Gràcies.
Hi intervé l’Alcalde, que diu, gràcies Sr. Font recollim la proposta de fer la visibilització de les
entitats, no només aquestes, sinó de totes les de la ciutat.
Hi intervé la regidora del grup municipal de CpSBD, Sra. Ferràndiz, que diu, d’acord amb el que
es deia, apuntar que és una de les tasques que estem duent a terme i precisament ara amb tot el
tema de treball amb persones refugiades, quan es va crear la plataforma, quan hi ha hagut
aquesta mena de boom d’energia ciutadana, de gent que tenia ganes de participar, el que s’ha
intentat des del primer moment, és canalitzar totes aquestes ganes de participació de la gent, cap
a coses que ja tenim a la ciutat, cap a entitats que ho estan treballant, com és el cas de l’SCAI i
d’altres entitats i des d’aquí també les que han tingut un paper protagonista i té la Plataforma amb
Suport a les Persones Refugiades i és per això, en aquest sentit que estic d’acord, que no només
es tracta d’una cosa econòmica i que no només ho estem fent així, sinó també visualitzant i
potenciant a aquestes entitats que al final són les que estan fent la feina, evidentment.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat; aprovació obtinguda en votació
ordinària.
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13.Aprovació de la concessió a l'Associació d'atenció a pobres i marginats Eulàlia
Garriga-Càritas Sabadell d'una subvenció directa per a l'any 2016 i del corresponent
conveni regulador.
Atès que la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell, té com a missió
principal la inclusió dels nouvinguts a la ciutat de Sabadell, garantint els drets i deures que
corresponen al sistema democràtic i a l’estat del benestar i, alhora promoure la sensibilització
intercultural per avançar envers una ciutat on la diversitat sigui la base de la convivència i de la
cohesió social.
Atès que una de les línies d’acció de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, recollida en el seu
Pla Director 2012-2015, és seguir desenvolupant, amb la col·laboració del teixit associatiu local,
els instruments necessaris per acollir a les persones nouvingudes i respondre a les seves
necessitats bàsiques amb els recursos normalitzats de la ciutat, donant compliment a la Llei
10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
Atès que l’Associació d’atenció a pobres i marginats “Eulàlia Garriga” – Càritas Sabadell (en
endavant CÀRITAS SABADELL), NIF G 60975976, és una entitat privada, sense ànim de lucre,
que persegueix fins d’interès general i que té com un dels seus objectius proporcionar a les
persones immigrants de Sabadell eines i recursos, formació i coneixements de la nostra societat
que facilitin la seva incorporació laboral, així com potenciar l’autoestima i donar suport amb la
finalitat de la seva integració, creació de xarxa i cohesió social.
Ambdues parts de mutu acord consideren convenient la renovació del conveni per a l’any 2016 i
vista la sol·licitud presentada a aquests efectes per “Eulàlia Garriga” – Càritas Sabadell en data
21/01/2016 (entrada Reg. Núm. CEN2016001627).
Atès que en el pressupost s’ha consignat una subvenció nominativa a favor de l’Associació
d’atenció a pobres i marginats “Eulàlia Garriga” – Càritas Sabadell (en endavant CÀRITAS
SABADELL) per la quantitat de 20.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
560/2316C/48901.
Vist que en el pressupost vigent hi ha crèdit suficient a l’aplicació pressupostària
560/2316C/48901, proposta de despeses AD 920160000251 i d'acord amb la fiscalització
prèvia realitzada per Intervenció.
Vist el corresponent informe jurídic de data 29 de febrer d’enguany.
Vistos l’article 22.2.a) de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article
11.1.a) de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sabadell, segons els quals es
podran concedir de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos
de les entitats locals.
Vist l’article 11.2 de l’Ordenança general de subvencions que estableix que la concessió directa
d’una subvenció es formalitzarà en un conveni que tindrà com a mínim el contingut que es
determini en la resolució de concessió.
Vist allò establert a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sabadell; la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, així com la restant normativa
d’aplicació.
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Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació, a
petició de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la concessió a l’Associació d’atenció a pobres i marginats “Eulàlia Garriga” –
Càritas Sabadell, NIF G 60975976, d’una subvenció per a l’any 2016, de forma directa, per import
de 20.000,00 euros, per donar suport a la realització dels mòduls d’acollida, formació i inserció
social per a les persones immigrants, especialment les dones, que l’entitat desenvoluparà durant
l’any 2016.
SEGON.- Aprovar el text i la formalització d’un conveni a subscriure entre l’Ajuntament de
Sabadell i l’Associació d’atenció a pobres i marginats “Eulàlia Garriga” – Càritas Sabadell, que
s’adjunta, que ha de servir com a marc regulador de la col·laboració mútua, en compliment del
que prescriu l’article 11.2 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sabadell.
TERCER.- Aprovar la proposta de despesa AD 920160000251 amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 560/2316C/48901 del pressupost municipal vigent, per import de 20.000,00
euros, i d'acord amb la fiscalització prèvia realitzada per Intervenció.
QUART.- L’aportació es farà efectiva en el moment de la signatura del present conveni, en un
únic pagament corresponent al 100% de l’import de la subvenció atorgada.
La vigència del conveni serà de l’1 de gener fins el 31 de desembre del 2016, i haurà de
presentar la justificació de la mateixa com a data màxima el 15 de febrer de l’any 2017. No
obstant, l’entitat haurà de presentar abans del 30 de juny de 2016 un informe tècnic de seguiment
de l’activitat subvencionada.
L’Associació d’atenció a pobres i marginats “Eulàlia Garriga” – Càritas Sabadell haurà de justificar
la subvenció atorgada presentant el compte justificatiu detallant totes les despeses dels projectes
subvencionats. El compte justificatiu ha de contenir la informació següent:
a. Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats
obtinguts.
a. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha de
contenir:
- Relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat (import total de
l’activitat).
- Les factures o els documents de valor probatori i la documentació acreditativa del
pagament (Import total de la subvenció).
- Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
- Els tres pressupostos que, en aplicació de l’art. 31.3 de la Llei, ha d’haver sol·licitat
el beneficiari (quan la despesa superi els 30.000 € en el cas de cost per execució
d’obra, o de 12.000 € en el cas de subministrament de béns d’equip o prestació de
serveis).
La memòria ha de contenir tota la informació sobre els projectes subvencionats i de la seva
realització (opuscles, cartells, fullets editats, enquestes, etc. – en cas d’existir-). Càritas ha
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d’aportar un exemplar del material resultant del projecte subvencionat (publicacions, estudis,
material audiovisual, etc.).
Cal presentar els originals i les còpies dels documents justificatius. L’Ajuntament compulsarà les
còpies que formaran part de l’expedient i retornarà els originals amb un segell on constarà l’òrgan
que la concedeix. Per als justificants que no s’imputin en la subvenció per la seva totalitat, cal
especificar l’import d’imputació.
Els justificants han de correspondre a despeses d’activitats portades a terme durant període en el
que es desenvolupi el projecte subvencionat.
Per les retribucions de personal, s’haurà de presentar la nòmina corresponent al període en que
s’han realitzat els treballs, o bé la minuta d’honoraris i els documents que acreditin les
cotitzacions a la Seguretat Social, IRPF, etc., amb l’acreditació del seu pagament.
La subvenció pot cobrir despeses directes i indirectes amb la limitació següent: les despeses
indirectes no poden superar el 15% de la quantitat subvencionada per l’Ajuntament. S’entenen
per costos indirectes els que no estan relacionats directament amb l’activitat subvencionada.
CINQUÈ.- Facultar la regidora de Drets Civils i Ciutadania per a la signatura del conveni i altres
documents necessaris per a l’efectivitat dels anteriors acords.

Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat; aprovació obtinguda en votació
ordinària.
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14.Aprovació de la concessió a la Coordinadora del Servei Ciutadà d'Acolliment als
Immigrants (SCAI) d'una subvenció directa per a l'any 2016 i del corresponent conveni
regulador.

Atès que la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell, té com a missió
principal la inclusió dels nouvinguts a la ciutat de Sabadell, garantint els drets i deures que
corresponen al sistema democràtic i a l’estat del benestar i, alhora, promoure la sensibilització
intercultural per avançar envers una ciutat on la diversitat sigui la base de la convivència i de la
cohesió social.
Atès que una de les línies d’acció de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, recollida en el seu
Pla Director 2012-2015, és seguir desenvolupant, amb la col·laboració del teixit associatiu local,
els instruments necessaris per acollir a les persones nouvingudes i respondre a les seves
necessitats bàsiques amb els recursos normalitzats de la ciutat, donant compliment a la Llei
10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
Atès que la Coordinadora del Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants (SCAI) està constituïda
com a associació amb personalitat jurídica pròpia, de la qual en formen part la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat-CEAR, Càritas de Sabadell, CCOO, La Lliga dels Drets dels Pobles i UGT, i
que és una entitat que presta, des de l’any 1994, uns serveis a la comunitat i desenvolupa un
programa estable d’activitats en les quals l’Ajuntament de Sabadell ha col·laborat amb la
signatura de successius convenis.
Atès que el SCAI és una entitat privada, sense ànim de lucre, que persegueix fins d’interès
general i que té com un dels seus objectius prestar serveis de recepció i de primera acollida a les
persones immigrants de Sabadell oferint-los l’orientació, el suport i l’ajuda necessaris per a la
tramitació de documentació d’estrangeria.
Atès que ambdues parts de mutu acord consideren convenient la renovació del conveni per a
l’any 2016 i vista la sol·licitud presentada a aquest efectes per Coordinadora del Servei Ciutadà
d’Acolliment als Immigrants (SCAI) en data 22 de gener d’enguany (entrada Reg. Núm.
CEN2016001696).
Atès que en el pressupost s’ha consignat una subvenció nominativa a favor de la Coordinadora
del Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants (SCAI) per la quantitat de 100.000,00 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 560/2316C/48901.
Vist que en el pressupost vigent hi ha crèdit suficient a l’aplicació pressupostària
560/2316C/48901, proposta de despeses AD 920160000248 i d'acord amb la fiscalització
prèvia realitzada per Intervenció.
Vist el corresponent informe jurídic de data 29 de febrer d’enguany.
Vist el text del conveni que formalitza la concessió de la subvenció esmentada, en aplicació de
l’article 11.2 de l’Ordenança general de subvencions vigent.
Vistos l’article 22.2.a) de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article
11.1.a) de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sabadell, segons
els quals es podran concedir de forma directa les subvencions previstes nominativament en els
pressupostos de les entitats locals.
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Vist l’article 11.2 de l’Ordenança general de subvencions que estableix que la concessió directa
d’una subvenció es formalitzarà en un conveni que tindrà com a mínim el contingut que es
determini en la resolució de concessió.
Vist allò establert a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sabadell; la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, així com la restant normativa
d’aplicació.
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació , a
petició de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la concessió a la Coordinadora del Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants
(SCAI) d’una subvenció per a l’any 2016, de forma directa, per import de 100.000,00 euros, per
col·laborar en el servei d’assessorament jurídic a immigrants i altres projectes que l’entitat
desenvolupi en el marc de l’acollida durant l’any 2016.
SEGON.- Aprovar el text i la formalització d’un conveni a subscriure entre l’Ajuntament de
Sabadell i el Coordinadora del Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants (SCAI), que s’adjunta,
que ha de servir com a marc regulador de la col·laboració mútua, en compliment del que prescriu
l’article 11.2 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sabadell.
TERCER.- Aprovar la proposta de despesa AD 920160000248 amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 560/2316C/48901 del pressupost municipal vigent, per import de 100.000,00
euros, i d'acord amb la fiscalització prèvia realitzada per Intervenció.
QUART.- L’aportació es farà efectiva en el moment de la signatura del present conveni, en un
únic pagament corresponent al 100% de l’import de la subvenció atorgada.
La vigència del conveni serà de l’1 de gener fins el 31 de desembre del 2016, i haurà de
presentar la justificació de la mateixa com a data màxima el 15 de febrer de l’any 2017. No
obstant, l’entitat haurà de presentar abans del 30 de juny un informe tècnic de seguiment de
l’activitat subvencionada.
El SCAI haurà de justificar la subvenció atorgada presentant el compte justificatiu detallant totes
les despeses dels projectes subvencionats. El compte justificatiu ha de contenir la informació
següent:
b. Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats
obtinguts.
c. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha de
contenir:
- Relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat (import total de
l’activitat).
- Les factures o els documents de valor probatori i la documentació acreditativa del
pagament (Import total de la subvenció).
- Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
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-

Els tres pressupostos que, en aplicació de l’art. 31.3 de la Llei, ha d’haver sol·licitat
el beneficiari (quan la despesa superi els 30.000 € en el cas de cost per execució
d’obra, o de 12.000 € en el cas de subministrament de béns d’equip o prestació de
serveis).

La memòria ha de contenir tota la informació sobre els projectes subvencionats i de la seva
realització (opuscles, cartells, fullets editats, enquestes, etc. – en cas d’existir-). L’SCAI ha
d’aportar un exemplar del material resultant del projecte subvencionat (publicacions, estudis,
material audiovisual, etc.).
Cal presentar els originals i les còpies dels documents justificatius. L’Ajuntament compulsarà les
còpies que formaran part de l’expedient i retornarà els originals amb un segell on constarà l’òrgan
que la concedeix. Per als justificants que no s’imputin en la subvenció per la seva totalitat, cal
especificar l’import d’imputació.
Els justificants han de correspondre a despeses d’activitats portades a terme durant període en el
que es desenvolupi el projecte subvencionat.
Per les retribucions de personal, s’haurà de presentar la nòmina corresponent al període en que
s’han realitzat els treballs, o bé la minuta d’honoraris i els documents que acreditin les
cotitzacions a la Seguretat Social, IRPF, etc., amb l’acreditació del seu pagament.
La subvenció pot cobrir despeses directes i indirectes amb la limitació següent: les despeses
indirectes no poden superar el 15% de la quantitat subvencionada per l’Ajuntament. S’entenen
per costos indirectes els que no estan relacionats directament amb l’activitat subvencionada.
CINQUÈ.- Facultar la regidora de Drets Civils i Ciutadania per a la signatura del conveni i altres
documents necessaris per a l’efectivitat dels anteriors acords.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat; aprovació obtinguda en votació
ordinària.
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C) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL
7.-GRUPS MUNICIPALS
15.Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per a la
millora de l'ocupabilitat de les persones aturades.

Malgrat que les darreres dades de l’atur a Catalunya indiquen un camí cap a la millora de
l’ocupació, la realitat dels nostres municipis i la vida de les famílies ens diu que no s’ha acabat la
crisi, especialment per a determinats col·lectius que es veuen atrapats en l’atur de llarga durada o
en la manca de recursos per tirar endavant amb un treball digne.

Encara persisteixen grans ombres en el panorama de l’ocupació, ja que a Catalunya l’atur no es
redueix perquè les persones troben feina, sinó perquè moltes persones han deixat de buscar-ne
en no trobar oportunitats laborals.

De cada 10 persones que han deixat de ser desocupades, 6 han trobat feina i 4 s’han desanimat
o han marxat a l’estranger en recerca d’oportunitats. Per tant, l’èxit en la reducció de l’atur de què
parlen els portaveus dels governs, tant de Catalunya com d’Espanya, ho és a Catalunya en un
40% perquè les persones que buscaven feina es desanimen laboralment o emigren. Aquest
desànim en la recerca de feina és produït per la manca de serveis d’ocupació que treballin amb
recursos i voluntat política per a l’activació laboral de les persones que es troben en

atur,

especialment en les persones en situació d’atur d’una duració superior a l’any, atur de llarga
durada.
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Tot i així, encara persisteixen i s’incrementen alguns dels paràmetres vinculats a les desigualtats i
la precarietat del mercat de treball, com l’atur femení, o el nombre de persones beneficiàries de
prestacions, és a dir, persones que no cobren cap prestació.
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Font: base de dades Hermes de la Diputació de Barcelona

Els ajuntaments, i el món local en general, ens trobem davant d‘una paradoxa. D’una banda, hem
vist com augmentava el nombre de persones en atur a les nostres poblacions, incrementant els
nivells de desigualtat fins a límits no coneguts fins ara. D’altra banda, al mateix temps hem vist
com han disminuït de forma important els recursos econòmics que tant l’Administració General de
l’Estat com la Generalitat destinaven a polítiques d’ocupació, en contra de les recomanacions de
la Unió Europea i del que fan en bona part de països de la UE.

Aquests recursos haurien de servir per acompanyar a les persones aturades cap a una nova feina
amb orientació i acompanyament personalitzat, també a millorar-ne les competències
professionals, mitjançant la formació per a l’ocupació, i a donar suport a l’auto ocupació de les
persones.

La crisi ha colpit, de forma especial, alguns col·lectius, com és el cas dels joves i dels aturats de
llarga durada, i ha estat més intensa amb les persones que no poden acreditar la graduació en
ESO. Persones per a les quals aquesta limitació de formació bàsica constitueix una barrera per
accedir als nivells de formació professional que els permetin participar en processos selectius
cada vegada més exigents en augmentar, significativament, els perfils de molts dels candidats,
amb independència de l’exigència professional específica del lloc de treball.

Igualment, les polítiques en matèria d’ocupació i de protecció social desenvolupades pel govern
de la Generalitat estan significant una cada vegada més baixa cobertura de les persones més
vulnerables i dels aturats i aturades sense cap prestació econòmica:
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•

Les restriccions en l’accés al programa de Renda Mínima d’Inserció, així com el retard en
el reconeixement de la prestació.

•

El desmantellament del Servei d’Ocupació de Catalunya, que significa que les Oficines de
Treball de la Generalitat no poden fer les accions pròpies d’orientació i suport a la recerca
de feina a les persones aturades tal com preveu la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació
del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

•

El retard i la burocratització de les convocatòries cada vegada més restrictives a la
participació del món local.

Per tot això, les polítiques tant del govern de la Generalitat com de l’Estat han abocat Catalunya a
un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, menys drets, i contra tota recomanació
comunitària, menys polítiques actives per afavorir l'ocupabilitat i la protecció de les persones
aturades.

Per aquests motius, els Grups Municipals del PSC, UxC, ERC, LA CRIDA i GUANYEM de
l’Ajuntament de Sabadell proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:

ACORDS

Instar el govern de la Generalitat a emprendre les mesures necessàries per:
PRIMER. Que tota persona desocupada a Catalunya:
•

Disposi d’un itinerari personalitzat d’inserció amb servei d’orientació específic, formació o
programa d’ocupació orientat a la seva inserció laboral i/o a la millora de la seva
ocupabilitat.

•

Disposi d’un servei d’orientació, d’acreditació, de seguiment i acompanyament
personalitzat durant el desenvolupament del seu itinerari per a l’ocupabilitat.

•

En el cas de les persones sense graduat d’ESO, disposi d’un pla d’actuació específic que
els permeti obtenir les competències bàsiques per accedir a la formació professional.
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SEGON. Estructurar uns serveis públics d’ocupació amb una organització bàsica de servei públic
garantit (1 orientador per cada 300 persones aturades d’avui a Catalunya fins arribar a l’estàndard
europeu d’1 assessor per cada 80).

TERCER. Impulsar conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell l’estratègia territorial territorials
de concertació, segons preveu la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que permeti coordinar i integrar les polítiques
d’ocupació necessàries per a Sabadell i comarca.

QUART. Desenvolupar un contracte programa amb l’Ajuntament de Sabadell per a la
col·laboració i cooperació amb la ciutat de Sabadell, per dissenyar, planificar, executar, gestionar i
fer seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques d’ocupació a la nostra ciutat.

CINQUÈ. Que el pressupost de la Generalitat de Catalunya disposi dels recursos necessaris,
assolint el promig de despesa dels estats de la UE per a polítiques actives del mercat de treball
(que és del 0,5% del PIB, i els més avançats de l’1,5% del PIB), per finançar els serveis
l’orientació, formació i intermediació adequats a les característiques i necessitats de les persones
desocupades i allò que prevegin les estratègies territorials.

SISÈ. Impulsar conjuntament amb l'Ajuntament de Sabadell un àmbit de treball per potenciar les
especialitats formatives més demandades pel teixit productiu de la ciutat.

SETÈ. Renovar, promoure i ampliar programes de formació i treball amb prioritat per accions
adreçades als col·lectius d’exclusió social en especial majors de 45 anys sense prestació per
desocupació, les persones amb greus dificultats econòmiques i socials beneficiàries de la Renda
Mínima d’Inserció, i el conjunt de les persones en situació de vulnerabilitat, impulsant una oferta
de formació inclusiva per a que ningú es quedi sense poder accedir a la formació, especialment
persones sense nivell inicial de formació que no compleixen requisits per cursar bona part de
l’oferta formativa actual.

87

L’Ajuntament de Sabadell es compromet a:

VUITÈ. Col·laborar activament en la implementació d’aquestes mesures, amb les infraestructures
humanes i físiques de què disposa la ciutat i l’Ajuntament, com també amb l’experiència i el
lideratge en el diàleg social dins del processos de concertació local.

NOVÈ. Traslladar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya.

Hi intervé l’Alcalde, que diu, proposició inicial del PSC, modificada pels grups municipals del
PSC, UPCS, ERC, CpSBD i Guanyem Sabadell.
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Ayuso, que diu, gràcies Alcalde, recordaran
que aquesta moció va quedar sobre la taula, fruit d’un acord amb el govern, en aquest cas el amb
el Sr. Navarro, amb el regidor Navarro per enriquir i fer aportacions per poder ampliar i enriquir
com deia la moció, el contingut de la moció. Durant els últims dies hem tingut oportunitat de parlar
amb ell, amb el govern en aquest cas per incorporar algunes aportacions que després
comentarem.
Molt breument, la manca d’ocupació és un dels principals problemes de la nostra ciutat i de la
nostra societat en general. Però aquesta preocupació que podem compartir, aquesta preocupació
no pot quedar en una mera dada estadística, sinó que ha de fer reaccionar als responsables
polítics que tenen no només la responsabilitat, sinó també i sobretot que tenen la competència
per això.
Tot i que les dades macroeconòmiques tendeixen cap a una millora de la situació, en quan als
índex de desocupació. La realitat, la veritat, el dia a dia, el que viuen els nostres veïns i veïnes
encara no ha rebut aquest rebot d’aquestes dades de caràcter estatal, aquestes dades de
caràcter macroeconòmic internacional.
Aquí a la nostra ciutat encara hi ha moltes persones i moltes famílies que viuen en situació d’atur
de llarga durada o amb serioses dificultats per tirar endavant la seva família o també hi ha moltes
persones que han sortit del sistema d’ocupació perquè s’han desanimat o han marxat fora del
nostre país per trobar noves oportunitats.
De cada 10 persones que han deixat de ser desocupades, 4 ho han fet perquè han abandonat el
sistema d’ocupació del nostre país, o perquè han marxat a l’estranger, per tant, hi ha un 40% de
persones desocupades que perden l’esperança amb l’administració, que perden l’esperança en el
sistema d’ocupació del nostre país.
Això passa en part per la manca d’uns serveis públics d’ocupació que estiguin provistos de
recursos i de voluntat política decidida per activar laboralment, almenys aquest 40% de persones
que surten de la desocupació pel desencant amb el sistema i l’Ajuntament o els ajuntaments no
Sabadell, sinó tots els ajuntaments ens trobem davant d’aquesta situació entre l’espasa i la paret,
primer perquè existeix un brutal increment de persones desocupades que miren, el primer que
mires i cap a on miren és cap a la seva administració més propera, cap a l’Ajuntament i per altra
banda, ens trobem entre la paret d’una manca de recursos, una manca d’aportacions
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supramunicipals, des del govern de l’Estat Espanyol i des del govern del nostre país, fruit de la
davallada d’aportacions als ens locals, en aquest concepte. I això cal dir-ho en contra de les
recomanacions reiterades recomanacions de l’Unió Europea, en el sentit que les polítiques
actives d’ocupació. Les polítiques d’integració, les polítiques d’inserció laboral, han de ser un clar
objectiu dels estats i de totes les administracions amb responsabilitat i amb competències per
tirar-lo endavant.
Aquesta situació de manca d’ocupació ha colpit especialment a diferents col·lectius, per una
banda els joves, els aturats de llarga durada i també ha estat especialment intensa amb aquelles
persones que no tenen una determinada formació, que no tenen la graduació en ESO. Aquestes
persones, aquest fet, no tenir ESO, no tenir aquesta formació suposa una barrera, en alguns
casos infranquejable, per accedir a processos selectius, cada vegada són més exigents. Tot això
s’ha de sumar les restriccions en el programa d’accés a renda mínima d’inserció, al
desmantellament del servei d’ocupació de Catalunya o el retard i la burocratització de les
convocatòries cada vegada que són molt restrictives en la participació en el món local. Per això
proposem dos grans blocs d’acció, dos grans blocs de mesures. Per una banda unes adreçades
a instar a la Generalitat de Catalunya, a que tota persona desocupada disposi d’un itinerari
personalitzat d’inserció, existeixi un servei d’orientació, d’acreditació i seguiment i
acompanyament personalitzat, que les persones sense aquesta formació mínima d’ESO, puguin
accedir amb absoluta igualtat de condicions, com diu també una de les aportacions en aquest cas
del govern, a la moció, perquè puguin accedir a qualsevol de les convocatòries que hi ha hagi les
ràtios que recomana l’Organització Internacional del Treball, no hi ja accedir a la ràtio d’un
formador o un assessor cada 80 o 85 persones, sinó aquí demanem un assessor, un orientador
cada 300 persones, aquest és un acord que es va prendre fa tot just el dia 17 de març, en seu
plenària, no d’aquí sinó del Parlament de Catalunya, impulsar juntament amb els Ajuntaments
estratègies territorials de concertació, no només amb els operadors sindicals, sinó també amb el
teixit productiu de la ciutat, amb el teixit productiu de les diferents ciutats i que tinguem una guia o
una pauta de quines són les necessitats formatives pels nostres desocupats, perquè aquestes
empreses o aquests operadors o aquests començos puguin accedir a aquesta ocupació a través
de les persones desocupades. Tot un seguit d’accions que insisteixo algunes d’elles van
adreçades a la responsabilitat de la Generalitat de Catalunya, la més important en el tema de
pressupostos, que incrementin els pressupostos de la Generalitat de Catalunya almenys el 0,5 %
del producte interior brut, per seguir unes ràtios més o menys comunes. No hi ha l’1,5% que és el
que marquen els indicadors o que marcarien els indicadors de l’Unió Europea i altres que ens
correspondrien a nosaltres com a Ajuntament, o com a ciutat que és sobretot col·laborar en el
desenvolupament d’aquestes polítiques actives d’ocupació, com aquestes mesures, no només
amb les infraestructures humanes que disposem des de l’Ajuntament de Sabadell, sinó també
amb els elements que des de fa molts i molts anys la ciutat de Sabadell disposa, sigui Vapor
Llonch, Cal Molins, centre d’empreses de Can Roqueta. Tot això amb un objectiu, amb un únic
objectiu, garantir o intentar garantir la màxima ocupació als nostres veïns i veïnes i aquestes
dades macroeconòmiques o aquestes dades estadístiques de la desocupació o dels desocupats
a la nostra ciutat, ens facin reaccionar com deia a l’inici de la meva intervenció, sense entrar en
més detall, m’imagino que també el govern tindrà la seva oportunitat per parlar sobre aquest
tema. Gràcies.
Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Navarro, que diu, bona tarda a tots i totes.
Quan els indicadors ens diuen que es redueix l’atur, pot semblar d’entrada una bona noticia, el
problema d’això és que els governs que han implementat mesures d’austeritat, és dirimeixen
sovint a aquests fets, per justificar les polítiques de retallades que han estat aplicant des de l’inici
de la crisi. Ens venen a dir que si l’atur baixa, és gràcies a les seves mesures.
Ara bé, darrera del titular s’amaga una realitat molt preocupant, si l’atur baixa, també és perquè
moltes persones deixen de buscar feina davant l’impossibilitat continuada de no poder trobar-ne o
perquè han marxat a l’estranger en buscar d’una oportunitat que no han tingut aquí.
En aquesta situació es troben 4 de cada 10 persones, és a dir un 40% de la reducció de l’atur no
implica ni de lluny que hi hagi un 40% menys de persones sense feina. Tot i això les persones
més optimistes pensaran que com a mínim sí que s’ha reduït l’atur, ni que sigui a un 60%
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respecte a la dada oficial, però aquí també hi ha trampa, després d’anys de regressió de drets
socials i laborals, de les reformes laborals i de l’estancament de l’atur estructural per sobre del
16%, les condicions de treball actual són de mitjana força més precàries, desiguals i inestables
que al 2008.
En resum l’atur baixa poc, el mercat laboral es precaritza, moltes persones no podran accedir a
un lloc de treball i moltes han d’emigrar . Des del govern entenem que per millorar l’ocupació cal
eliminar les barreres que impedeixen l’accés de persones majors de 45 anys, les persones que
han exhaurit totes les prestacions i subsidis, gent jove, dones i en general totes aquelles
persones amb greus problemes econòmics i amb situació de vulnerabilitat, en especial atenció
aquelles que no reuneixen els requisits formatius mínims, per accedir la majoria de plans de
formació i ocupacionals, elements que recull la moció que avui portem al Ple.
Així no només s’aconsegueix estimular la demanda ocupacional sinó que també s’incrementa les
possibilitats d’ocupació de les treballadores i els treballadors, fins i tot en aquells amb més
dificultats per reinserir-se al món laboral. D’aquesta forma és com podem millorar l’economia en
conjunt alhora que millorem també les condicions de vida de les persones.
D’altra banda, també ens hem de preguntar que han fet durant els darrers anys el govern estatal,
per millorar l’ocupabilitat de les persones que ho tenen més difícil per accedir a un lloc de treball.
Durant la legislatura passada del 2011 fins el 2015, el govern estatal va reduir en un 30% la
dotació pressupostària dedicada a polítiques actives del mercat de treball, d’un 0,7% del PIB, al
0,4%. Una tisorada de més de dos mil milions d’euros, en quatre anys, en un moment en què el
govern de l’Estat hauria d’haver fet exactament l’oposat, incrementar l’inversió en polítiques
d’ocupació com han fet altres països del nostre entorn i con es recomana des de l’Unió Europea.
Aquesta és precisament una de les reivindicacions de la moció que avui defensem, que
s’augmenti un mínim del 0,5% del PIB, el promig de despeses en polítiques actives del mercat de
treball, tenint molt present que els països més desenvolupats de l’Unió Europea destinen l,5%,
més d’un punt per sobre de l’estat espanyol i encara un punt per sobre del que reivindiquem.
Una altra reivindicació que recull la moció, és que les persones aturades puguin disposar
d’itineraris personalitzats d’inserció amb servei d’orientació específic, formació, programes
d’ocupació orientat a la seva inserció laboral, així com un servei d’orientació seguiment i
acompanyament personalitzat durant el desenvolupament del seu itinerari.
Per fer possible tot això, des del govern ens comprometem a posar en marxa els acords
d’aquesta moció, així com a posar-nos a disposició del govern de la Generalitat de Catalunya, per
cooperar i col·laborar en el desenvolupament de polítiques públiques d’ocupació a Sabadell, a
partir també del nostre coneixement de la realitat socioeconòmica de la ciutat. Estem convençuts
que tots ens trobarem en aquesta tasca, tant necessària en l’actual context econòmic i social.
Gràcies.
Hi intervé l’Alcalde, que diu, abans de continuar amb el debat, excusar el regidor Gesa, que s’ha
trobat indisposat i ha hagut d’abandonar el Ple.
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. Hernández, que diu, gràcies Alcalde, bona
tarda, regidors, regidores, ciutadans que ens acompanyen a aquest Ple. Si recordem el mes de
desembre el grup municipal PSC, va presentar una extensa moció parlant de desigualtats i en el
Ple del mes passat, va agafar un d’aquests ítems que parlava sobre desigualtat i parlava sobre
les polítiques per millorar l’ocupabilitat de les persones aturades, en el benentès que és el
principal problema que ha creat desigualtat a la nostra societat, la quantitat de gent que es troba
a l’atur i també de la gent que treballa en les condicions que treballa. En la part expositiva el Sr.
Ayuso i el Sr. Navarro, han explicat molt bé la diagnosi de la situació que tenim i quins són
aquests col·lectius més vulnerables en aquesta taxa d’atur com poden ser els joves sense
formació o els aturats de llarga durada. En aquest sentit completament d’acord amb aquesta
diagnosi i també dir, parlant de Sabadell, hi ha un tant per cent d’atur de la província, amb la qual
cosa alguna no vam fer, o alguna cosa vam fer malament i alguna cosa haurem de fer de cara al
futur per intentar revertir aquesta situació, això probablement és responsabilitat de tots aquells
governants de totes les administracions públiques que tenim al nostre sistema, una mica
l’autocrítica també i després intentar millorar sobretot en el tema de polítiques actives que jo crec
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que és un tema principal, al final hi ha informes empírics que ens demostren que les polítiques
actives que funcionen millor, són les que incideixen en l’orientació i en la formació. En aquest
sentit i com això sí que està recollit a aquesta moció, el nostre grup municipal donarà el vot
afirmatiu, que entenem que és el punt més important de la moció, que és per on hauríem de
caminar, però hem de tenir clar que depenem molt d’altres administracions, no només la
Generalitat de Catalunya, sinó també el govern central en quan a polítiques d’ocupació. En tot
cas donarem suport a aquesta moció i sí que entenem també que hem d’anar substituint la
majoria d’exempcions i reduccions que s’estan fent històricament, que al final suposen una
merma dels ingressos de la seguretat social i hem de substituir-la per programes eficaços dels
que es recullen a la moció i les bonificacions deixar-les només per aconseguir traspassar la
conversió dels contractes temporals en indefinits i centrar-se en els col·lectius més vulnerables a
través d’un programa de subvencions en aquest cas que podrien ser pels aturats de llarga
durada. Res més.
Hi intervé la regidora del grup municipal de CiU, Sra. Renom, que diu, bona tarda Alcalde,
regidors, regidores i públic que ens acompanya el nostre grup municipal sempre s’ha mostrat
preocupat pels temes que es plantegen a la moció que ens presenten els grups. L’any 2014 es va
presentar una moció per tal que l’equip de govern elaborés un pla de Xoc de caràcter social i
econòmic a la ciutat en el qual hi havia dos punts, reactivar l’economia local i impulsar la creació
d’ocupació col·laborant amb tots els agents i suport als joves, entre altres mesures amb la
formació i treball, entre d’altres punts hi havia aquests dos.
En aquell cas no va tirar endavant la moció, precisament el PSC va votar en contra, però ara
nosaltres no farem el mateix, perquè entenem i votarem a favor, perquè és un tema més que
prioritari de responsabilitat de tots.
Tal i com recull la moció creiem que cal anar més enllà en el nostre àmbit d’actuació com a
Ajuntament, d’aquí que s’agraís que es deixes sobre la taula, perquè hi ha coses i les aportacions
que s’han fet estaven bé i elaborar un pla de xoc efectiu, per tal de lluitar contra l’atur amb tots els
agents implicats.
Pel que fa a les referències a la part expositiva de la manca de resposta, en alguns casos, només
dir que sí que s’estan fent algunes coses, evidentment potser manquen, però al juliol de 2015, el
Parlament aprovava la llei d’ordenació del sistema d’ocupació de Catalunya on es contemplava
l’implicació d’administracions, agents socials, en la millora i optimització de les polítiques de lluita
de l’atur, incorporant consells de participació i on tenen participació el tercer sector social, àmbits
d’actuació, etc.
Avui llegíem la notícia, precisament avui, de la creació per part del govern de la Generalitat, del
programa d’orientació professional personalitzada del SOC, que permetrà l’incorporació de 110
tècnics de gestió durant 3 anys, que assessoren individualment les persones en atur a cercar
feina.
Aquest tema evidentment s’està tractant a nivell supramunicipal i com es deia, toca més enllà
algunes altres administracions.
Recordar també que l’inversió estatal per a polítiques actives d’ocupació s’ha reduït d’una manera
molt gran, en un període en que la crisi ha tingut un impacte major entre les persones i amb un
índex d’atur molt superior, i a més a més hi ha hagut la manca de competències i recursos per
fer-hi front, en no tenir un estat propi no permeten generar en polítiques d’impuls i de recuperació
com seria desitjable.
Les paraules de la nova consellera deien que necessitem un contracte social per un nou estat,
que es construeixi a partir de les potencialitats del territori dels agents socials i econòmics de la
dinàmica pròpia per garantir la qualitat de vida de les persones i de les oportunitats. Per tant i
evidentment és una preocupació de tothom i per això el nostre vot com he dit serà favorable, però
cal tenir en compte i em permetran que ho digui que aquesta situació no es nova, crec que la crisi
no va començar l’any passat i l’atur tampoc, ja fa molt que dura, per tant, des del govern anterior,
es podien haver impulsat moltes i moltes actuacions. Entenc que això començarà i que el govern
actual de la nostra ciutat ja que és proposant ho afrontarà i ho tirarà endavant. Moltes gràcies.
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Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Ayuso, que diu, gràcies Alcalde. Per agrair
les intervencions, per agrair sobretot la predisposició en aquest cas dels grups municipals, per
arribar a un acord el màxim consensuat possible, per agrair també les aportacions que s’han fet
formalment, altres més informals, però per part crec que de tots els grups municipals i en
qualsevol cas emplaçar-nos a treballar d’una manera conjunta i plegats, no només des de l’àmbit
municipal sinó des de l’àmbit del nostre país, del Parlament de Catalunya per anar coordinats en
la lluita contra la desocupació, que com deia a l’inici de la meva intervenció és el que en realitat
preocupa als veïns i veïnes de la nostra ciutat i del nostre país. Gràcies.
Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Navarro, que diu, només agrair el vot
afirmatiu dels diferents grups del Ple. Gràcies.
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. Hernández, que diu, sí molt ràpid, un punt que
m’havia deixat que és l’importància que té el SOC i com ha funcionat de manera molt deficient
durant molts anys i que hem insistit molt des del Parlament de Catalunya fer una veritable reforma
del SOC i simplement dir-li a la Sra. Renom que no fa falta tenir un estat propi perquè el SOC
funcioni, es pot intentar sense un estat propi, després ja veurem que passa, es pot intentar.
Hi intervé la regidora del grup municipal de CiU, Sra. Renom, que diu, jo no he dit que calgui, he
dit que podia anar millor, res més. Gràcies.
Sotmesa la proposició a votació, és aprovada per unanimitat, aprovació obtinguda en
votació ordinària.

16.- Proposició del grup municipal de Convergència i Unió sobre la creació del registre
de grups d'interès de l'Ajuntament de Sabadell.
El Parlament de Catalunya, mitjançant la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència,
accés a la informació pública i bon govern, va donar un impuls molt important en les polítiques
públiques destinades a dotar d’alts nivells de transparència la gestió de les administracions
públiques de Catalunya.
Un dels aspectes que tracta l’esmentada Llei 19/2014 fa referència als anomenats Grups
d’interès. Aquest concepte engloba a les persones i les organitzacions que de manera lícita
porten a terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques
públiques, en benefici i interès d’altres persones o organitzacions. Aquesta Llei estableix una
sèrie de mesures per garantir un major grau de transparent en l’actuació d’aquests grups.
Una d’aquestes mesures prevista a la Llei 19/2014 és la necessària creació de registres de grups
d’interès, amb la finalitat d’identificar i donar coneixement públic de les persones que realitzen
l’activitat d’influència o determinació, i estableix les obligacions a les quals resten subjectes, entre
les quals destaquen la d’acceptar i complir un codi de conducta que ha d’assegurar que l’activitat
desenvolupa davant les autoritats, els càrrecs públics i els funcionaris respecti sempre el marc
legal.
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D’acord amb el que preveu l’article 45 de la Llei 19/2014, els ens locals han de crear el Registre
de grups d’interès, en el qual s’han d’inscriure les persones i les organitzacions que treballen per
compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques en defensa
d’interessos de terceres persones o organitzacions.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple
Municipal l’adopció dels següents:
ACORDS

Primer.- Crear el Registre de Grups d’Interès de l’Ajuntament de Sabadell i del seu sector públic,
d’acord amb el que determina el Títol IV de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol, que diu, gracies, senyor Alcalde.
Avui portem una moció que ens hagués agradat no haver hagut de presentar, perquè aquesta
moció el que fa es posar en evidencia que l’Ajuntament de Sabadell encara no compleix les
obligacions bàsiques que estableix la llei catalana, 19 de 2014 de transparència, accés a la
informació publica i bon govern.
Un cop més queda clar que aquest govern li costa arrencar, li costa arrencar fins i tot en els
àmbits de transparència amb la gestió pública que són fonamentals sempre i a tot arreu, però que
a Sabadell són especialment necessaris, ja que venim de les formes de governar posades de
manifest en el cas Mercuri. Així doncs avui presentem aquesta moció, per tal que es crei el
registre de grups de interès, tal com estableix l’article 45 de la llei de transparència, accés a
l’informació pública i bon govern, registre que havia d’haver estat creat ja el juliol del 2015 que és
quan va entrar en vigor l’obligació aquesta i entre moltes altres, de fet bàsicament aquesta llei
19/2014.
I aquest registre és una forma de fer més transparents els grups d’interès els Lobbies, el que es
coneix popularment com els Lobbies. Al final els Lobbies existeixen, han existit sempre i el que
s’està fent amb aquesta normativa, la qual va tenir un molt ampli consens en el Parlament de
Catalunya, de totes les forces polítiques, el que es va arribar a la conclusió, crec que
encertadament, precisament és dir una cosa que existeix que pot ser bona per la gestió del dia a
dia, el que cal és posar-hi llum i taquígraf, posar-hi mecanismes que donin aquesta transparència.
Una manera de dotar de transparència l’actuació dels Lobbies d’aquests registres de grups
d’interès, és crear un registre, un registre que s’inscriguin, en que constin les seves propostes,
constin les seves reunions, amb els governs en aquest cas municipal de Sabadell i això en línies
generals jo crec que tots convindrem que és una bona eina precisament per aconseguir això,
doncs una major transparència, regular un tema que pot generar susceptibilitats, però que si son
prou transparents al final pot convertir-se en una bona eina, aquí s’ha de tenir en compte que dins
d’aquests grups d’interès hi pot entrar des d’una associació de veïns, qualsevol organització
sindical, patronal, entitats o organitzacions que tingui o no tingui personalitat jurídica, sempre que
defensin interessos no propis si no d’un col·lectiu. Doncs, bé, avui el que des del grup municipal
de CiU, el que presentem, sotmetem a Ple, de fet és una cosa molt legal, és que es compleixi la
llei, en aquest cas que es compleixi la llei 19/2014 de transparència, accés a l’informació pública i
bon govern que estem segurs que tots volem que es compleixi en tots i cadascun dels seus
termes. Moltes gràcies.
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. José Luís Fernández, que diu, sí, gràcies
Alcalde. Les mocions no són més que el reflex de la voluntat política i aquesta que porta avui el
grup municipal de CiU és per posar en valor a nivell municipal la llei 19/2014 de transparència,
accés a l’informació pública i bon govern, no entraré en detalls per que no podria millorar
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l’exposició feta pel grup proposant. Però si reiterar que Sabadell està entre les ciutats
capdavanteres en l’implantació de la llei de transparència, també venim d’una etapa en la qual hi
ha hagut problemes en aquests termes. Llavors a nivell municipal nosaltres volem que es posi en
marxa com més aviat millor els registres dels grups d’interès i sobretot que avancem a la definició
que és un grup d’interès, això abast i així poder posar llum als grups que tenen influencia.
Influència de qualsevol tipus sobre les polítiques públiques de la nostra ciutat, la qual cosa tindria
que esdevenir una prioritat a nivell local de la llei de transparència. Es per tot això que votarem a
favor.
Hi intervé la regidora del grup municipal d’UPCS-E, Sra. Hinojo, que diu, bona tarda a tots i totes.
Jo no parlaré de les bondats del registrat dels grups d’interès, tots som coneixedors de la seva
justificació i entenc que tots i estem plenament d’acord amb la necessitat de regular la activitat
dels grups de interès i per tant a la seva creació.
Voldria destacar algunes qüestions prèvies per tal de centrar en tema. En primer lloc, la llei de
transparència està en vigor de forma plena des de l’ 1 de gener. Aquesta llei és una llei amb una
alta exigència que requereix d’un marge de temps raonable, per fer la transició i poder aplicar la
totalitat de la llei.
Encara i això aquest govern esta plenament compromès amb el seu compliment, però ens
neguem a fer-ho de forma precipitada i per tant de forma poc rigorosa, volem fer les coses ben
fetes i així ho estem fent. Hem de tenir en compte que aquesta llei suposa la transformació total
de totes les organitzacions i per tant s’ha d’entendre com un full de ruta, tenim en compte tot això
exposat entraré en el tema que avui ens ocupa.
Els registres de grups d’interès per la seva naturalesa té més sentit abordar-ho a nivell supralocal,
tenint en compte molts d’aquests grups actuen amb més d’un municipi. En aquest context la
pròpia Generalitat de Catalunya en el decret de creació del seu registre, regula la gestió
centralitzada dels registres dels grups d’interès, que es creguin a l’empara d’aquesta llei i a hores
d’ara aquests mecanismes que a mi em consti no han estat dissenyats.
Per tant, l’opció d’aquest Ajuntament com la gran majoria dels municipis és esperar la creació
d’aquest mecanisme que preveu la Generalitat de Catalunya i adherir-nos.
El debat en aquesta moció per mi no és, si s’ha de crear o no el registre, és evident que s’ha de
crear i no per que CiU porti avui aquesta moció, si no per que d’una banda hi ha una llei que ho
preveu i per tant, és d’obligat compliment i d’altra per què aquest govern té la voluntat de fer-ho.
Per a mi la qüestió que avui em grinyola és la següent i la passo a explicar. Per que tothom ens
situem, jo arribo un matí i em trobo al senyor Rossinyol a la premsa, dient que aquest Ajuntament
no compleix la llei de transparència, fins aquí, tot estaria bé, el portaveu d’un grup de l’oposició, fa
oposició, comprensible i lògic, i ara explico per què he dit que em grinyola, en primer lloc CiU té la
vicepresidència de la comissió de transparència en concret el senyor Rossinyol, per tant té la
protestat de decidir la ordre del dia d’aquesta comissió, el registre d’interès mai ha format part del
ordre del dia d’aquesta comissió i per tant, si vostè té la protestat de decidir de què es parla i
tenia tant interès en aquest tema que fins i tot li dóna per una roda de premsa, jo em pregunto per
que no ho va posar mai al l’ordre del dia.
En segon lloc, aquesta comissió es va reunir el dimarts següent a que vostè sortís dient que no
es complia la llei i que faria una moció en aquest Ple i jo em torno a preguntar si vostè en tenia
tant interès en aquest tema i tanta preocupació per què en aquesta reunió celebrada 4 dies
desprès tampoc va fer cap referència. Potser algú podria pensar, una ment mal pensada, només,
que en realitat no volia que se li expliqués quin era el plantejament d’aquesta regidoria i vostè
volia traslladar el debat, primer al diari i desprès al Ple, això en el cas que jo sigues mal pensada
que com vostè sap jo no ho sóc.
Deixo clar que entén que vostès han de fer oposició, ho entén i ho respecto, però vostè
perfectament sap que en aquesta ocasió aquesta moció no hi hauria d’haver arribat a aquesta
Ple. Sempre es critica que es portin temes del Ple i que l’oposició no té llocs de debat abans de
que es produeixi en aquesta ocasió vostès és el que ha propiciat tenir tota la informació i ho ha
desestimat, votarem que no a aquesta moció, l’explico el per què.
En primer lloc per què la moció no aporta res de nou, és a dir, l’acord que proposa és que creen
un registre, això ja és llei, per tant, no cal un acord entre nosaltres per dir que llei s’ha de complir,
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la llei també marca que la Generalitat de Catalunya i el propi decret de creació del registre
d’interès de la Generalitat, ja marca que es crearà un mecanisme perquè els municipis es puguin
adherir al registre centralitzat per la Generalitat i això també és al juliol i la Generalitat tampoc l’ha
creat.
Llavors en següent lloc votarem no a aquesta moció per què jo no puc avalar que com a
vicepresident de la comissió no situés temes que li preocupen als canals que té disponibles per
fer-ho, en canvi vulgui fer un tractament purament de titular.
I acabo, la Comissió de Transparència fins ara i per mi, és una comissió exemplar, comissió més
pensada per treballar plegats que un simple tràmit d’informar a l’oposició i fins ara la bona
predisposició de tots i totes, així ho avalen, m’agradaria seguir amb aquest bon to i per tant, prego
que no ho espatlli. Gracies.
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Bosch, que diu, si bona tarda, gràcies
Alcalde. Bé, aquesta és una moció pensada per posar de manifest la necessitat d’avançar amb
l’aplicació de la llei de transparència. Ho veien bé, nosaltres ja estem d’acord, pensem que és
donar un toc d’atenció al govern de que hem de viatjar endavant amb aquesta implantació
d’aquesta nova llei i entenem, doncs que s’ha de fer progressivament, però sense pausa. Bé, la
veritat és que nosaltres pensem que si que hi ha mancances, fins fa poc dies no tenien publicats
el que eren els sous de regidors a la web de l’Ajuntament, creiem que les agendes s’haurien de
ser públiques que encara no s’han fet. Però entenem com molt bé va dir la Sra. Hinojo que és un
viatge que hem d’anar fent progressivament i que possiblement ens podríem queixar d’aquí a 6
mesos si és que no s’han anat prenem mesures.
Des del meu partit el que si que ens queixem, per què entenem que l’excel·lència, la
transparència, doncs és l’exponent de l’excel·lència, però el que ens preocupa molt és la actitud
d’aquest govern. Nosaltres creiem que el diàleg és transparència, en canvi el silenci no i en
aquest sentit creiem que el govern hauria de tenir més cura de contestar les preguntes que l’hi
anem fent els grups municipals en els temps correctes i les formes correctes. Nosaltres creiem
que el respecte és transparència i en canvi la coacció no, i en aquest sentit nosaltres creiem que
és un error que aquest govern de Sabadell veti, que certes entitats no puguin participar amb una
processó com pot ser la que hem tingut en la nostra ciutat durant la Setmana Santa. Si nosaltres
ho creiem, també hi creiem que estar al servei de les entitats és ser transparent, en canvi
impulsar un reglament que realment sembla la santa inquisició i que el que fa és controlar, que el
que fa és dirigir i que el que fa és condicionar l’activitat d’aquesta entitat a canvi o coaccionant, en
que si això no és així rebrà zero subvenció i que a més a més se’l farà fora del local que està
ocupant, creiem que això és un greu atemptat contra també la transparència. En el nostre partit
també creiem que complir els acords del Ple, també és transparència, també és transparència i el
que no és transparència és no complir-los i creiem que si amb un Ple de l’Ajuntament, doncs
acordem que abans de municipalitzar dogmàticament un servei doncs haurem de fer uns estudis
pertinents i els haurem de debatre en el Ple. Creiem que si no es fa és una manca de
transparència. Llavors és clar, parlem de transparència però és què la transparència diguéssim
que ja és una fita que abans de arribar-hi doncs hem d’assolir unes fites intermitjes, que en
aquest cas no estan ni de bon tros.
Bé, també creiem que ser proactius, és un tema de transparència en canvi ser inactius, estar
congelats, creiem que això no és un motiu de transparència, i m’explico, vostès parlen molt
d’economia social, prediquin amb l’exemple, si us plau, jo els hi demano, segones oportunitats
pels productes, però jo els hi recordo, vostès tenen més de 30 camions d’escombreries a la
cuneta de l’aeroport, deixi-m’ho dir així des de fa 9, 10 mesos i vostès no fan res i no fan res i
vostès tenien l’oportunitat de fer una subhasta, envieu-los al tercer món, no sé parleu-m’ho,
debati-m’ho, fem alguna cosa, però el que no pot ser és estar doncs congelats i no fer
absolutament res, bé mentrestant la ciutat desfeta, mal atesa, potes en l’aire i com diria la meva
mare, el més calent a l’aigüera. Moltes gràcies.
Hi intervé l’Alcalde, que diu, m’haurà de permetre perquè hi ha un parell de imprecisions que
voldria dir-li. Una és que l’agenda dels regidors és publica a la Web de l’Ajuntament, a la dreta hi

95

ha un pestanyeta que posa “agenda del govern” i clica i veurà les reunions de tots els regidors del
govern a sota de la que posa “agenda de l’Alcalde” i veurà les reunions de l’agenda de l’Alcalde,
això es així.
L’altra cosa, és que em sorprèn que vostè que és militant d’un partit que és el PSC, defensi que
els legionaris desfilin per la ciutat de Sabadell, quan a l’Hospitalet vostès, el PSC, tenen una
alcaldessa imputada per “manos limpias”, per intentar que no ho facin i en tenen un altre a
Palafolls amb els quals aquest alcalde es solidaritza, per tant, escolti’m cadascú és lliure de
defensar qui vol que corri pels seus carrers però feixistes i paramilitars no i els seus, els del seu
partit també ho diuen, per tant m’agradaria saber que pensen els alcaldes i alcaldesses imputats
per “manos limpias” del posicionament del seu partit en aquesta ciutat respecte la desfilada dels
legionaris pels carrers.
I la tercera és que no es poden dir coses que no són certes per què estan escrites, per tant
aquest govern no a coaccionat a ningú dient-li que marxarà del seu local o dient-li que rebrà zero
subvencions, aquest govern ha dit que si hi ha legionaris desfilant pel carrer, la banda municipal
que és una qüestió que paga l’Ajuntament no hi serà, simplement ha estat això, la decisió de qui
organitza, ha estat la que ha estat. Però li recordo, li torno a recordar que el seu partit, el PSC,
defensa que els carrers de la ciutats governades pel seu partit, els legionaris, no hi siguin.
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol, que diu, gracies senyor Alcalde.
Bé, primer algunes precisions perquè la senyora Hinojo, ha dit alguna cosa, que jo no crec que no
s’acaba d’ajustar a la realitat.
Una de les coses que a dit és que, home, això del registre era d’aplicació a partir de l’1 de gener
no es així, perdó sí, sí sí, rectifico això ho ha dit bé, és a partit de l’1 de gener de 2015. Això que
no ha dit que no a concretat és que és l’1 de gener de 2015. Per tant, ja fa temps que això havia
d’estar en funcionament.
Llavors, en relació al que ha comentat, diu home per que vostè sent Vicepresident de la Comissió
de Transparència presenta això aquí?, és molt senzill, com vostès saben, primer jo sóc el
vicepresident perquè el president de la Comissió és l’Alcalde, com totes les comissions, les coses
són com són, i per tant, és ell qui ho delega en el vicepresident per tant, si ens hem de posar en
aquest termes, dons ens hi posem, ens hi posem fins al final.
Com vostès saben, el regidor de l’oposició, que sóc jo, encara que presideixi amb delegació de
l’Alcalde la Comissió Informativa no té cap competència sobre la matèria que es tracta a la
comissió, només el que fa és elaborar l’ordre del dia, posant alguns temes de comú acord com ho
hem fet sempre, si o no?.
I en tercer lloc, perquè la presentem aquí, doncs miri escolti presentem aquí al Ple i no hem
presentat la Comissió Informativa, suposo, per la mateixa raó que vostès i nosaltres avui
presentem per exemple la moció per instar a la construcció immediata i urgent de l’Escola Virolet i
l’institut Can Llong, tema que no s’ha plantejat ni debatut prèviament a la Comissió Informativa
d’Acció Social i Cultura que és la que és la competent. I per què ha sigut així?, per què tots hem
considerat que és un tema important i que li cal donar la rellevància que ofereix al Ple: Escolti al
final si vostès haguessin fet la seva feina quan tocava ara, en aquests moments no estaríem
parlant d’aquest tema en aquí, és pel mateix motiu per que vostès mateixos també com és lògic i
natural hi ha temes que decideixen portar-los a la Comissió Informativa i temes que els porten a
Ple. Avui hem tenim un exemple claríssim i en trobaria moltíssims, per tant per què si un tema
que no els agradi, que no val és dir no no , escolti vostès ara aquí tenen uns interessos espuris i
rarets, per què el que l’interessa és anar a la premsa. Això que ens ho digui un govern que ha fet
més rodes de premsa, per presentar els pressupostos que mai a la historia d’aquest Ajuntament
sorprèn una mica, sorprèn una mica. Escolti sí tenim intenció de denunciar aquest fet i com
oposició tenim aquesta intenció i ho hem volgut fer, i ho han fet, ho han fet els mitjans de
comunicació, perquè tenim tot el dret, i ho portem al Ple per què tenim tot el dret i es així. I si
vostès haguéssim fet la feina que tocava aplicant aquesta llei doncs, no haguéssim trobat
aquesta moció que ara els hi desagrada i al final, escolti deixi’m llegir el que diu l’article 45 per
què vostès, la seva intervenció sembla que bueno es pot fer, no es pot fer i anem treballant, etc.
Escolti article 45 l’administració de la Generalitat, els ens locals, és a dir nosaltres, els
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organismes públics que fa referència a l’article tal tal han de crear, han, imperatiu, els registres de
grups municipals, això està en el títol quart, a entrat en vigor 6 mesos desprès de la publicació de
la llei. La llei es va publicar, perdó si que s’havia equivocat allò de l’1 de gener, el 31/12/2014 per
tant al juny, juliol, l’1 de juliol del 2015 aquest registre havia d’estar aprovat i això és el que diu la
llei, tant serveix per la Generalitat i si l’Ajuntament incompleix les seves obligacions, evidentment
se li ha d’exigir, però ara no estem al Parlament de Catalunya, estem al Ple de l’Ajuntament de
Sabadell.
Sabadell no ha complert les seves obligacions i si vostès, voten en contra senzillament perquè els
hi molesta, que els hi recordin els seus incompliments legals, són molt lliures de fer-ho però
continuen sent uns incompliments legals. I en aquest Ple el que es posa de manifest és que
vostès han incomplert. Moltes gràcies.
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. José Luís Fernández, que diu, primer posar
de manifest que un grup polític, està en tot el seu dret, en una Comissió de Transparència que no
deixa de ser una comissió interna de l’Ajuntament, que no deixa aquesta indefinició legal, encara
no sabem si podem publicar o no publicar actes, si podem dir o no dir el que es parla allà a dins,
òbviament si es vol posar palès un tema públic, és porta a Ple i òbviament un grup té tot el dret
d’anar a la premsa abans i explicar-lo. Dit això, això és més fàcil, no s’ha fet per raons X, agafi’s,
aprovi’s, posi’ls a l’ordre del dia de la següent Comissió de Transparència i comencem a treballar
i ja esta, i si que és un tema de cavat, però que té una resolució molt fàcil per què jo estic
plenament convençut, de què la Comissió de Transparència ha funcionat de manera exemplar,
continuarà funcionant de manera exemplar també amb una molt bona dinàmica de treball i si es
posa el tema dintre de la comissió doncs ja acotarem els temps, però ja tenint-ho parlat entre tots.
Només era això.
Hi intervé la regidora del grup municipal d’UPCS-E, Sra. Hinojo, que diu, jo en cap cas he dit que
un grup municipal no pugui fer oposició i sortir a la premsa, en cap cas, he dit que si estan tant
preocupats potser que ho hagués preguntat, no? Potser no l’interessava saber la resposta abans
del Ple.
És el que jo parlava. D’altra banda, jo he escoltat al Sr. Rossinyol dir, que molts municipis hi
hauria un incompliment massiu ja que la llei és molt exigent i la llei és impossible complir-la d’avui
per demà, jo ho he escoltat això a vegades no sé, potser és una mica contradictori el que diu ara
de que no es compleix la llei doncs ho assumeixes. Jo ho assumeixo però vostè assumeixi també
les seves paraules per què si diu una cosa en un lloc i desprès surt a la premsa dient que no es
compleix la llei de transparència doncs no ho entén massa.
D’altra banda, si municipis com San Cugat del Vallès, Badalona, Barcelona, Girona, Hospitalet, Manresa,
Mataró, no han creat encara el seu registre de grups d’interès potser té el sentit de què estem esperant a
veure que fa la Generalitat. Per que estem esperant?, per què si creem un registre d’interès incompatible
amb el registre d’interès que creï la Generalitat en quan a estructura, en quan camps, doncs no ens podrem
adherir al seu registre d’interès, si vostè vol jo creo el registre d’interès i demà he de crear un altre, no té cap
sentit no? Potser que ens esperem. Si la Generalitat finalment no crea aquest mecanisme o la setmana
passada es va reunir amb Barcelona per tractar aquest tema, fins la setmana passada no s’havia reunit,
llavors la Generalitat encara no s’ha posat a fer aquest mecanisme, puc crear el mecanisme de registre
d’interès, si però pot ser demà, he de crear un altre, potser que ens esperem una mica i si els terminis
s’allarguen jo crearé el registre d’interès però el que no té sentit... és simplificació administrativa, diria jo,
no ho se. Moltes gràcies.
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Bosch, que diu, gràcies Alcalde. Per
al·lusions jo li contesto, vostè m’ha fet una pregunta molt concreta i jo li contesto molt
concretament, miri jo sóc regidor de l’Ajuntament de Sabadell, jo faig política local i jo no estic
supeditat a cap altre organisme que no sigui el de Sabadell, d’acord? Doncs, per tant estic molt
legitimat a defensar el que cregui convenient. Bé jo el que faig és aplicar sentit comú, el que faig
és aplicar sentit comú i en aquest sentit doncs defenso els interessos de tots, possiblement jo no
estic molt afincat en el que és la legión española, possiblement no és un cos de l’exèrcit que a mi
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em motivi però jo el respecto, per què hi ha una realitat de la nostra ciutat que ho viu d’aquesta
manera i jo el que no faig és buscar-li quatre peus al gat amb un tema de com vetar i treure ajut
com molt bé vostè ha explicat, doncs a la comissió d’organització d’aquesta processó i finalment,
també faig una pregunta, per què a vegades contestant una pregunta, és la millor manera de
veure com estàs amb una contrarietat, jo li preguntaria, escolti miri, els natzarens també els
hagués vetat vostè? Son aquestes persones que porten el cucurutxo, i que antigament, formaven
part del Ku Klux Klan segurament que no oi? I jo li pregunto també una cosa una miqueta, perquè
vostè acabi d’entendre, no deixi’m acabar...
Hi intervé l’Alcalde, que diu, els precs i preguntes són al final a l’Alcalde, jo estic disposat a
contestar-li tot, però és una moció sobre transparència, jo li contesto tot el que vostè vulgui, als
precs i preguntes.
Continua el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Bosch, que diu, perquè vostè m’ha fet unes
apel·lacions i crec que es mereix doncs la meva replica no? I res, em queden dos segons, dir-li
vostè també vetaria la imatge del Sant Crist, perquè és una persona que esta ensangrentada, jo
el meu fill, el primer cop que el va veure es va espantar, que fa aquesta persona aquí
ensangrentada, vostè també ho vetaria això, o poder això ja no s’atreveix. Gràcies.
Continua l’Alcalde, que diu, gràcies senyor Bosch, per acabar els precs i preguntes són al final,
no tinc cap problema amb respondre-li, és que no té res a veure el que vostè esta dient amb que
la legión española que no és ni la legión española és un cos paramilitar, feixista desfili pels
carrers de la nostra ciutat, li torno a repetir, el seu partit intenta que no ho facin en ciutats on
vostès governen, per tant, en aquesta ciutat el que s’ha fet a sigut posar un criteri, un criteri a
unes subvencions que dóna l’Ajuntament com tantes altres subvencions que tenen tants altres
criteris i aquest criteri és que no hi hagi apologia del bel·licisme, vostè està d’acord amb l’apologia
del bel·licisme pel que veig, no passa res, jo no tinc cap problema amb cap religió del món amb
que hi hagi processons pels carrers, al contrari. Escolti’m totes les que calguin que les facin com
les fan amb normalitat, però si que podem decidir a què destinem els recursos d’aquest
Ajuntament i no els volem destinar a apologia del bel·licisme fins aquí la meva intervenció.
Disculpin els senyors de CiU però la moció s’ha anat per un altre banda, senyor Rossinyol, per
acabar i centrar el tema.
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol, deixem la legió i tornem a la
transparència. Un parell de reflexions, senyora Hinojo, si que estic preocupat i CiU, el grup
municipal, estem molt preocupats pel tema transparència i el registre, aquest en concret i per això
ho hem portat aquí al Ple, em sembla que més prova de la nostra preocupació és evident, vostè
ha donat la llista de una sèrie d’Ajuntaments i escolti aquests no hi ha fet res, una mica també i
sense relacionar-ho amb la legió però estem a Sabadell, la nostra responsabilitat és Sabadell. Jo
li podria dir també que per exemple Terrassa precisament van aprovar, han creat aquest registre
i l’han creat, i és una ciutat bastant més similar a nosaltres i molt més a prop i és més m’imagino
que com que ha parlat vostè en nom de tot el govern, doncs sorprèn encara més perquè a
Terrassa precisament la proposta de crear aquest registre va sortir d’ERC, va ser una proposta
d’ERC, per tant també posant de manifest això que va dir l’Alcalde de la coherència de que passa
en un lloc i passa en un altre, sorprèn que allò que ERC de Terrassa els hi sembla la mar de bé i
que no cal esperar que la Generalitat faci algun desenvolupament reglamentari perquè desprès
es puguin sumar els diferents Ajuntaments que això ho entendria per a petits Ajuntaments, ho
entendria perfectament però que em costa molt d’entendre que un Ajuntament de la potencia de
Sabadell, que crec que amb molts altres temes sempre vol crear les coses d’acord amb la seva
idiosincràsia, que és molt lògic i no esta pendent del que facin altres administracions. I amb última
instancia, el que sí volia posar de manifest és que estiguem pendents o no, i si hi ha coordinació
o no i que sigui més eficient una cosa o una altre, el que està clar és que la llei ens obliga a
nosaltres ara ja de fet ens obliga des de mitjans de l’any passat i estem incomplint nosaltres, no la
Generalitat o un altre Ajuntament, i si ho fan és el seu problema, nosaltres estem parlant de
nosaltres, estem parlant de Sabadell, estem parlant de hi ha ordenança fiscal, una aprovació
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d’unes taxes que avui hem parlat, si hi ha algun grup que té interès amb incidir-hi legítimament,
doncs hi hagi la transparència necessària, estem parlant d’això, no estem parlant d’un tema
purament burocràtic, estem parlant de que si ens creiem la transparència o no ens creiem la
transparència, si és un discurs o fem totes aquelles coses necessàries per que aquest discurs es
converteixi en realitat i el que sembla ser és que vostès prefereixen el discurs i si a més a més
incompleix una llei i és algú de l’oposició que els hi posa de manifest a sobre es quadren, es
tanquen i diuen no, no, nosaltres votarem en contra. Crec que és una llàstima, però també posa
de manifest un estil. Moltes gràcies.
Sotmesa la proposició a votació, no s’aprova, amb 12 vots a favor, dels grups municipals
del PSC, CiU i C’s i 14 vots en contra, dels grups municipals d’ERC, UPCS, CpSBD i
Guanyem Sabadell .
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17.Proposició del grup municipal de Ciutadans per adaptar els parcs infantils del
municipi perquè siguin accessibles per a tots els nens i nenes.

Segons la Fundació Anda Conmigo, hi ha molts municipis on els seus parcs infantils
encara no es troben adaptats per a nens i nenes amb diversitat funcional. A Sabadell, al
Parc Taulí i a la plaça del Treball, hi ha gronxadors adaptats. Tot i així no és suficient,
hem d’avançar perquè a Sabadell tots els parcs infantils estiguin adaptats a les
necessitats de tots els infants. Tots els grups municipals de l'Ajuntament de Sabadell,
considerem que cap nen o nena s’ha de sentir discriminat i que tots els infants han de
poder tenir dret a l’accés als parcs infantils. Per tant, cal garantir que no es produeixi cap
tipus de desigualtat.

Ajuntaments com el de Barcelona ja han posat en marxa aquesta iniciativa. En parcs com
el de la Ciutadella podem trobar àrees de jocs dissenyades perquè siguin fàcilment
integradores, accessibles i ofereixin aspectes lúdics d’interès per a tots els infants,
independentment de les seves edats i/o capacitats.

Alguns dels jocs infantils que s’han instal·lat han estat: tobogans accessibles amb
plataformes per poder fer la transferència des de la cadira de rodes al tobogan,
gronxadors adaptats amb cistella per poder estirar-se, jocs de traça integrats dins els
camins guia per a invidents, plafó per poder descobrir, aprendre i jugar amb el sistema
Braille, entre d’altres.

En data 02 de març de 2013, el Consell d’Europa va publicar al Diari Oficial de la Unió
Europea, recomanacions als Estats Membres a l’hora “d’invertir en la infància” per tal de
“trencar el cercle de desavantatges”. Aquestes recomanacions incentiven als Estats
Membres, entre els que es troba Espanya, a promoure el benestar infantil universal
mitjançant estratègies que s’encarreguin d’incentivar “la igualtat d’oportunitats per a que
tots els nens puguin aprofitar tot el seu potencial”.

Esta demostrat que les activitats d’oci tenen influencia en el desenvolupament afectiu,
físic, intel·lectual i social dels nens i nenes, a més de contribuir a generar sinergies i
afavorir la comunicació. Així, la necessitat d’espai de joc, en ambients d’igualtat, sense
generar àmbits d’exclusió i on es pugui promoure la comunicació i les interrelacions entre
tots els infants, es converteix en realitat amb la incorporació dels elements especials als
parcs d’oci infantils a la nostra ciutat.

En atenció a allò disposat a l’article 52 de la Llei 20/1991, de 25 de Novembre, de
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i al Decret
135/1995, de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del
Codi d’accessibilitat, correspon als municipis l’aplicació de les normes d’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques en l’urbanisme en exercici de l’ordenació, la
gestió, execució i disciplina urbanístiques; els parcs i els jardins; la pavimentació de les
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vies públiques urbanes, entre d’altres. Així mateix, als efectes de l’article 6 del citat
Decret. S’entén per accessibilitat la característica de l’urbanisme, l’edificació, el transport
o els mitjans de comunicació que permet a qualsevol persona la seva utilització.

Per tant, d’acord amb tot l’exposat, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents:
ACORDS
1- Realitzar un estudi en el termini dels propers tres mesos de l’adaptació dels parcs de la
ciutat, amb el seu corresponent informe pressupostari del cost, accessibilitat i
implementació de les millores per l’adaptació dels parcs infantils del nostre municipi a
través de la instal·lació d’àrees de jocs infantils integradores i accessibles per a tots els
nens i nenes. Aquest informe, que serà vinculant, es consensuarà entre els tècnics i les
entitats que treballen amb persones amb diversitat funcional.
2.-Instar a la Generalitat de Catalunya a que en l´ampliació prevista de l’escola municipal
d’educació especial Francesc Bellapart, instal.li un àrea de jocs infantil integradora,
accessible en el pati de la mateixa. En aquest període de transició continuar esmerçant
esforços per mantenir en les millors condicions l´àrea de jocs existent.

Hi intervé la representant de l’Associació Viu-la, Sra. Laura Sánchez , que diu, bona tarda senyor
Alcalde i a tots els regidors i a tothom que esta aquí. Jo primerament, vull agrair l’oportunitat
d’estar aquí, és la primera vegada que vinc, la veritat que ha estat força divertit. Vull donar les
gràcies a tots, vull donar les gràcies al grup de C’s per que han sigut realment els que m’han
donar l’oportunitat de poder estar avui aquí. No sé si de tots el punts que s’han tocat, jo com és la
primera vegada que vinc, com he dit, vull ser ràpida.
Penso que el meu és el més important, llavors més que res perquè a nosaltres ens toca
directament, nosaltres som famílies, com l’associació Viu-la, som famílies de nens amb diversitat
funcional, venim de l’escola Francesc Bellapart, d’aquí de Sabadell. Creiem que és molt important
i els hi volem donar les gràcies per poder donar la nostra opinió, sobre el que pensem sobre el
tema de parcs infantils. Perquè malauradament creiem que sí que hi ha que estan força adaptats,
però que encara podrien millorar, que després de tot el que s’ha parlat potser per tothom es
pensen que és el menys important, però per la part com he dit que ens toca a nosaltres, per algun
lloc s’ha de començar, penso i està bé començar pels parc infantils per que com dic, alguns si
que estan força adaptats, la majoria tenen un gronxador adaptat, així com demostra, que esta bé,
i la resta són per que es puguin gronxar la resta de nens. Creiem que s’hauria de tenir més en
compte això per què quan nosaltres anem al parc amb els nostres fills, moltes vegades ens hem
d’esperar que el nen es pugui gronxar a l’únic gronxador que hi ha per ell. I que tampoc hi ha
parcs bastants preparats per aquestes necessitats.
Com dic per algun lloc s’ha de començar, si és veritat que nosaltres com a associació, com aquell
que diu acabem de néixer aquí a Sabadell, que hi ha més associacions com nosaltres, per sort,
que lluitem amb això per què em dono compte de què no se’n parla de nosaltres, que es parla de
moltes coses que són importants a la ciutat i que n’estic d’acord amb moltes, però que de
nosaltres és com que estem una miqueta amb un racó. Que si que és veritat que s’està
començant a ajudar amb molts aspectes i que estic molt contenta per què com dic, nosaltres
acabem de començar i costa, costa molt per què som famílies que malauradament moltes són
molt desestructurades a la nostra escola, famílies que no tenen feina també però que a més a
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més, tenen nens amb diversitats funcionals bastant greus algunes i que no tenen possibilitat no
només de portar als seus fills al parc que estem molt a favor de tot això, si no que en fer altres
coses que són molt necessàries per nosaltres. Com per exemple, que és l’única escola de
educació especial publica que hi ha aquí a Sabadell, contant que hi ha moltes escoles públiques
aquí a Sabadell ordinàries, que només hi ha una escola privada que és selectiva amb la qual el
meu fill que té paràlisis cerebral no si li acceptaria per molt de que jo pogués pagar-ho. Que em
sembla lamentable que en el segle que estem només hi hagi una escola d’educació especial
pública aquí a Sabadell, que la resta de punts estan molt bé, els autobusos híbrids i totes
aquestes coses estan increïbles però que només hi ha una escola pública on els nens ja casi no
hi caben, a on no se’ls hi poden donar les activitats terapèutiques que ells necessiten, ja no
només són activitats extraescolars que també, llavors nosaltres com a famílies afectades ens
hem posat a...
Volia estar tranqui-la perquè bueno jo de vegades em poso molt nerviosa i... bueno que ens
agradaria que ens tinguéssiu en compte per què com us he dit és l’única escola pública que hi ha
aquí. Tenim dos patis molt petits que això també ho vam parlar per què els nostres fills surten
molt al parc de Can Gambús i van ha passejar per allà, i allà estaria molt bé fer un parc adaptat
pels nostres fills per que sempre van allà, és el que tenen més a la vora de l’escola i també seria
una bona idea fer un parc allà per què el pati infantil l’hem hagut de fer més petit del que ja era,
perquè hem tingut que posar uns barracons per què es necessita per que entren més nens cada
any y no surten per què es va haver d’ampliar de marxar als 18, ara marxen als 21. I tot i així als
21 no hi ha llocs on ells hi poden anar, llavors estem parlant de coses, penso molt importants que
crec que tots sabeu i que penso que seria molt important que ho tinguéssiu en compte, amb tot el
meu respecte a tots. Per nosaltres el més important són els nostres fills com m’imagino que per la
resta que tingui fills. Els nostres tenen unes necessitats específiques, totes les necessitats que
ells terapèutiques necessiten es van a preus desorbitadíssims, nosaltres estem també en
contacte amb serveis socials amb el senyor Gabriel i la veritat que també ens dóna un cop de mà,
i estem molt contents i molt agraïts, però necessitem que ens tingueu en compte, nosaltres ara
amb ell ja estem parlant el tema d’un espai que necessitem per què, només tenim la possibilitat
de fer dos casals, el de estiu i el de Nadal, per què no tenim un lloc on fer mes activitats amb ells,
per sort hi ha famílies que encara poden fer algunes coses amb ells, però tenim moltes famílies
que no poden fer activitats per ells que són necessàries per què ells puguin evolucionar una
miqueta més.
El que volem nosaltres des de la nostra associació és poder proporcionar-li tot això, que els
puguin tenir activitats tant terapèutiques com extraescolars i respirs per les famílies, poder donar
una sèrie de coses que ara malauradament no existeixen aquí a Sabadell, i les que hi ha són a
preus increïbles, un casal d’estiu 1.600€, això cap família pot pagar-ho. Nosaltres des de la nostra
associació aquesta any passat vam aconseguir que es baixes a 600 € Tot i així voldríem que
poguéssim agafar més famílies que no tenen ni per pagar per què no tenen ni per menjar, i poder
agafar aquestes famílies que ho necessiten també que nosaltres podem tenir els seus fills i ells
puguin respirar una mica. Sé que no tenia res que veure tot això però era l’oportunitat que tenia
per que tots m’escoltéssiu per què a vegades en esdeveniments que fem és allò que us robem 5
minuts i us posem en compromisos per què és allò de si si bueno ja ho tindrem en compte però
ho dic de veritat us ho demanem si us plau, que ens tingueu molt en compte per què per
nosaltres és molt important i jo ja sé que potser per vosaltres és el menys important però per
nosaltres no.
Hi intervé l’Alcalde, que diu, gràcies Sra. Sánchez i crec que parlo en el nom de tots els grups
municipals quan dic que per tots nosaltres el més important és que els ciutadans i ciutadanes de
la ciutat puguin viure plenament i per tant la gent, els seus fills o altres relacions que puguin tenir
una vida plena i igualitària ho compartim, per tant només faltaria ja veu que els altres punts
nosaltres mateixos saltem de tema, només faltaria que vostès haguessin de demanar disculpes
per explicar-nos la seva situació. Gràcies.
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Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. Hernández, que diu, gràcies Alcalde. Bé primer
una prèvia finalment en aquest ordre del dia, tots els grups municipals son proposants amb el
qual, hi ha una unanimitat de tots els grups amb la qual cosa agraïm i al final els acords que
sotmetem a votació, és una acord de tots els grups que ara passarem a explicar.
Primer donar les gràcies a la Associació Viu-la, jo que porto en política molt poc, però una de les
coses que a vegades doncs quan parles amb aquest tipus d’associacions surts bastant tocat
d’aquestes reunions, el que passa que amb Viu-la per exemple, com tenen una força que no se
on la treuen, veiem el panorama que tenen moltes famílies a casa, és una associació que porten
pocs temps però son molt actius i tenen molts projectes de futur que esperen que amb l’ajuda de
tothom puguin anar endavant.
I en el cas de la moció tothom ho compartim que hi ha un col·lectiu que més dèbil que és el tema
de la gent que té diversitat funcional, que hem d’intentar entre tots facilitar i donar una sortida
perquè tinguin les mateixes oportunitats que la resta de persones, de nens i nenes de la nostra
ciutat i era un petit granet de sorra començar per aquest tema de parcs adaptats, com deia el
tema dels parcs adaptats, per què el tema de la gent que té diversitat funcional, jo crec que s’ha
millorat als darrers anys, que hi ha molta visibilitat, però si què és veritat que només la gent que
ho té a casa o que ho té molt proper, és conscient de les dificultats que té el dia a dia i hi ha un
tema, també és el tema de l’oci que està molt oblidat, hi ha més ajudes en els temes de la moció
d’educació, d’altres coses però el tema de l’oci és com un tema molt secundari i també si són
persones que necessiten el seu oci i com deia també es un petit granet de sorra per intentar
facilitar a la gent d’aquest col·lectiu.
Finalment en el tema dels acords, agrair a tots els grups, el govern, agrair també al senyor
Guerrero la seva disponibilitat i finalment el que hem acordat és, com nosaltres creiem que és
important, no sobre el tema de Can Gambús, els acords però el que hem fixat és un termini de
tres mesos per fer un estudi. Un estudi que és vinculant que era un tema important. Que serà
realitzat pels tècnics municipals i les entitats que treballeu amb aquest tipus de col·lectius amb la
qual cosa hi ha diverses entitats i els tècnics municipals que faran aquest estudi en un termini de
tres mesos, haurien de treballar i triar quines serien les millors ubicacions per fer aquestes
actuacions i ojala que quan acabi la present legislatura tinguem tots a els districtes de la ciutat,
espais adaptats per que i hagi també una proximitat en els llocs on viuen aquestes famílies.
I en el punt dos de l’ordre del dia, com bé va reflexionar el company de CiU, el senyor Font, era
una mica redundant per què era instar a la Generalitat a fer una cosa que era una mica una
peragrullada, per què si és un pati d’una escola de educació especial, evidentment l’espai ha de
ser adaptat, el punt anava més en la línia d’una mica el que ha comentat la Laura, que han anat
perdent espai a l’escola i la situació ara mateix en aquest pati és deficient, doncs fer un esforç
també en aquesta via, res més. Moltes gràcies.
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Font, que diu, gràcies Alcalde, d’entrada agrair
a la Laura en representació de la associació Viu-la, la feina que feu que no la deixeu de fer
perquè que haguem d’entrar amb una moció d’un punt que digui que una escola d’educació
especial, tingui un pati adaptat als nens a qui escolaritza, és que o les administracions no
funcionen o és que tots plegats ens ho hem de fer mirar, per tant, gràcies per venir i no se si
quasi bé felicitar-te pel fet d’haver dit que t’ho estaves passant bé, per què els plens municipals
son farragosos i sovint doncs, no sé si t’agrairem que repeteixis i vinguis tantes vegades com
puguis o vulguis.
Jo si que em cenyia sobretot, aquest grup municipal es volia cenyir en el que ara és el primer
punt, que és el de realitzar aquest estudi de fitxar un calendari que en tres mesos puguem tenir
un cens de parcs de la ciutat, on puguem implicar-nos en l’adaptació d’aquests parcs, per tots els
nens i nenes de la ciutat i per tant, quan dic tots estem parlant de nens, no cal parlar de si van
amb cadira de rodes o tenen un problema de mobilitat, estem parlant de nens, per tant no cal
donar-li més voltes que tots hi puguin anar a jugar, i de totes les edats per què a vegades també
pensem aquí amb el gronxador amb el tobogan, però també el nen es fa gran, té els mateixos
problemes, potser té 14 anys o en té 13 anys i segons quin joc quina instal·lació doncs se li queda
petita o li avorreix com li avorriria a qualsevol altre nen de la ciutat. Sobretot que puguem fer un
informe pressupostari per què ni tot es pot fer, ni tot es pot fer de seguida però s’haurà de fer.
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S’haurà de fer per què de parcs n’hi ha i que el que no és de rebut és que aquests parcs, no
estiguin adaptats, per tant el que si m’agradaria, que d’aquesta moció que tots estem d’acord amb
impulsar-la i posar-nos-hi, és que puguem calendaritzar, al final això és la clau de volta, és la
mare dels avis. Podem aprovar-ho, ens podem felicitar, podem tenir aquest cens de parcs de les
ciutats, podem saber fins i tot en quins parc hi podem cabre aquests gronxadors o aquests
tobogans o aquests espais, però desprès se’n fan un, dos o tres i allà s’ha acabat i es dirà que
s’ha fet a un de cada deu parcs de la ciutat. S’està adaptat i ens haurem de tornar a veure d’aquí
a uns anys o d’aquí a uns mesos, per tant, crec que és bo que es calendaritzi i que es faci i com
que això té el seu temps i no tot es pot fer i no tot es pot fer de seguida, ens hauríem de plantejar
objectius i aquests objectius, podria ser, l’Adrià deia, un per districte, d’acord, evidentment un per
districte pot estar bé, és un objectiu inicial, un per districte, jo podria dir que cada família de
Sabadell pugués tenir un parc adaptat a 500 metres de casa seva, per tant això pot ser va una
mica més enllà d’un per districte, però que tampoc ha de ser un objectiu finalista per què l’objectiu
finalista podria ser d’aquí a uns anys que el 50% dels parcs de la ciutat estiguessin adaptats i que
al final tots els parcs poguéssim complir aquests requisits, per tant és important posar-nos fites,
calendaritzar, com he dit abans, apropar aquests parcs a les famílies per tant, no ens serveix dir,
un al districte primer, bé doncs al districte primer, que va des de la via Massagué fins a la Creu de
Barberà casi bé, ja m’explicaràs, vull dir, no té cap sentit això, si que n’hi hauria un al districte
primer però la veritat és que té un marge d’utilitat.
També he dit abans, doncs que una tercera fita podria ser que es poguessin adaptar aquests
jocs, els nens van creixent i per tant doncs, home, també no tot s’acaba amb gronxadors que
puguin gaudir o tobogans que en puguin gaudir nens de 6 anys.
I crec que no ens hem de quedar aquí i no vull anar tant enllà com vosaltres proposàveu,
evidentment que té una dimensió que sobrepassa la moció aquesta, que segurament també
s’haurà d’entrar. Parlem de parcs, però per què parcs només, parlem de places i per què no
parlem de parcs, no teniu tant dret com pot tenir qualsevol nen de la ciutat a passejar pel rodal o
poder anar pel parc fluvial del Ripoll, els accessos són complicats per tots i ja no vull ni imaginarme com han de ser complicats per vosaltres, n’estic segur, ja heu descartat la possibilitat de
passejar pel Ripoll o d’anar de Can Deu a Sant Julià i baixar la torrentera ni parlar-ne i el torrent
de Colobrets, segurament aquests nens no el veuran mai.
Jo crec que això va una mica més enllà, però crec que aquí també hi haurien d’entrar per què no
tot s’acaba amb aquests parcs i complirem i serem la ciutat pionera en fer parcs adaptats, que ja
ho vam ser, fa 8 anys aquesta ciutat, just fa 8 anys, l’abril de 2007. Sabadell va estrenar el parc
Taulí, una experiència pionera deien, un espai infantil adaptat a nens i nenes amb problemes
físics i psíquics i sensorials on deien que es va construir el jardí dels sentits, no sé si tots el
coneixeu o potser no el coneixeu per què ja n’ha quedat en molt poca cosa però vull dir, el jardí
dels sentits, 175 m2, on els nanos podien tocar amb les mans diferents textures, pedres, sorra i
alhora podien ensumar diferents plantes aromàtiques. La pregunta que voldria fer és en que ha
quedat tot això? i fa, ja us dic, al 2007. Això ho podríeu explicar, encara funciona el parc del
sentits? evidentment, és aquí on volia anar, és molt fàcil fer, el més difícil en aquesta ciutat, és
mantenir perquè es poden fer totes aquestes accions, però si no es mantenen amb quatre anys,
amb dos anys, amb un any, ens quedem sense la instal·lació. Per què i ara aquí vull enllaçar amb
el que ens deia la darrera reunió del Consell de Districte II, un veí de Can Puiggener que ens
deia, si cada cop que es malmet una plaça ens retireu el mobiliari de la plaça al final ens
quedarem sense places, i el regidor del districte, bueno si però és que és una plaça especialment
conflictiva per què reiteradament hi ha actes vandàlics i per tant, hem dit que ara ho trèiem tot i ja
el tornarem a posar.
Aquests espais són especialment sensibles als actes incívics i aquí si que em remeto el que ha
dit el Síndic en el seu informe de fer el pacte cívic de ciutat i jo crec que aquí hauríem de posar
també una mica més de cura, l’incivisme en aquesta ciutat té objectius molt directes i un dels
objectius són aquestes places per a aquests nens, pel tots els nens, pels nens que tenen aquests
problemes de mobilitat, però pels nens en general, per tant, és una inversió que té una especial
atenció i una especial cura. Per tant, nosaltres aquest grup farà costat a aquesta moció, trobem
que és encertada, és encertada pel temps, per l’oportunitat, no sé si en el pressupost ja hi
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podrem posar-hi alguna assignació per què si no ho anem deixant pel any que ve y per l’altre i
mentrestant doncs qui dia passa anys empeny.
Celebro que vingueu, que proposeu que vinguis tantes vegades com creguis i que si convé ens
facis sortir els colors, per que avui ha estat un dia d’aplaudiments i us ho mereixeu però massa
sovint aquests aplaudiments queden a l’oblit i això fa que vinguis contínuament o que vingueu
tantes vegades com pugueu, que sigueu el correctiu que mereixem. Moltes gràcies.
Hi intervé la regidora del grup municipal del PSC, Sr. Guerrero, que diu, gràcies. Com deia el
senyor Hernández, el punt 1 que parlava en parc de Can Gambús ha caigut de la moció, però
això no obstant, com que es crearà un equip de treball que incorporarà tècnics i entitats, si aquest
equip de treball veu, que cal que hi sigui, evidentment sortirà, vull dir que simplement s’ha fet
caure perquè el segon punt com que generava la conseqüència del primer.
Segons les estadístiques més recents a Sabadell hi viuen 732 nenes i nens de entre zero i quinze
anys amb algun tipus de discapacitat reconeguda, nenes i nens pels quals en molts casos un petit
esglaó o un terra de grava pot suposar una important limitació a l’hora de desplaçar-se, jugar o
relacionar-se.
Aquest govern està fortament compromès amb l’igualtat de oportunitats i no pot desatendre les
necessitats especifiques de cap col·lectiu i menys aquest. Per aquest motiu, impulsarem aquest
equip de treball i planificarem les actuacions que se’n derivin, sempre tenint en compte el pla
municipal d’accessibilitat segons la llei que és la llei 13 del 2014 i el nou codi d’accessibilitat que
està previst que es publiqui durant aquest 2016.
Hi intervé la regidora del grup municipal del PSC, Sra. Carrasco, que diu, gràcies Alcalde. En
primer lloc volem agrair a l’entitat Viul-a que farà ara al proper maig, si no m’equivoco un any de
la seva creació com a entitat aquí a Sabadell, una entitat que com bé a explicat la Laura està
formada per pares i mares de l’escola Francesc Bellapart de la nostra ciutat, una entitat que lluita
cada dia per què els nens i les nenes puguin tenir les mateixes oportunitats que tots els altres
nens i nenes que viuen a Sabadell. Gràcies a aquesta tasca que feu també conscienciem a la
societat de que una ciutat ha d’estar ben adaptada en tot els sentits, perquè la població amb les
seves diferents capacitats i poder accedir fàcilment i sense dificultats.
També volem agrair al grup de C’s poder ser proposants amb ells en aquesta moció i haver
acceptat les nostres esmenes.
Amb aquesta moció fem un pas més en fer de Sabadell una ciutat que promou l’igualtat
l’integració, l’inclusió i la protecció als col·lectius que més ens necessiten, sabem que tant sols és
un pas i que hem de continuar treballant i sumant esforços per millorar i fer de Sabadell una ciutat
accessible per a tots els col·lectius, sabem que es necessiten millores d’adaptació a l’espai públic,
al transport, a l’educació hi ha una reunió que vam tenir amb l’actual regidor d’educació Joan
Berlanga. vam parlar de la necessitat d’un centre educatiu especial per què el Francesc Bellapart
dóna molt poca cabuda amb tots els nens que tenim a la ciutat i sabem del que parlem. I també
de la necessitat d’un centre educatiu especial a l’hora de quan els nens acaben en el Francesc
Bellapart, on han d’anar?, que han de fer?, i aquells que coneixem Atendis sabem de la
necessitat que ells també tenen en aquest sentit.
Continuo, el grup municipal del PSC, volem que sapigueu que farà costat a tothom que vulgui
treballar per a la transformació en aquest sentit de la ciutat. Perquè com explicava l’Adrià i
explicava el Sr. Font, s’han fet coses però no és suficient i hem de ser autocrítics en aquest sentit
i hem de continuar treballant i sumant esforços per fer d’aquesta ciutat, una ciutat més accessible.
També dir-vos que nosaltres, els que compartim la nostra vida amb un nen o amb una nena amb
una discapacitat funcional sabem que tot allò que es faci per petit que sembli, per ells és un gran
pas i sempre estem agraïts a totes aquelles persones que sumin en aquestes propostes. Per tots
aquests motius, el grup del PSC demanen que es treballi per a l’adequació dels parcs infantils de
la ciutat contant amb els agents i les entitats de l’àmbit de la discapacitat instem a la Generalitat
com no pot ser d’una altra manera com deia el senyor Font, a la construcció d’un àrea de joc
infantil adaptada al pati de la escola Francesc Bellapart. Gràcies.
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Hi intervé l’Alcalde, que diu, al ser tots els grups proposants no hi ha torn de rèplica. Agrair a
l’entitat Viu-la, la seva insistència i segur que serà així durant molts anys, per tal de que puguem
anar avançant i refermar el compromís de govern amb la transformació de la ciutat, per donar
resposta a les necessitats en aquest cas especials, però també necessitats de les diferents
discapacitats funcionals que poden haver-hi en aquests col·lectius.
Sotmesa la proposició a votació, és aprovada per unanimitat, aprovació obtinguda en
votació ordinària.
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18.Proposició dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, d'Unitat
pel Canvi, d'Esquerra Republicana de Catalunya, de la Crida per Sabadell, de
Convergència i Unió, de Ciutadans, de Guanyem Sabadell i del Partit Popular , per instar a
la construcció immediata i urgent de l'escola Virolet i de l'Institut Can Llong.
Atès que el barri de Can Llong ha mantingut des dels seus orígens, un creixement demogràfic
accelerat i la corba de natalitat continuarà en sentit ascendent en els propers anys, convertint-lo
comparativament en un dels barris més joves de la ciutat de Sabadell, amb un altíssim
percentatge d’infants i adolescents.
Atès que el barri presenta un gran dèficit d’instal·lacions i equipaments públics a nivell educatiu,
sanitaris, esportius, de mobilitat i comunicació interna, d’espais culturals, socials i d’esbarjo que el
col·loquen en una situació de desigualtat i greuge comparatiu respecte a la resta de barris de la
ciutat.
Atesa la manca de previsió i de planificació per part de l’Administració Pública per dotar al barri
dels equipaments públics necessaris tenint en compte les seves especificitats demogràfiques.
Atès que el barri de Can Llong a nivell educatiu només compta amb dos equipaments finalitzats
com és l’escola Can Llong i l’escola Mas Boadella i que l’escola Virolet i l’institut Can Llong es
troba en barracons des de fa varis cursos escolars sense que s’hagi previst encara una data
definitiva en la construcció dels seus respectius edificis.
Atès que les condicions educatives en barracons que pateix tant l’escola Virolet com l’institut Can
Llong no responen a unes condicions mínimes ni òptimes que permetin desenvolupar
adequadament el projecte educatiu de centre. D’una banda, no es disposa de les instal·lacions ni
de les aules específiques necessàries com és un gimnàs, aules de laboratori, taller, biblioteca i
adequació del pati, i , d’altra banda, es genera un desgast afegit ja que obliga a l’equip directiu i
docent, any rere any, a improvisar i cercar la utilització de nous espais de l’entorn més immediat
per desenvolupar algunes matèries que requereixen d’espais específics. Tanmateix, desconeixem
el cost econòmic que suposa la instal·lació i manteniment dels barracons envers la construcció
d’uns edificis dignes definitius.
Atès que a curt termini l’institut Can Llong haurà d’absorbir la demanda de les tres escoles del
barri, ja que és l’únic centre adscrit de referència tant de l’escola Can Llong, escola Mas Boadella,
escola El Virolet, i escola Miquel Carreras. Això significa que en els propers quatre anys
s’augmentarà de 5 línies a 15 sent insostenible i inviable el manteniment d’aquestes condicions
educatives per l’alumnat de secundària. Pel proper curs 2016-2017, augmenta la demanda de
places de secundària a l’institut Can Llong ja que l’alumnat de l’Escola Mas Boadella acaba la
primera promoció amb dos grups de 6è.
Atès que al barri de Can Llong tampoc hi ha planificat donar cobertura a la necessitat de cobrir
places en cicles de Grau Mig, Superior i Batxillerat un cop els alumnes finalitzin els estudis de
cicle secundari.
Atès que al Ple Municipal del dia 29 de setembre del 2004 es va aprovar el Mapa Escolar de
Sabadell fins al 2015, i que en aquest document ja es preveia, tenint en compte les dades
demogràfiques de la zona, que al barri de Can Llong al curs 2013-14 seria necessària la
construcció d’un institut d’ensenyament secundari.
Atès que l’Ajuntament té aprovada la cessió a la Generalitat de Catalunya dels terrenys en els
quals s’hauran d’ubicar els dos equipaments educatius, escola el Virolet i l’institut Can Llong.
Atenent a aquests raonaments proposem l’adopció dels següents:
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ACORDS
1. Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, com administració
competent en la matèria, la construcció immediata i urgent de l’ESCOLA VIROLET I
L’INSTITUT CAN LLONG.
2. Contemplar en els pressupostos 2016-2017 la construcció d’ambdós equipaments
educatius tal i com es va comprometre Serveis Territorials, en el seu moment, amb els
equips directius dels centres.
3. Crear una Comissió formada per representants de les AMPES del barri, representants del
consistori municipal i representants de la Plataforma de Sabadell per l’ Educació Pública
amb l’objectiu de mantenir un calendari de negociacions amb el Departament de la
Generalitat que ajudi a agilitzar els processos per la construcció de l’escola Virolet i
l’institut de secundària al barri.
4. Instar al govern de la ciutat a comprometre’s prioritzar en les seves negociacions amb la
Generalitat de Catalunya, les inversions necessàries per dotar al barri de Can Llong de la
construcció de l’institut i l’escola Virolet atesa les seves característiques demogràfiques.

Hi intervé l’Alcalde, que diu, abans de passar al debat, hi ha una petició d’intervenció en temps i
forma, per part de la Sra. Mª Pilar Gómez Nicolás, en representació de l’AMPA de l’Institut Can
Llong d’Arraona.
Hi intervé la representant de l’AMPA Institut Can Llong Arraona, Sra. Mª Pilar Gómez, que diu,
bona tarda a tothom i gràcies. Jo com a portaveu de la Comissió de l’Institut Escola Virolet del
barri de Can Llong, una mica el que venim a recolzar aquesta moció que entre tots presenteu i
que m’heu donat l’oportunitat com a portaveu de poder llegir.
El nostre objectiu des de fa molt de temps, és intentar millorar els equipaments a nivell educatiu,
que encara presenta com moltes mancances en el barri de Can Llong. El barri de Can Llong és
un barri de creació de fa uns 15 anys i és un barri que presenta moltes mancances de molts
nivell, però sobretot a nivell educatiu.
Ens fa falta un institut des de ja fa 3 anys i ens fa falta també una escola, l’escola Virolet. Estem
funcionant, però estem funcionant en barracons i malgrat les nostres reivindicacions des de ja fa
4 o 5 anys, per tenir unes condicions mínimes adequades des de la Generalitat encara no ens
han pogut calendaritzar i inhibir quan i fins a quan estarem en aquests barracons. Una mica
escoltant a la companya, a la Laura, parlant d’educació i parlant de nens, nosaltres també una
mica el que venim aquí a reivindicar és que l’educació no és un privilegi, l’educació és un dret
fonamental, que estem parlant d’infants i d’adolescents, que són col·lectius molt vulnerables i molt
fràgils i que tenim tots la responsabilitat de protegir i de cuidar. Per tant, en aquest sentit la
nostra petició, continuarem lluitant per intentar entre tots, la nostra idea era venir aquí, no només
per arreplegar les diferents AMPAS de les escoles del barri, sinó intentar buscar també la vostra
complicitat, el vostre suport i el vostre recolzament, per tal de que entre tots en bloc, podem anar
a demanar a la Generalitat aquesta demanda tant necessitada, no és un capritx, no és un privilegi
és una necessitat que presenta aquest barri.
I dit això, si voleu començo a donar lectura.
Atès que el barri de Can Llong ha mantingut des dels seus orígens, un creixement demogràfic
accelerat i la corba de natalitat continuarà en sentit ascendent en els propers anys, convertint-lo

108

comparativament en un dels barris més joves de la ciutat de Sabadell, amb un altíssim
percentatge d’infants i adolescents.
Atès que el barri presenta un gran dèficit d’instal·lacions i equipaments públics a nivell educatiu,
sanitaris, esportius, de mobilitat i comunicació interna, d’espais culturals, socials i d’esbarjo que el
col·loquen en una situació de desigualtat i greuge comparatiu respecte a la resta de barris de la
ciutat.
Atesa la manca de previsió i de planificació per part de l’Administració Pública per dotar al barri
dels equipaments públics necessaris tenint en compte les seves especificitats demogràfiques.
Atès que el barri de Can Llong a nivell educatiu només compta amb dos equipaments finalitzats
com és l’escola Can Llong i l’escola Mas Boadella i que l’escola Virolet i l’institut Can Llong es
troben en barracons des de fa varis cursos escolars sense que s’hagi previst encara una data
definitiva en la construcció dels seus respectius edificis.
Atès que les condicions educatives en barracons que pateix tant l’escola Virolet com l’institut Can
Llong no responen a unes condicions mínimes ni òptimes que permetin desenvolupar
adequadament el projecte educatiu de centre. D’una banda, no es disposa de les instal·lacions ni
de les aules específiques necessàries com és un gimnàs, aules de laboratori, taller, biblioteca i
adequació del pati, i , d’altra banda, es genera un desgast afegit ja que obliga a l’equip directiu i
docent, any rere any, a improvisar i cercar la utilització de nous espais de l’entorn més immediat
per desenvolupar algunes matèries que requereixen d’espais específics. Tot i la previsió
expressada pel propi departament d’Esenyament pel curs 2016-2017 de l’ampliació d’espais del
centre amb l’instal·lació de tres mòduls, aula de laboratori, aula de tecnologia i biblioteca, així com
l’ampliació del pati, cal garantir la dotació dels mateixos i no només quedar-se en l’ampliació del
centre.
Atès que l’escola Mas Boadella, l’escola el Virolet i l’escola Miquel Carreras estan adscrites a
l’Institut Can Llong i a l’Institut Ferran Casablancas, i per tant, els alumnes s’hauran de repartir
entre aquests i tenint en compte la previsió d’augment de 5 a 15 grups, és necessari fer una bona
previsió i planificació per part del Departament i la plena absorció d’aquests alumnes.
Atès que el barri de Can Llong tampoc hi ha planificat una cobertura a la necessitat de cobrir
places en cicles de grau mig i superior i batxillerat, un cop el alumnes finalitzin els estudis de cicle
secundari.
Atès que el Ple municipal del dia 29 de setembre de 2004, es va aprovar el mapa escolar de
Sabadell, fins el 2015 i que en aquest document ja es preveia, tenint en compte les dades
demogràfiques de la zona, que el barri de Can Llong al curs 2013-2014 seria necessària la
construcció d’un institut d’ensenyament secundari.
Atès que l’Ajuntament té aprovada la cessió a la Generalitat de Catalunya dels terrenys en els
quals s’hauran d’ubicar els dos equipaments educatius, escola Virolet i escola Can Llong.
Atenent a aquests raonaments, proposem l’adopció dels següents acords:
- Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, com administració
competent en la matèria, la construcció immediata i urgent de l’escola Virolet i l’Institut Can Long.
- Contemplar en els pressupostos 2016-2017 la construcció d’ambdós equipaments educatius tal i
com es va comprometre els Serveis Territorials, en el seu moment, amb els equips directius dels
centres.
- Crear una Comissió formada per representants de les AMPES del barri, representants del
govern municipal i representants de la Plataforma de Sabadell per l’ Educació Pública, amb
l’objectiu de mantenir un calendari de negociacions amb el Departament de la Generalitat que
ajudi a agilitzar els processos per la construcció de l’escola Virolet i l’institut de secundària al
barri.
- Per últim instar al govern de la ciutat a comprometre’s prioritzar a les seves negociacions amb la
Generalitat de Catalunya, les inversions necessàries per dotar al barri de Can Llong de la
construcció de l’institut i l’escola Virolet atesa les seves característiques demogràfiques.
Fins aquí la lectura de la moció. Moltes gràcies.
Hi intervé l’Alcalde, que diu, com a l’anterior moció tots els grups municipals són proposants, per
tant, una intervenció única.
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Hi intervé el regidor del grup municipal de Guanyem Sabadell, Sr. Soler, que diu, tornem a ser
davant d’una reivindicació justa, com ha quedat de manifest en aquesta intervenció que acabem
de sentir, una reivindicació que requereix treball conjunt i acció del conjunt de les forces de la
ciutat per caminar en la mateixa direcció, sempre de la mà de mares i pares, de veïnes i veïns
que fa anys que empenyent de forma tant digna i valenta, com constant.
Ensenyament, sanitat, acció social formen l’eix de la vergonya de moltes administracions que,
més han centrat els seus detalls en aquestes àrees. Hi ha un vergonyós ranking de despropòsits
dels equipaments que altres administracions havien de fer a la nostra ciutat on l’institut Can llong i
l’escola Virolet comparteixen un espai amb la tan reivindicada residència del Sud. O amb
equipaments comarcals que haurien d’alliberar la congestió del Parc Taulí com l’avui oblidat
Hospital Ernest Lluch de Montcada que havia d’estar llest el 2008, després al 2015 i avui és al
llimb de les infraestructures projectades, publicitades i una vegada amortitzada la seva imatge
pública oblidades.
La construcció de l’Institut de Can Llong, era una urgència fa uns anys i avui és una necessitat
desesperant. Com s’ha dit, a curt termini aquest institut haurà d’absorbir la demanda de les tres
escoles del barri, ja que és l’únic centre adscrit de referència tant de l’escola Can llong, l’escola
Mas Boadella, l’Escola El Virolet i l’Escola Miquel Carreras. En 4 anys passaran de 5 a 15 les
línies que haurà d’absorbir. No cal insistir en els extrems que ja s’han exposat ni en una
necessitat que, de tant evident, no cal justificar.
És urgent que, com a ciutat, ens expressem amb claredat tal i com demana aquesta moció de la
que som proposants des del grup de Guanyem Sabadell i treballarem per portar allà on cal
aquesta veu que avui serà rotunda en aquest Ple. La construcció de l’escola Virulet i de l’institut
Can Llong ha d’entrar a l’agenda del Departament d’Ensenyament de la Generalitat on arribarà
aquesta veu de mares i pares, de veïnes i veïns, amb la contundència del conjunt de forces
d’aquest Ple que som proposants. Moltes gràcies.
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. García, que diu, gràcies Alcalde. Bien después
de la intervención de la representante del AMPA del Virolet i de la Comisión Distrito Can Llong,
poco queda más añadir, más que agradecerles todo el esfuerzo que han hecho para que estos
dos centros sean una realidad alejada de barracones, instalaciones provisionales o aulas, que se
convierten en comedor, con el simple hecho de correr una cortina.
A pesar del soporte unánime del Pleno municipal que esta moción tendrá hoy, cabe recordar que
la llave para la construcción final de la escuela Virolet i l’Institut Can Llong, la tendrá la dotación
presupuestaria con la que la Generalitat confiera a este, desgraciadamente todavía proyecto a
día de hoy.
Es por ello que des de este grupo municipal, instamos a las fuerzas políticas aquí presentes que
componen los distintos grupos que dan soporte al Govern de la Generalitat a que llegado el
momento defiendan activamente los intereses de los alumnos de Can Llong, no cayendo en
incongruencias, de las que antes hablábamos con el Alcalde, que les aseguro que otros no
cometeremos. Gracias.
Hi intervé la regidora del grup municipal de CiU, Sra. Renom, que diu, evidentment som grup
proposant, moltes gràcies a la Pilar, en representació de la plataforma i dir que evidentment des
del grup municipal, com en altres, en altres temes que afecten a la ciutat, tenim clar quina és la
prioritat, la necessitat i així ho traslladarem i intentarem sempre instar a altres, perquè escoltin i
vegin que és una necessitat absoluta de la nostra ciutat, que evidentment i com comentàvem o
aquest matí quan parlàvem, evidentment seguirem lluitant són pels nostres fills, home només
faltaria, evidentment, però nosaltres, és responsabilitat nostra que tots els nostres infants, tots els
nostres joves tinguin uns equipaments i una educació de qualitat.
Per la nostra part com a grup municipal seguirem fent això igual que fet amb altres casos.
Gràcies.
Hi intervé la regidora del grup municipal de CpSBD, Sra. Rubio, que diu, bé sense allargar-me
molt, perquè tampoc volia treure protagonisme a la Plataforma, que al final és la que ha proposat
la moció.
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Mostrar el suport des del grup municipal de la CpSBD, mostrar el suport a la lluita que estan
duent a terme, també per la seva persistència, ja que porten molt temps i és d’admirar. Dir que
evidentment nosaltres considerem que és indispensable l’autoorganització popular, per exigir i
reclamar els nostres drets i per tant, agrair a aquesta persistència i aquesta exigència. Entenem
que és l’única forma que tenim per aconseguir les fites que ens marquem i si no fos així moltes de
les coses que s’estan aconseguint no s’haguessin aconseguit mai.
Dir que la demanda que s’exigeix en aquesta moció és fruit d’una necessitat evident, no cal
repetir-me, ja ho han estat dient els companys i companyes i per tant, que ja fa temps que
s’hauria d’haver abordar per part de la Generalitat.
Evidentment des de la CpSBD, apostem per una educació pública de qualitat, gratuïta en català i
que es vagi amb la coeducació i com no podria ser menys, som proposants també d’aquesta
moció i donem tot el nostre suport.
Hi intervé el regidor del grup municipal d’ERC, Sr. Gabriel Fernández, que diu, bona tarda a
tothom. Moltes gràcies a la plataforma, veïns i veïnes que ens han presentat avui la moció. Deia
Jacques Delors que l’educació és un tresor, es un tesoro, i la persona que ha presentat avui la
moció, deia que l’educació és un dret i nosaltres com a partit d’esquerres i republicans portem al
nostre ADN, la detecció, la reivindicació, la denúncia, però sobretot portem un compromís i una
aptitud política que faci possible això que és més necessari que mai, pels nostres veïns i veïnes.
Aquest és el cas de l’escola Virolet i de l’IES de Can Llong.
El barri de Can Llong com sabem és comença a desenvolupar fa 30 anys. Malauradament amb
errors, evidenciats avui, per exemple en aquesta moció amb l’absència d’una correcta
planificació, desvinculant o no considerant adientment la construcció dels nous habitatges, amb
les necessitats d’equipaments bàsics resultants del creixement de la població del barri.
El govern de la Generalitat, tal i com ha expressat la mateixa consellera té la construcció de
l’Institut entre les seves prioritats. També i com és de públic coneixement, el mes de febrer
l’Alcalde de la ciutat i el regidor d’Educació, el Juli i el Joan, van transmetre directament a la
consellera d’Educació la necessitat que la construcció de l’edifici de l’escola Virolet i del nou
institut s’inclogui en la planificació pressupostària de la Generalitat, de fet el govern de la ciutat, ja
ha ofert a la Generalitat els terrenys per garantir la construcció del nou institut. És a dir, que el
govern ja ha assumit el compromís de lluita per aquest equipament.
Aquesta és una inversió necessària, per això donem suport a aquesta moció com a ERC. Som
també conscients de la necessitats que tenim a totes les ciutats de Catalunya, perquè
malauradament no som una excepció.
Això no treu però que no lluitem per defensar les qüestions que afecten als nostres veïns i veïnes,
allà on sigui i davant de qui sigui, tal i com ens hem compromès, Sabadell per davant de tot.
També a Madrid, davant d’un estat actiu, com ho fem, perquè no oblidem que la greu situació de
les finances de la Generalitat i que repercuteix en un conjunt de mancances per la nostra
població, venen marcades per decisions injustes de govern que no creuen en els serveis públics i
un espoli fiscal crònic que pateix el nostre país. Gràcies.
Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Berlanga, que diu, gràcies. Primer de tot
lamentar la mala planificació i una política d’anys de retallades, hagin portat a avui a aquesta
situació que pateix el barri de Can Llong, però a la vegada també celebrar de que els veïns i
veïnes de les diferents AMPAS, haguéssiu sigut capaços d’organitzar-vos i donar una resposta
conjunta a que és la manera en que molts cops aquesta ciutat amb moltes lluites com els veïns
s’han organitzat, han aconseguit sovint els seus objectius.
Com no pot ser d’una altra manera el nostre suport des del grup municipal d’UPCS, és una
evidència que el barri de Can Llong, necessita un edifici per l’escola Virolet i un edifici per l’institut
i en aquest cas com ha dit el regidor anteriorment, des de l’Ajuntament hem fet els deures, tenim
els deures fets. L’Alcalde i jo mateix ho hem traslladat a la mateix consellera, hem fet totes les
gestions per tenir els terrenys a punt i ara tant sols falta la voluntat pressupostària de que pugui
tirar endavant, per acabar animar-vos a no caure en el desànim, sonarà a vegades sovint i sona
aquella cançoneta de que no hi ha diners i de què tot no pot ser, però sí que hi ha diners per
algunes coses, per exemple aquest curs hi ha hagut 30 milions per concertar escoles religioses,

111

que divideixen els nens per sexe, tant debò el curs que bé això desaparegui i amb aquests diners
es pot fer l’institut Can Llong, l’escola Virolet, el de Barberà i molts altres equipaments que falten
a la ciutat.
Hi intervé la regidora del grup municipal del PSC, Sra. Carrasco, que diu, gràcies Alcalde. En
primer lloc volem donar les gràcies a les AMPAS dels barris de Can Llong, al professorat a les
direccions dels centres i a les entitats veïnals, pel seu esforç i per la lluita incansable en la
demanda de la construcció de l’institut i de l’escola Virolet. En aquests últims anys Can Llong, ha
sigut un barri que ha sofert un creixement demogràfic important, que ha derivat a la necessitat
urgent d’uns equipaments educatius que tinguessin les condicions estructurals adequades. A
l’any 2014 el mapa escolar ja preveia que el barri de Can Llong pel curs 2013-2014 tindria la
necessitat de construir aquests equipaments. Uns equipaments ubicats en barracons per un
moment transitori, no perpetu en el temps.
A l’actualitat les classes de l’escola Virolet i de l’institut de Can Llong, com bé ha explicat la Pilar,
s’imparteixen als barracons que havien de ser provisionals. El grup municipal del PSC exigeix a la
Generalitat de Catalunya la construcció immediata de l’institut i de l’escola Virolet. L’educació és
l’instrument que tenim les societats per garantir l’igualtat i formar persones lliures i de progrés,
l’educació s’encarrega de formar joves que són el present i el futur de nostre país. L’educació és
la garantia per un futur digne com no potser d’una altra manera, ja sabeu que sempre estem al
vostre costat i que lluitarem junts aquí i al Parlament, perquè això es faci efectiu i es construeixin
aquests equipaments. Gràcies.
Hi intervé l’Alcalde, que diu, abans de passar a votació, és evident que és una qüestió de ciutat,
amb el recolzament de tots els grups municipals aquí presents, és evident que és una qüestió de
ciutat, per l’energia i per la reivindicació durant tant de temps i tants anys de tants veïns i veïnes i
per tant, aquest Alcalde i el seu govern el que farà serà acompanyat de la resta de grups
municipals i acompanyat de la gent que lluita i treballa, treballar per tal de que aquesta, també
sigui una prioritat que estigui inclosa a les prioritats del govern de la Generalitat.
Sotmesa la proposició a votació, és aprovada per unanimitat, aprovació obtinguda en votació
ordinària.
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19.Proposició dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, de
Convergència i Unió, de Ciutadans i del Partit Popular, sobre la municipalització dels
serveis.
L’Ajuntament de Sabadell té l’obligació de prestar als ciutadans els serveis que la normativa li
encomana de la forma més econòmica, eficient i eficaç possible.
Per altra banda, resulta evident que qualsevol actuació municipal té com a finalitat, de forma
directe o indirecte, el benestar de les persones.
El 30 de juliol de 2015 el Ple municipal de Sabadell va acordar, per unanimitat, el que segueix:
“ Primer.- Iniciar l’obertura d’un expedient per cada servei actualment municipalitzat que reculli la
situació actual d’aquest, el nivell de compliment de compromisos i la situació global dels
treballadors i treballadores.
Segon.- Iniciar els estudis pertinents que condueixin cap a la municipalització dels serveis. Que
s’analitzin els casos concrets i el que suposarà la gestió directa des de les perspectives
econòmiques, tècniques i socials preservant els llocs de treball, la viabilitat del projecte i el
manteniment o millora de la qualitat del servei.
Tercer.- Que aquest procés es realitzi tenint un termini de sis mesos d’estudi i un calendari pel
procediment de municipalització dels serveis. ”
Fruït d’aquesta moció el govern municipal va començar a treballar en la municipalització dels
serveis que presta l’Ajuntament de Sabadell.
No obstant això, després de 7 mesos d’haver estat aprovada aquesta moció, i per tant després
del termini fixat per la moció els grups municipals no han tingut accés a cap estudi relatiu a la
municipalització de serveis ni tampoc tenim coneixement de cap expedient de servei
municipalitzat que reculli la seva situació, el nivell de compliment de compromisos i la situació
global dels treballadors i treballadores.
Malauradament, del que sí s’ha tingut noticies en els mitjans de comunicació és de l’incompliment
del compromís de garantir els llocs de treball existent, ja que 11 treballadors del servei de grua
se’n van al carrer, com també s’ha obtingut noticies del neguit dels treballadors de l’empresa
Grup Àgora que ha estat gestionant la zona blava de Sabadell, per la pèrdua dels seus llocs de
treball fruit de la municipalització d’aquest servei.
Municipalització del servei de la zona blava que s’està duent a terme sense cap estudi previ i el
que considerem més greu, sense respectar el que el Ple municipal va aprovar per unanimitat, pel
que fa a la preservació dels llocs de treball.
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Ratificar l’acord del passat 30 de juliol de 2015 en el sentit que les municipalitzacions
han de preservar els llocs de treball afectats per la municipalització dels serveis.
Segon.- Exigir el compliment de l’acordat per unanimitat pel Ple municipal el passat 30 de juliol
de 2015, en el sentit que les municipalitzacions s’han de fer previ els estudis pertinents que
analitzin els casos concrets. en relació al què suposarà la gestió directa des de les perspectives
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econòmiques, tècniques i socials, així com de la viabilitat del manteniment o millora de la qualitat
del servei.
Tercer.- No realitzar cap municipalització de cap servei que impliqui la pèrdua de llocs de treball
dels treballadors que actualment l’estan prestant.

Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. Hernández, que diu, en principi Alcalde, hem
decidit els grups proposants deixar-ho sobre la taula.
La proposició es deixa sobre la taula.
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II

COMUNICACIONS DIVERSES
ÀREA D’ ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS
SECRETARIA GENERAL
•
•
•

Decret 1004/2016 referent a la proposició de nou portaveu del grup municipal de
CIUTADANS SABADELL C’s i els membres que composaran el grup.
Decret 2181/2016 de modificació de la vicepresidència de la Comissió d’estudi del
ROM.
Decret 2182/2016 de modificació de la composició de diferents comissions
informatives en motiu de la presa de possessió del càrrec de regidor del sr. Ramón
García Fernández.

RECURSOS HUMANS
•

Resolució de la sol·licitud de compatibilitat d'un/a empleat/da municipal, per a
exercir una segona activitat pública (exp. 2015COMP019). (JGL: 21/03/2016)

Atès que la Sra. S P E, funcionària interina de l’Ajuntament de Sabadell, que ocupa una plaça de Tècnica mitjana de gestió i lloc de
tècnica mitjana educació, adscrita al Servei d’Educació, ha sol·licitat en data 23 d’octubre de 2015 l’autorització de compatibilitat
per a exercir una segona activitat de caràcter públic durant el curs 2015-2016, per a realitzar tasques de professora associada amb
dedicació parcial i durada determinada a la Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de ciències de l’educació, departament de
pedagogia aplicada, amb una dedicació de 12 hores setmanals, de les quals el 50% seran lectives i la resta d’assistència i tutoria a
l’alumnat, a desenvolupar els dimecres de 15 a 21 hores.
Atès que la Sra. P té una dedicació d’un 100% a l’Ajuntament de Sabadell, amb el horari de dilluns i dimecres de 8:00-14:00,
dimarts i dijous de 8:00-14:00 i 14:45-17:00, i divendres 8:00-14:00.
Atès que la segona activitat s’haurà de desenvolupar en horari no coincident amb el que desenvolupa a l’Ajuntament de Sabadell, i
atès que té un horari obert i caldrà la seva assistència a aquelles reunions que, per motius excepcionals i de manera extraordinària,
s’hagin de convocar fora del seu horari habitual.
Atès que la suma de la dedicació de les dues activitats no supera els límits establerts per la normativa.
Atès que les remuneracions totals que percebrà la Sra. P no superen les remuneracions màximes establertes en els pressupostos
generals de l’Estat per al càrrec de director general, o la que, si s’escau, determini a tal efecte el pressupost de la Generalitat, de
conformitat amb l’art. 5 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya.
Atès que les remuneracions totals que percebrà tampoc superen la retribució que li correspon a l’ajuntament de Sabadell,
considerada en règim de jornada ordinària, incrementada en un 35%.
Vist l’informe emès per la Cap del Servei d’Educació en data 13 de novembre de 2015.
Vist l’informe emès pel vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, actuant per
delegació del rector, en data 18 de novembre de 2015, que informa favorablement sobre la concessió de l’autorització de
compatibilitat.
Vist l’informe emès pel Servei de Recursos humans.
Vist l’art. 326 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i en el
mateix sentit l’art. 4.2 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya, que preveu com un dels supòsits de
compatibilitat d’un segon lloc de treball o segona activitat en el sector públic la compatibilitat per ocupar un lloc de treball com a
professor universitari associat en règim de dedicació parcial i amb una durada determinada.
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Vist l’art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de novembre, de conformitat amb el qual els reconeixements de compatibilitat no poden
modificar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat, i resten automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. Així mateix l’autorització està condicionada a l’estricte compliment de
la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic.
Vist l’acord de l’Ajuntament Ple adoptat en sessió de 20 de juliol de 2015 que delega a la Junta de Govern Local determinades
atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest dictamen.
Per la qual cosa l’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Declaració la compatibilitat de la segona activitat sol·licitada pel Sra. Sònia Pérez Exposito, en data 23 d’octubre de
2015, en el sentit i amb les condicions que s’indiquen:
Nom:
Tipus de personal:
Lloc de treball:
Servei:
Jornada:

P E, S
Funcionari interí
Tècnica mitjana educació
Educació
100%

Tipus compatibilitat:
Activitat secundaria:
Empresa:
Jornada:
Vigència:
Resolució:
Condició:

Pública
Professora associada a temps parcial
Universitat Autònoma de Barcelona
12 hores setmanals
fins a 14 de setembre de 2016
AUTORITZAR
Obligatorietat d’assistència a aquelles reunions que, per motius excepcionals i
de manera extraordinària, s’hagin de convocar fora del seu horari habitual.

SEGON.- L’anterior autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
-

Si la dedicació horària de l’activitat pública coincidís amb la jornada laboral.
Per canvi de lloc de treball o l’horari de l’activitat principal.
Per l’autorització d’una reducció de jornada establerta a la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, de conformitat amb l’article 23
que declara incompatible la reducció de jornada amb l’autorització de compatibilitat, que queda suspesa d’ofici fins a la
finalització del termini de la reducció.

TERCER.- Els/les empleats/des autoritzats/des estan obligats/des a posar en coneixement d’aquest Ajuntament els nous contractes
que puguin subscriure, així com modificacions al règim de cotitzacions, horaris, o qualsevol altra modificació d’ambdues activitats.
QUART.- Dació de compte del contingut del presents acords en el proper Ple a tots els efectes legals.
CINQUÈ.- Notificació aquest acord a les persones interessades.
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•

Decret 8749/2015
Contractar, mitjançant la modalitat de contracte de treball d’interinitat, al Sr. I G G, per
ocupar una plaça de Tècnic Mitjà Professor Disseny Gràfic, lloc de treball de Professor,
amb adscripció al Servei d’Educació (Escola Illa), amb una dedicació parcial del
52,50%.La durada prevista serà des del dia 8 de setembre de 2015 i fins que es
reincorpori al lloc de treball el Sr.E C qui es troba en situació d’incapacitat temporal, o fins
la finalització del curs escolar 2015-2016.

•

Decret núm. 1573/2016
Nomenar com a personal eventual de confiança o assessorament especial Sr. S S B, en el
lloc de treball d’Assessor de Grup Municipal de Ciutadans, amb efectes del dia 25 de
febrer de 2016, amb dedicació del 50%.

•

Decret núm. 2106/2016
Deixar sense efectes el nomenament com a personal eventual de confiança o
assessorament especial del Sr. R G F, en el lloc de treball d’Assessor de Grup Municipal
de Ciutadans, amb data d’efectes del 24 de febrer de 2016, de conformitat amb la seva
instància, presentada en data 23 de febrer de 2016.

•

Decret núm. 2115/2016
Contractar, mitjançant la modalitat de contracte de treball d’interinitat, al Sr. D C M, per
ocupar una plaça de Tècnic Superior Professor Saxofon, lloc de treball de Professor, amb
adscripció al Servei d’Educació (Escola Municipal de Música), Grup de Classificació A1,
Nivell CD 22, Complement Específic I corresponent al lloc de treball, amb la finalitat de
substituir al treballador Sr. E O P, amb una dedicació parcial del 67,08 %, amb efectes del
24 de febrer de 2016.

•

DECRET 2313/2016
Contractar, mitjançant la modalitat de contracte de treball d’eventual per circumstàncies de
la producció, el Sr. R S F, per ocupar una plaça i lloc de treball d’Operari de Grua, amb
adscripció al Servei de la Policia Municipal. La durada prevista serà des del dia 1 de març
de 2016 i fins el dia 31 de maig de 2016, data en què previsiblement estigui resolta la
borsa de treball per ocupar les places d’Operari de Grua.

•

DECRET 2314/2016
Contractar, mitjançant la modalitat de contracte de treball d’eventual per circumstàncies de
la producció, el Sr. J F B, per ocupar una plaça d’Operari de Grua, lloc de treball d’Operari
de Grua, amb adscripció al Servei de la Policia Municipal. La durada prevista serà des del
dia 1 de març de 2016 i fins el dia 31 de maig de 2016, data en què previsiblement estigui
resolta la borsa de treball per ocupar les places d’Operari de Grua.

•

DECRET 2318/2016
Contractar, mitjançant la modalitat de contracte de treball d’eventual per circumstàncies de
la producció, el Sr. J R B M, per ocupar una plaça i lloc de treball d’Operari de Grua, amb
adscripció al Servei de la Policia Municipal. La durada prevista serà des del dia 1 de març
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de 2016 i fins el dia 31 de maig de 2016, data en què previsiblement estigui resolta la
borsa de treball per ocupar les places d’Operari de Grua.

INTERVENCIÓ GENERAL
•

Donar compte de l’Informe 30/2016 de la Intervenció General, de 2 de març, relatiu a
l’avaluació dels objectius de la LOEPSF corresponent al pressupost prorrogat 2015
per a l’exercici 2016.
L’article 15 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012 estableix
l’obligació de comunicar abans del 31 de gener de cada any les línies fonamentals dels
pressupostos per a l’exercici següent o dels estats financers.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SOSTENIBILITAT
- Aprovació en favor de la Companyia d'Aigües de Sabadell, SA (CASSA), de l'atribució de
fons provisional, per al 2016, relativa a les despeses directes d'explotació, conservació i
manteniment de les estacions depuradores d'aigües residuals. (JGL 21/03/2016)

Atès que l’Ajuntament de Sabadell presta els serveis relatius a l’abastament d’aigua i a la
recollida, tractament i sanejament o depuració d’aigües residuals de conformitat amb l’article
25.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL) i l’article 66.3 l) del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLRLC), aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.
Atès que aquests serveis es duen a terme per la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (CASSA)
mitjançant la fórmula de gestió indirecta de la societat mercantil amb capital mixt, contemplada a
l’article 267 del TRLRLC en concordança amb els articles 188.3. e) i 228 a 242 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS),
en virtut dels acords adoptats en les sessions plenàries de 25 de novembre de 1948 i 24 de
març de 1949, pel que es refereix al servei d’abastament d’aigua, i de 28 d’abril de 1999 i 31 de
juliol de 2002, pel que es refereix al servei de sanejament.
Atès que el règim contractual amb la companyia queda recollit actualment al Text refós de les
bases d’explotació i el seu annex, aprovat en sessió plenària de 26 de maig de 2004 i modificat
per acord de la Junta de Govern Local d’1 de febrer de 2008.
Atès que el servei de sanejament o depuració d’aigües residuals s’ordena mitjançant el
Reglament del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament en
alta d’aigües residuals urbanes a Sabadell, el qual va ser aprovat amb caràcter definitiu al no
presentar-se cap reclamació durant el tràmit d’exposició pública a l’acord plenari de 26 de
novembre de 2007 i modificat per acord plenari de 3 de juliol de 2012, de la qual cosa es deixa
constància mitjançant el Decret 9536/2012, de 16 d’octubre, del tinent d’alcalde de l’Àrea
d’Urbanisme i Espai Públic.
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Atès que la Junta de Govern Local, per delegació del Ple Municipal, en sessió de 21 de
desembre de 2015, va aprovar l’expedient de costos i el Pla de reposició i millores de les
EDARs, per a l’exercici 2016, presentat per la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA.
Atès que en el mateix acord es va facultar el 1r tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat i Gestió
d’Ecosistemes per sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’atribució de fons en concepte de
costos directes per la prestació del servei de sanejament, reposició, millores i noves inversions
per als sistemes de sanejament en l’àmbit de Sabadell per al 2016 per un import de
4.813.580,85 € a la qual també s’han d’incorporar els costos indirectes de gestió de les
instal·lacions que fixi l’Agència Catalana de l’Aigua.
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt en data 21 de gener de 2016 atribuir
provisionalment a l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2016 les quanties màximes següents:
Descripció
Despeses directes
Despeses indirectes
Complement DI gestió sistemes

Import (més IVA)
3.159.670,97
110.464,18 €
42.688,03 €

Atès que el Servei de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes informa, en data 7 de març de 2016
sobre l’aprovació, en favor de la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (CASSA), de l’atribució de
fons provisional per al 2016, relativa a les despeses directes d’explotació, conservació i
manteniment de les estacions depuradores d’aigües residuals, segons el següent detall i sense
perjudici de la resolució definitiva de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Descripció
Explotació, conservació i manteniment EDAR Riu Sec
Explotació, conservació i manteniment EDAR Ripoll

Import (més 21% IVA, deduïble)
1.939.861,58 €
1.219.809,39 €

Atès l’informe jurídic emès en data 7 de març de 2016 per la tècnica lletrada del Servei de Sostenibilitat i
Gestió d’Ecosistemes el procediment relatiu a l’aprovació de la proposta tècnica.
Atesos els informes preceptius emès per la Intervenció Municipal acreditatius de l’existència de
crèdit suficient i adequat al pressupost municipal vigent.
Vistos els articles 11 i 110 del Reglament que contemplen el dret de l’explotador a facturar els
serveis prestats, així com les reposicions i les millores aprovades, d’acord amb l’expedient de
costos aprovat per l’Administració competent.
Vist l’article 6.3. de l’Annex del Text refós de les Bases d’explotació de la Companyia d’Aigües
de Sabadell, en relació a la gestió del servei públic de sanejament, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 26 de maig de 2004, i modificat, en quan al seu annex, per acord de la
Junta de Govern Local d’1 de febrer de 2008, que s’expressa en igual sentit i que determina la
fórmula de càlcul de l’abonament dels serveis, mitjançant certificacions emeses per la
companyia subministradora de forma individualitzada en relació a cadascun dels sistemes de
sanejament, i de forma separada respecte les despeses directes (manteniment, conservació i
explotació) de les despeses de reposicions i millores.
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Atès que l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local, en virtut
de l’atribució conferida per l’Acord del Ple en sessió de 20 de juliol de 2015
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat , a petició de la Regidoria de
Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER. Aprovar, en favor de la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (CASSA), amb CIF
A08071664, l’atribució de fons provisional, per al 2016, relativa a les despeses directes
d’explotació, conservació i manteniment de les estacions depuradores d’aigües residuals,
segons els següent detall i sense perjudici de la resolució definitiva de l’Agència Catalana de
l’Aigua.
Descripció
Explotació, conservació i manteniment EDAR Riu Sec
Explotació, conservació i manteniment EDAR Ripoll

Import (més 21% IVA, deduïble)
1.939.861,58 €
1.219.809,39 €

SEGON. Autoritzar i disposar les despeses anteriorment aprovades de conformitat amb els
informes emesos al respecte per la Intervenció Municipal conforme el següent:
Any

Concepte

2016

Gestió
EDAR
Riu Sec
Gestió
EDAR Riu
Ripoll

2016

Aplicació
pressupostària i
projecte
440 1601A 2279902
2016/3/ajsbd/23
417 1601A 2279901
2016/3/ajsbd/24

Núm. d’apunt
previ

Referència

920160000734

22016000981

Import € (més
21% IVA,
deduïble)
1.939.861,58

920160000736

22016000983

1.219.809,39

TERCER. Imputar amb càrrec a la despesa esmentada a les factures presentades per CASSA
en concepte d’IVA, com a IVA deduïble.
QUART.-Donar compte al Ple dels acords adoptats.
CINQUÈ. Notificar aquests acords a la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA i demés
departaments municipals competents en la matèria.
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- Requeriment, amb caràcter previ a la via contenciós administrativa, a l'Agència Catalana
de l'Aigua per tal que procedeixi a deixar sense efectes la resolució definitiva d'atribució
de recursos 2016 (despeses directes i indirectes) en relació a la prestació del servei de
sanejament a l'àmbit de Sabadell. (JGL 21/03/2016)

Atès que l’Ajuntament de Sabadell presta els serveis relatius a l’abastament d’aigua i a la
recollida, tractament i sanejament o depuració d’aigües residuals de conformitat amb l’article
25.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL) i l’article 66.3 l) del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLRLC), aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.
Atès que aquests serveis es duen a terme per la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (CASSA) mitjançant
la fórmula de gestió indirecta de la societat mercantil amb capital mixt, contemplada a l’article 267 del
TRLRLC en concordança amb els articles 188.3. e) i 228 a 242 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en virtut dels acords adoptats en les
sessions plenàries de 25 de novembre de 1948 i 24 de març de 1949, pel que es refereix al servei
d’abastament d’aigua, i de 28 d’abril de 1999 i 31 de juliol de 2002, pel que es refereix al servei de
sanejament.
Atès que el règim contractual amb la companyia queda recollit actualment al Text refós de les bases
d’explotació i el seu annex, aprovat en sessió plenària de 26 de maig de 2004 i modificat per acord de la
Junta de Govern Local d’1 de febrer de 2008.
Atès que el servei de sanejament o depuració d’aigües residuals s’ordena mitjançant el
Reglament del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament en
alta d’aigües residuals urbanes a Sabadell, el qual va ser aprovat amb caràcter definitiu al no
presentar-se cap reclamació durant el tràmit d’exposició pública a l’acord plenari de 26 de
novembre de 2007 i modificat per acord plenari de 3 de juliol de 2012, de la qual cosa es deixa
constància mitjançant el Decret 9536/2012, de 16 d’octubre, del tinent d’alcalde de l’Àrea
d’Urbanisme i Espai Públic.
Atès que la Junta de Govern Local, per delegació del Ple Municipal, en sessió de 21 de
desembre de 2015, va aprovar l’expedient de costos i el Pla de reposició i millores de les
EDARs, per a l’exercici 2016, presentat per la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA.
Atès que en el mateix acord es va facultar el 1r tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat i Gestió
d’Ecosistemes per sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’atribució de fons en concepte de
costos directes per la prestació del servei de sanejament, reposició, millores i noves inversions
per als sistemes de sanejament en l’àmbit de Sabadell per al 2016 per un import de
4.813.580,85 € a la qual també s’han d’incorporar els costos indirectes de gestió de les
instal·lacions que fixi l’Agència Catalana de l’Aigua.
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt en data 21 de gener de 2016 atribuir
provisionalment a l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2016 les quanties màximes següents:
Descripció
Despeses directes
Despeses indirectes
Complement DI gestió sistemes

Import (més IVA)
3.159.670,97
110.464,18 €
42.688,03 €
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Atès que la resolució ha estat notificada a l’Ajuntament de Sabadell en data 10 de febrer de 2016
(CEN2016003411) i exhaureix la via administrativa, d’acord amb el que disposa l’article 9.4. del Text refós
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
Atès l’informe tècnic emès pel Servei de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes, en data 9 de març
de 2016 pel qual es fa constar el següent en relació a la fonamentació del requeriment.

“Informe tècnic relatiu al requeriment, amb caràcter previ a la via contenciós administrativa, a
l’Agència Catalana de l’Aigua a efectes que procedeixi a declarar la nul·litat de la resolució
provisional d’atribució de recursos 2016 (despeses directes i despeses indirectes) en relació a la
prestació del servei de sanejament a l’àmbit del sistema de sanejament de Sabadell, dictada pel
Director General de l’Agència Catalana de l’Aigua en data (expedient núm. AF15000273) i a
l’emissió d’una de nova.
Antecedents
1.

L’Ajuntament de Sabadell es configura com a l’ens gestor dels sistemes de sanejament del Riu Sec
i de Riu Ripoll, en virtut dels convenis de col·laboració subscrits amb l’Agència Catalana de l’Aigua (en
endavant, ACA) i aprovats pel Ple de l’Ajuntament, de forma respectiva, en sessions plenàries de 23 de
desembre de 1998 i de 26 de juny de 2002.

2.

Aquest servei es presta de forma indirecta mitjançant la fórmula de societat d’economia mixta per
part de la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (en endavant, CASSA), en virtut dels acords adoptats
pel Ple en data 28 d’abril de 1999 i 31 de juliol de 2002. En aquest sentit, CASSA presenta una factura
mensual per a cada sistema de sanejament en base a l’autorització i disposició de despesa aprovada
per Decret d’alcaldia.

3.

Des de l’inici de l’Ajuntament de Sabadell com a ens gestor, és a dir, des del 1998 i 2002, el
procediment d’aprovació de l’expedient de costos ha consistit en la petició de pressupost per part de
l’Ajuntament de Sabadell a l’ACA i aquesta emet una resolució provisional i una resolució definitiva per
a la prestació del servei de sanejament a l’àmbit de Sabadell per a l’any en curs.

4.

En el marc de l’article 55.1 del TRLMAC i en el període comprès entre el 2013 i 2015, el director de
l’ACA ha resolt els expedients en relació a la prestació del servei de sanejament de Sabadell per a
cadascun dels exercicis tal i com es mostra a la taula 1 següent:
Taula 1. Resum atribucions de recursos ACA i costos reals (despeses directes) període 2013-2015,
imports sense IVA
Concepte

2013

2014

2015

Ingressos CASSA explotació EDARs

4.039.862,42 (a) 3.713.071,78 (c) 4.076.322,02 (e)

Atribució de fons ACA (despeses directes)

3.736.185,48 (b) 3.333.180,07 (d) 3.717.259,97 (f)

Diferència

-303.676,94

-379.891,71

-359.062,05

Exercici 2013
(a) L'Ajuntament de Sabadell va facturar a l'ACA l'import ajustat a la resolució de 2012 corresponent a
4.014.979,92 €.
(b)
(b1) En data 25.03.2014, l’ACA va emetre amb caràcter retroactiu la resolució per a la prestació del
servei de sanejament a l’àmbit de Sabadell (2013), per un import de 3.699.001,00 € (més IVA), en
concepte de despeses directes, resultant de l’aplicació del descompte del 7,87% (315.978,92 €) a la
despesa validada a l’exercici 2012 (4.014.979,92 €). Per tant, l’import de base de càlcul pera aplicar
el descompte de les contraprestacions econòmiques va ser 4.014.979,92 € (més IVA).

122

(b2) En data 29.05.2014, l’Ajuntament de Sabadell va requerir a l’ACA per tal que anul·lés la
resolució del 25.03.2014 en el sentit d’incloure la contraprestació econòmica percebuda per
l’Ajuntament de Sabadell de 315.978,92€ (més IVA) durant el 2013 donat que les actuacions dutes
a terme amb aquest fons es van destinar en benefici dels sistemes de sanejament en alta. El detall
d’aquestes actuacions són:
Descripció actuació

Import sol·licitat (més
IVA)

Actuació d’emergència per a la reparació del descalçament del canal/cambra de captació i del
col·lector interceptor de les aigües residuals de Riereta

37.184,48 €

Promoció, execució i manteniment d’obres de millora hidràulica del torrent dels Gorgs de
Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès

369.891,55 €

(b3) En data 17.03.2015 i donat que l’ACA no va contestar el requeriment citat a l’apartat anterior,
l’Ajuntament de Sabadell va sol·licitar novament a l’ACA l’import de 315.978,92€ corresponent a les
actuacions en benefici del sistema de sanejament en alta de l’exercici 2013.
(b4) En data 27.07.2015, el director de l’ACA va resoldre un complement de finançament de la
prestació del servei de sanejament a l’àmbit de l’Ajuntament de Sabadell (2013) per un import de
37.184,48 € com a despeses directes per a l’execució de la reparació del col·lector de Riereta.
Exercici 2014
(c)
(c1) Per a l’exercici 2014 l’empresa explotadora, ja va preveure el descompte del 7,87% a l’inici de
l’exercici donat que no s’havia resolt el requeriment previ de l’exercici 2013 i no hi havia previsió
d’execució de les actuacions en benefici del sistema de sanejament.
(c2) En data 12.01.2015, l’Ajuntament de Sabadell va emetre certificat de l’interventor en el qual
s’especificava que per a l’exercici 2014 no s’havia percebut cap de les contraprestacions
econòmiques de les establertes a la lletra a) de l’article 55.1 del Text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya.
(c3) E data 10.06.2015, l’Ajuntament de Sabadell va emetre escrit a CASSA en relació amb els
fons de reinversió dels exercicis 2013 i 2014. En concret, per a l’exercici 2014 s’especifica que els
ingressos previstos inicials per CASSA (4.014.979,94 €) s’hi va descomptar l’import corresponent al
7,87 % partint de la modificació en el finançament per part de l’ACA i de la previsió de no execució
de cap actuació en benefici dels sistemes de sanejament en alta. Per tant, els ingressos previstos
d’explotació van ser de 3.699.001,17€ i el fons de reinversió per a l’exercici 2014 no és d’aplicació.
Un cop comprovades les certificacions reals emeses per CASSA, els ingressos reals durant el 2014
van ser 3.713.081,78 € amb el descompte del 7,87% ja aplicat.
(d)
(d1) En data 12.12.2014, l’ACA va emetre la resolució definitiva d’atribució de recursos 2014, amb
les despeses directes per la prestació dels serveis de sanejament a l’àmbit del sistema de
sanejament de Sabadell (2014) per un import màxim de 3.699.001,00 € (més IVA). En aquesta
resolució s’especifica en la clàusula 4a que l’import de partida per realitzar l’atorgament de despesa
directa 2014, és l’import atorgat al 2013 abans de realitzar el descompte de les contraprestacions.
(d2) En data 5.05.2015, l’ACA va emetre amb caràcter retroactiu una nova resolució definitiva
d’atribució de recursos 2014 despeses directes per a la prestació del servei de sanejament a
Sabadell (2014) per un import de 3.333.180,07 € (més IVA) com a despeses directes d’explotació,
que deixa sense efectes la resolució definitiva d’atribució de fons de data 12.12.2014 i hi
descompta:
Les contraprestacions en forma de cànons del 2012: 315.978,92 €
Les contraprestacions en forma de dividends d’empreses mixtes període 20122014: 49.842,04 €
En aquesta resolució, en la clàusula 2a, s’especifica “ Aquesta resolució deixa sense efecte
l’anterior atribució de recursos definitiva en concepte de despesa directa efectuada en data 4 de
desembre de 2014, en el benentès que l’import de les contraprestacions descomptades no serà
tingut en compte per a la definició i càlcul de l’atribució de recursos de l’anualitat posterior, sens
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perjudici que l’esmentada atribució se li descomptin novament l’import de les contraprestacions
econòmiques rebudes en aquella anualitat”.
En la mateixa resolució, en la clàusula 6a, s’estableix que “en el cas d’haver-se validat
certificacions per import superior al que estableix l’atribució de recursos, l’administració beneficiària
haurà de presentar una certificació negativa d’abonament per l’import de la diferència en el període
màxim d’un mes des de la notificació de la resolució, amb l’advertiment que – en cas de no fer-ho –
l’ACA es podrà rescabalar d’aquest import diferencials mitjançant qualsevol de les formes admeses
en dret, inclòs el descompte d’aquesta quantitat diferencial de l’import definitiu de l’atribució de fons
definitiva de 2015”.
(d3) En data 7.07.2015, l’Ajuntament de Sabadell va requerir a l’ACA a efectes de procedir a
declarar la nul·litat de la resolució definitiva d’atribució de recursos 2014 (despeses directes) a
efectes de:
Que es liquidi l’import total de 259.356,73 €, de les factures núm. 2014/299 i
2014/300 presentades per CASSA per a les tasques d’explotació, manteniment i conservació
del sistema de sanejament de Sabadell de l’exercici 2014 inclòs en la resolució definitiva del 12
de desembre de 2015.
- Que no es descomptin les contraprestacions econòmiques en forma de fons de reinversió del
2012 (315.978,92€, més IVA) ja que estan contingudes en les partides d’inversió de
l’Ajuntament de Sabadell per a dur a terme actuacions en benefici del sistema de sanejament; i
en forma de dividends d’empreses mixtes del període 2012-2014 (49.842,04 €, més IVA).
(d4) En data 30.10.2015, l’Ajuntament de Sabadell va interposar davant l’ACA un contenciós
administratiu per als mateixos fets descrits en l’apartat anterior.
Exercici 2015
(e)
(e1) En data 19.12.2014, l’Ajuntament de Sabadell va sol·licitar a l’ACA pressupost per a
l’explotació dels sistemes de sanejament de riu Sec i riu Ripoll de Sabadell per a l’exercici 2015 per
un import de 4.311.644,03 € (més IVA) en concepte de despeses directes d’explotació i 225.394,03
€ (més IVA) en concepte de despeses indirectes. En aquesta sol·licitud, l’Ajuntament de Sabadell
va informar que estava previst per a l’exercici 2015, una partida d’inversions per un import total de
316.000,00 € a càrrec dels fons de reinversió que CASSA posa a disposició de l’Ajuntament de
Sabadell d’acord amb les Bases d’Explotació vigents.
(e2) En data 10.03.2015, l’ACA va emetre la resolució provisional d’atribució de recursos per a la
prestació dels serveis de sanejament a l’àmbit del sistema de sanejament de Sabadell (2015) amb
les quantitats màximes següents:

-

Despeses directes:

-

Despeses indirectes:

3.144.150,85 €
112.419,44 €

(e3) En data 29.07.2015, l’Ajuntament de Sabadell va trametre a l’ACA l’informe tècnic relatiu a la
revisió de l’atribució de recursos per a la prestació dels serveis de sanejament a l’àmbit del sistema
de sanejament de Sabadell (2015) a efectes de:
- Que l’import de partida per a realitzar l’atorgament de despesa directa 2015 sigui l’import
atorgat abans de realitzar el descompte de les contraprestacions econòmiques, és a dir, els
4.014.979,92 €.
- Que no es descomptin les contraprestacions econòmiques percebudes en forma de fons de
reinversió que CASSA posa a disposició de l’Ajuntament de Sabadell per aplicació directa en
benefici dels sistemes de sanejament en alta, ja que s’han dut a terme actuacions amb
aquesta finalitat per un import total de 316.000 €.
- Que s’incorporin les despeses derivades del consum de reactius procedents de les noves
instal·lacions realitzades a les EDAR.
(f)
(f1) En data 13.10.2015, l’ACA va emetre la resolució definitiva d’atribució de recursos 2015
(despeses directes i despeses indirectes) en relació a la prestació del servei de sanejament a
l’àmbit del sistema de sanejament de Sabadell tenint en compte aquestes consideracions als
imports a atribuir:
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Despeses directes:
(1) Despesa directa 2014:
(2) Noves incorporacions (consum de reactius per a noves instal)
(3) Contraprestacions 7,87 de (1+2)
(4) Regularització exercicis anteriors *

Total despesa directa (1)+(2)+(4)

3.713.071,78 €
110.642,39 €
300.927,09 €
-106.464,20 €

3.717.259,97 € **

Despeses indirectes:
Despesa directa 2014
(5) Coeficient
(6) Despesa Indirecta d’explotació (1)x(5)
(10)Despesa indirecta gestió sistemes certificat i validat al 2011:
(11)Complement despesa indirecta de gestió de
sistemes 0,5 x (10):
Total despesa indirecta (6) + (11)
A) TOTAL ATRIBUCIÓ DE RECURSOS

3.713.071,78 €
0,035
129.957,86 €
100.442,42 €
50.221,21 €
180.179,07 €

3.897.439,04 €

* La regularització dels exercicis anteriors per import de 106.464,20 € correspon a l’abonament que
havia de fer efectiu l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici 2014, per haver certificat un import
superior (basat en la resolució definitiva de 12.12.2014) respecte a l’import atorgat en la nova
resolució definitiva de 2014 del 5.05.2015. Aquest abonament no va ser realitzat degut a la
disconformitat per part de l’Ajuntament de Sabadell pels motius detallats en l’antecedent núm. (d3)
corresponent a l’exercici 2014 del qual s’ha interposat recurs contenciós en relació al procediment i
la motivació pels quals es van descomptar les contraprestacions econòmiques per aquell exercici.
** L’import de despesa directa està subjecte a aplicació de la reducció dels dividends percebuts, si
s’escau.
(f2) A la taula 2 següent es mostra la relació de certificacions reals de despeses directes emeses
per l’Ajuntament de Sabadell i pendents d’autorització per part de l’ACA. Aquest import és de
4.076.322,02 € que correspon a un dèficit de 363.562,00 € respecte a l’import atorgat per l’ACA. A
data d’avui, l’ACA no ha resolt el tancament de l’exercici 2015 pel que fa a:
- Es van entrar factures a l’aplicatiu web de l’ACA per un import total de 326.508,98 € i de les
quals no es disposa del núm. d’autorització corresponent.
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En data 22.01.2016, es van trametre a l’ACA les factures que no s’han pogut entrar a l’aplicatiu web
per falta de consignació pressupostària, per un import total de 359.062,06 €

Taula 2. Relació de certificacions de despeses directes exercici 2015 (núm. expedient
ACA exp. núm.

Concepte

Import

Núm. autorització ACA

Núm. factura

Període facturació 2015

465.838,84

5000004009

2015/64

232.919,42

5000006919

2015/121

116.459,71

5000007744

2015/150

116.459,71

5000009359

2015/165

agost

116.459,71

5000010382

2015/186

setembre

116.459,71

5000013221

2015/286

octubre

116.459,71

5000013886

2015/288

novembre

73.376,55

pendent

2015/295

desembre (parcial)

Gener
febrer
març
abril

Manteniment, conservació i
explotació EDAR Riu Ripoll

43.083,16

maig
juny
juliol

desembre (restant)
gener-desembre (regularització)

122.418,31

gener
febrer

767.161,52

5000004518

2015/63

383.580,76

5000006920

2015/122

191.790,38

5000007745

2015/151

juliol

191.790,38
191.790,38

5000009362
5000010384

2015/166
2015/187

agost
setembre

191.790,38

5000013222

2015/287

octubre

191.790,38

5000013887

2015/289

novembre

253.132,43

pendent

2015/294

març
abril

AF15000023
Manteniment, conservació i
explotació EDAR Riu Sec

193.560,59
TOTAL certificat (15.01.2016)

4.076.322,02

Total entrat a l'aplicatiu
facturació ACA i pendent núm
autorització (a 9.03.2016)

326.508,98

Total tramès a l'ACA en data
22.01.2016 i no entrat a
l'aplicatiu facturació ACA per
falta de saldo

359.062,06

Total atorgat ACA (resolució
13.10.2015)

3.717.259,97

Total dèficit

-359.062,05

maig
juny

desembre
gener-desembre (regularització)

ACA AF15000023)
(f3) En data 1.03.2016, l’Ajuntament de Sabadell va interposar davant l’ACA
un contenciós administratiu per a l’exercici 2015, a efectes de:
- Que s’apliqui l’import de l’anualitat de 2014 (4.014.979,92 €) sense el descompte del 7,87%

-

-

5.

corresponent a les contraprestacions econòmiques en forma de fons de reinversió, per a la
definició i càlcul de l’atribució de recursos de l’exercici 2015, en tant que aquesta quantitat ja
va ser descomptada per l'Ajuntament de Sabadell de l’import sol·licitat, tal i com es va
comunicar en escrit a l'Agencia Catalana de l'Aigua de data 29.07.2015.
Que no es compensi l’import de 106.464,20 € corresponent a la regularització de l’exercici
2014, en tant que l’Ajuntament de Sabadell va posar de manifest el seu desacord mitjançant
el recurs contenciós administratiu interposat en data 30.10.2015 per aquell exercici.
Que s’ajusti el concepte de noves incorporacions relatiu al consum de reactius per a noves
instal·lacions a 65.842,00 €, donat que el període de dosificació per a l’eliminació química del
fòsfor total és inferior a l’establert en la resolució de l’Agencia Catalana d'Aigua.
Que no sigui d’aplicació el criteri adoptat per l’Agència Catalana de l’Aigua en relació al
descompte en concepte de contraprestacions en forma de dividends percebuts pels ens
gestors com a socis d’empreses mixtes que presten el servei públic de sanejament, establert
per l’informe de la Divisió d’Assessoria Jurídica en data 02.10.2014, en tant que, tal i com es
va posar de manifest en el recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de
Sabadell en data 30.10.2015, a la fonamentació del qual es fa remissió, és tracta d’un criteri
de caràcter complementari i sobrevingut que no ha estat aprovat pel Consell d’Administració
de l’Agència Catalana de l’Aigua.

En data 2.10.2013, l’ACA i l’Ajuntament de Sabadell van subscriure el conveni de
col·laboració per a la posada en funcionament de les instal·lacions de bioreactors de
membranes de l’EDAR de Sabadell-Riu Sec, del qual es va subscriure les corresponents
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addendes en data 14.01.2015 i 13.01.2016. En el text de l’addenda, s’especifica que per tal de
comprovar i posar en funcionament els espessidors mecànics per a tractar la totalitat del fang
procedent del MBR, és necessari el consum de reactius que s’afegirà com a partida alçada en
l’expedient de costos ordinari de l’EDAR.
6.

En data 27.05.2015, el Director de l’ACA va resoldre a favor de l’Ajuntament de Sabadell
l’atribució de recursos en concepte de reposicions i millores per a la reparació de dues sitges
a l’EDAR de Sabadell-Riu Ripoll i la instal·lació d’un sistema de desodorització i arranjament
del dipòsit homogeneïtzador a Sabadell-Riu Sec (Núm. Exp. AF15000107) en la qual
s’especifiquen les actuacions per a l’eliminació del fòsfor a les dues EDAR, fet que implica que
durant el 2015 i exercicis següents s’hagin d’addicionar reactius que no està contemplat en
l’expedient de costos corresponent.

7.

En data 26.01.2016, l’Ajuntament de Sabadell va sol·licitar a l’ACA pressupost per a l’explotació
dels sistemes de sanejament de riu Sec i riu Ripoll de Sabadell per a l’exercici 2016 per un import
màxim de 4.302.580,85 € (més IVA) en concepte de despeses directes d’explotació i 237.532,24 €
(més IVA) en concepte de despeses indirectes.

8.

En data 21.01.2016, l’ACA va emetre la resolució provisional d’atribució de recursos a
compte per a la prestació dels serveis de sanejament a l’àmbit del sistema de sanejament de
Sabadell (2016) amb núm. d’expedient AF15000273, que correspon al 85% de l’import atribuït
per a l’any 2015 (3.717.259,97 € per a les despeses directes, 129.957,86 € per a les despeses
indirectes i 50.221,21 € per al complement despesa indirecta de gestió de sistemes), amb les
quantitats màximes següents:
-

Despeses directes:

-

Despeses indirectes:

-

Complement despesa indirecta de gestió de sistemes: 42.688,03 € (més IVA)

-

TOTAL ATRIBUCIÓ:

3.159.670,97 € (més IVA)
110.464,18 € (més IVA)
3.312.823,18 € (més IVA)

Consideracions tècniques
•

D’acord amb la lletra a) de l’article 55.1 del TRLMAC determina que:
1. en tot cas, es descompten en el càlcul de les atribucions de recursos les contraprestacions
econòmiques (cànons, aportacions directes o indirectes, etc) que percebin els ens gestors i que no
siguin d’aplicació directa en benefici dels sistemes de sanejament de llur responsabilitat.
2. la incorporació de nous sistemes, o ampliacions dels ja existents, que siguin objecte de cessió o
traspàs als ens gestors, comporta l’increment de l’atribució de recursos corresponent.

•

D’acord amb l’article 6.4 de les Bases d’explotació de la Companyia d’Aigües de Sabadell SA,
s’estableix un fons de reinversió en infraestructures del cicle de l’aigua, corresponent a un 7,87% de la
facturació anual realitzada per CASSA per a la gestió i explotació dels sistemes de sanejament del riu
Sec, riu Ripoll i assecatge tèrmic. Aquests fons s’ha de dedicar bàsicament a finançar les inversions
que fixi l’Ajuntament de Sabadell i que, en qualsevol cas, seran destinades als sistemes de
sanejament, regeneració, reutilització d’aigües depurades, d’entre altres. Per a l’exercici 2016,
l’Ajuntament de Sabadell ha previst una partida d’inversió per un import total de 316.000 € i les
actuacions en benefici del sistema de sanejament que s’estan duent a terme són les següents:
1.

Instal·lació d’una sitja de 150 tn per al fang deshidratat a
l'EDAR Riu Sec per un import de 48.031,45 € (més IVA) per a l’exercici 2016
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Aquesta actuació forma part del Pla de reposició i millores enviat a l’ACA en data
19.12.2014 per import total de 319.850,00€ (més IVA), de manera que l’actuació s’ha
executat de forma plurianual de la següent manera:
-

Exercici 2015: 271.818,55 € (més IVA)
Exercici 2016: 48.031,45 € (més IVA)

2.

Actuacions derivades del “Projecte de millora del
col·lector interceptor del Riu Ripoll en el tram de Sant Vicenç de Jonqueres” el qual està en procés
de redacció i que, per tant, a data d’avui estan en procés de definició.

3.

La resta d’actuacions aniran en funció de l’import del
projecte citat a l’apartat anterior i a l’atorgament específic per part de l’ACA en concepte de
reposició i millores, en tràmit de resolució a data d’avui.

•

D’acord amb el contingut de les clàusules de les resolucions de l’ACA, l’import de les
contraprestacions econòmiques no serà tingut en compte per a la definició i càlcul de l’atribució de
recursos de l’anualitat posterior, sens perjudici que a l’esmentada atribució se li descomptin novament
l’import de les contraprestacions econòmiques rebudes en aquella anualitat. Per tant, la base de càlcul
correspon als 4.014.979,92 € (més IVA) abans d’aplicar el descompte del 7,87%.

•

D’acord amb l’increment de les despeses de consum de reactius derivades de la incorporació de
nous sistemes, o ampliacions dels ja existents, es fan les següents consideracions:
1. Consum de polielectrolit catiònic a l’EDAR Sabadell-Riu Sec

D’acord amb el conveni per a la posada en funcionament dels bioreactors de membrana,
per tal de fer funcionar els espessidors mecànics per a tractar la totalitat del fang
procedent d’aquestes noves instal·lacions, és necessari el consum de polielectrolit catiònic
que s’afegirà com a partida alçada en l’expedient de costos ordinari de l’EDAR per a
l’exercici 2016 i es facturarà per administració.
El càlcul del consum de polielectrolit catiònic per a l’exercici 2016 és de 63.000 € (vegeu
el detall a l’annex 1).
2. Consum de clorur fèrric per a l’eliminació de fòsfor a les EDARs de Sabadell
Dins l’exercici 2015 es van dur a terme les actuacions per a adequar les actuals instal·lacions de
les EDAR per a realitzar el tractament d’eliminació química de fòsfor, fet que implica una ampliació
del sistema de sanejament actual.
El càlcul del consum de clorur fèrric per al 2016 (vegeu l’annex 2) és de:
- Per l’EDAR Sabadell-Riu Sec:
83.900,00 €
- Per l’EDAR Sabadell-Ripoll:
67.400,00 €
- TOTAL
151.300,00 €
•

La previsió de les despeses directes per a la prestació dels serveis de sanejament a l’àmbit del
sistema de sanejament de Sabadell per a l’exercici 2016 és la següent:
- Despeses directes:
4.014.978,92 €
- Despeses directes derivades de nous
sistemes o ampliacions:
214.300,00 €
- TOTAL DESPESA DIRECTA
4.229.278,92€
Aplicació del 85 % sobre l’import certificat
el 2015 (4.076.322,02 €), per a l’atribució
provisional
3.464.873,71
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•

L’import total de les despeses indirectes per a la prestació dels serveis de sanejament a l’àmbit del
sistema de sanejament de Sabadell (2016), d’acord amb la lletra a) de l’article 55.2 es determina
aplicant un coeficient de 0,035 a l’import certificat i validat per l’ACA, en concepte d’explotació per
l’exercici pressupostari immediatament anterior, i s’afegirà un complement de despesa indirecta de
gestió de sistemes resultant d’aplicar el 50% de l’import certificat i validat durant el 2011. Per tant, si es
pren la base de càlcul de les despeses directes 2015 per part de l’Ajuntament de Sabadell,per a
l’exercici 2016 el càlcul és el següent:
- Despeses directes (exercici anterior)
4.014.979,92 € *
- Coeficient
0,035
- Despesa Indirecta d’explotació
140.524,30 €
- Despesa indirecta gestió sistemes certificat
i validat al 2011:
100.442,42 €
- Complement despesa indirecta de gestió de
sistemes 0,5 x 100.442,42€:
50.221,21 €
- TOTAL DESPESA INDIRECTA
190.745,51 €
Aplicació del 85 %, per a l’atribució
provisional
162.133,68 €
* es considera l’import de despeses directes sense comptabilitzar l’import derivat de nous
sistemes o ampliacions

Conclusions
D’acord amb tot l’exposat anteriorment, la que subscriu creu convenient requerir a l’Agència Catalana de
l’Aigua el següent:
1) Que deixi sense efecte la resolució provisional d’atribució de recursos a compte per a la prestació
dels serveis de sanejament a l’àmbit del sistema de sanejament de Sabadell (2016) dictada pel
Director General de l’Agència Catalana de l’Aigua en data 21.01.2016 (expedient núm.
AF15000273) i dicti una de nova per import de 3.464.873,71 € (més IVA) en concepte de despeses
directes i 162.133,68 € (més IVA) en concepte de despeses indirectes, essent el total de l’atribució
3.627.007,39 € conforme a les següents consideracions:
És d’aplicació la base de càlcul l’anualitat de 2014
(4.014.979,92 €) sense el descompte del 7,87%
corresponent a les contraprestacions
econòmiques en forma de fons de reinversió, per a la definició i càlcul de l’atribució de recursos de
l’exercici 2015, en tant que aquesta quantitat ja va ser descomptada per l'Ajuntament de Sabadell
de l’import sol·licitat, tal i com es va comunicar en escrit a l'Agencia Catalana de l'Aigua de data
29.07.2015 i com s’ha fet constar en el contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament de
Sabadell en data 1.03.2016.
2) Que es tinguin en consideració els següents aspectes a efectes del tràmit de resolució de l’atribució
de recursos definitiva per a l’exercici 2016:
-

-

L’Ajuntament de Sabadell esta duent a terme actuacions en benefici dels sistemes de sanejament
en alta per un import total de 316.000 € derivades de les contraprestacions econòmiques
percebudes en forma de fons de reinversió que la Companyia d’Aigües de Sabadell SA posa a
disposició de l’Ajuntament de Sabadell
L’increment de l’atribució de recursos derivat de les despeses de consum de reactiu per a les noves
instal·lacions corresponents, per una banda, del polielectrolit catiònic per al tractament de fangs
que forma part de les noves instal·lacions de bioreactors de membrana de l’EDAR Sabadell-Riu
Sec per import màxim de 63.000 € (més IVA) i, per altra, del clorur fèrric que forma part de les
actuacions que s’estan executant per a adequar les dues EDARs per a l’eliminació química de
fòsfor per import màxim de 151.300 € (més IVA).”

Atès l’informe jurídic emès per la tècnica lletrada del Servei de Sostenibilitat i Gestió
d’Ecosistemes, en data 9 de març de 2016, en relació al procediment per a la tramitació d’aquest
expedient.
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Vist l’acord de l’Ajuntament Ple adoptat en sessió de 20 de juliol de 2015 que delega a la Junta
de Govern Local determinades atribucions entre les quals la relativa a l’assumpte objecte
d’aquest dictamen.
Per la qual cosa, aquesta Àrea de Territori i Sostenibilitat, a petició de la Regidoria de
Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Requerir, amb caràcter previ a la via contenciós administrativa, a l’Agència Catalana de
l’Aigua per tal que procedeixi a deixar sense efectes la resolució definitiva d’atribució de recursos
2016 (despeses directes i indirectes) en relació a la prestació del servei de sanejament a l’àmbit de
Sabadell, dictada pel Director General de l’Agència Catalana de l’Aigua en data 21 de gener de 2016
(exp. Núm. AF15000273), i dicti una de nova per import total de 3.627.007,39 € (més IVA), dels
quals 3.464.873,71 € (més IVA) són en concepte de despeses directes i 162.133,68 € (més IVA)
en concepte de despeses indirectes, conforme a les consideracions que es descriuen a
continuació i que han estat exposades a l’informe del Servei de Sostenibilitat i Gestió
d’Ecosistemes, de 9 de març de 2016:
És d’aplicació la base de càlcul l’anualitat de 2014 (4.014.979,92 €) sense el descompte del
7,87% corresponent a les contraprestacions econòmiques en forma de fons de reinversió, per a
la definició i càlcul de l’atribució de recursos de l’exercici 2015, en tant que aquesta quantitat ja va
ser descomptada per l'Ajuntament de Sabadell de l’import sol·licitat, tal i com es va comunicar en
escrit a l'Agencia Catalana de l'Aigua de data 29 de juliol de 2015 i com s’ha fet constar en el
contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament de Sabadell en data 1 de març de 2016.
SEGON.- Donar trasllat a l’Agència Catalana de l’Aigua de les consideracions que s’indiquen en el informe
tècnic esmentat, i que es reprodueixen a continuació, a efectes que es siguin objecte de valoració en el moment
de dictar la corresponent resolució definitiva de recursos:
•

L’Ajuntament de Sabadell esta duent a terme actuacions en benefici dels sistemes de
sanejament en alta per un import total de 316.000 € derivades de les contraprestacions
econòmiques percebudes en forma de fons de reinversió que la Companyia d’Aigües de
Sabadell SA posa a disposició de l’Ajuntament de Sabadell.

•

L’increment de l’atribució de recursos derivat de les despeses de consum de reactiu per a les
noves instal·lacions corresponents, per una banda, del polielectrolit catiònic per al tractament
de fangs que forma part de les noves instal·lacions de bioreactors de membrana de l’EDAR
Sabadell-Riu Sec per import màxim de 63.000 € (més IVA) i, per altra, del clorur fèrric que
forma part de les actuacions que s’estan executant per a adequar les dues EDARs per a
l’eliminació química de fòsfor per import màxim de 151.300 € (més IVA).

TERCER.- Facultar el 1r tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes perquè
signi tots els documents pertinents i dictar els actes necessaris per a l’efectivitat dels precedents
acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per possibles errors materials, si es donés el cas.
QUART.- Donar compte al Ple Municipal dels acords precedents.
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ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ
ESPORTS
1- Aprovar l’actualització de l’import del cànon que ha d’abonar l’empresa
Iniciatives per a la Gestió Esportives, per la concessió administrativa de les
obres de reforma i la prestació dels serveis esportius del Gimnàs Municipal,
corresponent a l’exercici 2015. (JGL 22/02/2016)

ATÈS que l’Ajuntament Ple en sessió del dia 27 de juny de 2001 va adjudicar la
concessió administrativa de les obres de reforma i la prestació dels serveis esportius del
Gimnàs Municipal, situat a la plaça de Frederic Mompou, a l’empresa Iniciatives per a
la Gestió Esportiva444, SL, NIF B60383882.
ATÈS que la clàusula novena, apartat primer, del contracte de concessió estableix que
el concessionari haurà d’abonar un cànon fix anual de 4.207,08 € durant tot el termini
de vigència de la concessió, revisable en el moment en que es compleixi cada
anualitat de vigència del contracte (30 de juny) segons l’increment experimentat per
l’IPC en el mateix període.
VISTOS l’informe jurídic emès en data 18 de gener de 2016 i l’informe tècnic emès pel
Cap del Servei de la mateixa data favorable al cobrament del cànon corresponent a
l’exercici econòmic 2015 per import de 5.754,50€, xifra resultant de sumar el cànon del
primer semestre de 2015 (2.875,81€) i el del segon semestre (2.878,69€), essent
aquest últim cànon l’actualització per aplicació de l’IPC de juny de 2015 (0,1%),
publicat per l’Institut Nacional d’Estadística.
VIST l’acord del Ple de 20 de juliol de 2015, que delega a la Junta de Govern Local
determinades atribucions, entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest
dictamen.
Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea de Promoció de la Ciutat i
Participació a petició de la Regidoria d’Esports, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents:

ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’import del cànon que ha d’abonar l’empresa
Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL, NIF B60383882, per la concessió
administrativa de les obres de reforma i la prestació dels serveis esportius del Gimnàs
Municipal, corresponent a l’exercici 2015, i que és de 5.754,50€.
SEGON- Imputar aquest ingrés a la partida 520/550.00 del vigent pressupost
municipal.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè faci efectiu l’import en el termini fixat a la
notificació de la liquidació que li serà lliurada.
QUART.- Traslladar aquest acords als interessats així com als departaments
corresponents.
CINQUÈ.- Donar compte al Ple municipal.
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2.- Aprovar l’actualització de l’import del cànon que ha d’abonar la UNIÓ DE
FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA, per la concessió administrativa
de l’obra i servei del complex de les piscines municipals Joan Serra,
corresponent a l’exercici 2015. (JGL 22/02/2016)
ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió del dia 31 de gener de 2001 va adjudicar la
concessió administrativa d’obra i servei del complex de les piscines municipals Joan
Serra, situades a la ronda de Bellesguard, s/n, a la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC), NIF G58155813.
ATÈS que la clàusula onzena del contracte de la concessió estableix que el
concessionari haurà d’abonar un cànon fix durant tot el termini de la concessió de
18.030,36 € anuals, a partir de l’1 de gener de l’any següent al de l’inici de la vigència
(el 14 d’agost de 2003), i durant tot el termini de la concessió, el qual es meritarà el 31
de desembre de cada anualitat de vigència del contracte i serà revisable segons l’IPC
del mes de desembre.
VISTOS l’informe jurídic emès en data 18 de gener de 2016 i l’informe tècnic emès pel
Cap del Servei de la mateixa data favorable al cobrament del cànon a l’exercici
econòmic 2015 per import de 22.039,84€, xifra resultant d’aplicar al cànon de l’any
2014 (22.039,84€) l’IPC corresponent al mes de desembre de 2015 (0%).
VIST l’acord del Ple de 20 de juliol de 2015, que delega a la Junta de Govern Local
determinades atribucions, entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest
dictamen.
Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea de Promoció de la Ciutat i
Participació a petició de la Regidoria d’Esports, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’import del cànon que ha d’abonar la UNIÓ DE
FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA, NIF G58155813, per la concessió
administrativa de l’obra i servei del complex de les piscines municipals Joan Serra,
corresponent a l’exercici 2015, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula del
contracte de concessió, i que és de 22.039,84€.
SEGON.- Imputar aquest ingrés a la partida 520/550.00 del vigent pressupost
municipal.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè faci efectiu l’import en el termini fixat a la
notificació de la liquidació que li serà lliurada.
QUART.- Traslladar els presents acords als interessats així com als serveis
corresponents als efectes oportuns.
CINQUE.- Donar compte Ple municipal.
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3.- Aprovar l’actualització de l’import del cànon de l’any 2016 que ha d’abonar el
Club de Tennis Sabadell per la concessió administrativa de l’ús privatiu del
terreny de domini públic municipal situat en l’interior de la illa que formen els
carrers de Prats de la Riba, Rafael de Casanova i Serralada. (JGL 22/02/2016)
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 28 de novembre de 2001, va
adjudicar a l’entitat Club de Tennis Sabadell la concessió administrativa de l’ús privatiu
del terreny de domini públic municipal situat en l’interior de la illa que formen els
carrers de Prats de la Riba, Rafael de Casanova i Serralada, colindant a les
instal·lacions d’aquesta entitat, situades a l’Avinguda de Prat de la Riba, 91.
ATÈS que aquesta concessió té un termini de 40 anys, a comptar a partir del dia 11 de
desembre de 2001.
ATÈS que la clàusula vuitena del plec de clàusules administratives reguladores
d’aquesta concessió estableix l’obligació del concessionari d’abonar un cànon anual,
que s’actualitzarà segons l’IPC i es satisfarà durant el mes de gener de cada anualitat
de la concessió.
VISTOS l’informe jurídic emès en data 18 de gener de 2016 i l’informe tècnic emès pel
Cap del Servei de la mateixa data favorable al cobrament del cànon de l’any 2016 per
import de 12.209,78€, resultant d’aplicar l’IPC de desembre de 2015 (0%), publicat per
l’Institut Nacional d’Estadística, al cànon de l’any 2015 de 12.209,78€.
VIST l’acord del Ple de 20 de juliol de 2015, que delega a la Junta de Govern Local
determinades atribucions, entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest
dictamen.

Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea de Promoció de la ciutat i
Participació a petició de la Regidoria d’Esports, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’import del cànon de l’any 2016 que ha d’abonar
el Club de Tennis Sabadell (NIF G-08492647), per la concessió administrativa de l’ús
privatiu del terreny de domini públic municipal situat en l’interior de la illa que formen
els carrers de Prats de la Riba, Rafael de Casanova i Serralada, colindant a les
instal·lacions d’aquesta entitat, després d’aplicar l’IPC corresponent, d’acord amb el
què preveu el plec de clàusules reguladores d’aquesta concessió, i aprovar la
liquidació que en resulta, i que és de 12.209,78€.
SEGON.- Imputar aquest ingrés a la partida 520/550.00 del pressupost municipal de
2016.
TERCER.- Requerir al Club Tennis Sabadell perquè faci efectiu l’import en el termini
fixat a la notificació de la liquidació que li serà lliurada.
QUART.- Traslladar aquests acords als interessats així com als departaments
corresponents als efectes oportuns.
CINQUÈ.- Donar compte al Ple municipal.
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III

DISPOSICIONS OFICIALS
Es dóna compte de la publicació al DOGC de 18.02.2016 del Decret 183/2016, de 16
de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els habitatges buits.
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PRECS I PREGUNTES
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. Hernández, que diu, gràcies
Alcalde, seria un prec i una pregunta.
El prec, en la última Junta de Portavoces de este mes y aprovechando que siguen
presentes la Comisión del Instituto y de la escuela Virolet. A propuesta del primer
teniente de Alcalde y del regidor de educación el Sr. Berlanga, se propuso que como,
digamos, el protagonismo lo tienen los que están luchando para la construcción de
este instituto, que son los que han tenido su incumplimiento político y por eso no existe
todavía ni la escuela ni el instituto. Nosotros haríamos una intervención de como
máximo un minuto. El Sr. Rossinyol dijo, hombre si puede ser un minuto y medio, y
dijimos bueno pues un minuto o un minuto y medio. Yo creo que es algo precisamente,
creo que ha sido CiU, la Sra. Rubio y el Sr. García, los demás hemos hecho
incumplimiento de un acuerdo de Junta de Portavoces. Con lo cual el prec seria que
no vuelva a ocurrir, que si viene la entidad, se le da el protagonismo y más si lo
pactamos el prec.
Y la pregunta, en la Junta de Portavoces de septiembre a propuesta de C’s y por
unanimidad se aprobó que la ciudad de Sabadell, iniciara los trámites para obtener el
sello de ciudad amiga de la infancia de UNICEF y creo que fue en el mes de
diciembre, el anterior portavoz el Sr. García, hizo una pregunta y usted diría que en la
próxima Comisión Informativa, se nos informaría de como estaba el trámite, para que
Sabadell obtuviera el sello de ciudad amiga de la infancia. Han pasado tres meses de
la última pregunta aquí, entonces, ¿que como está el tema?.
Hi intervé l’Alcalde, que diu, d’acord, el prec demano disculpes als grups que no hagin
complert. No tenia directament aquesta informació.
Sobre la pregunta, li diré que la Comissió Informativa li explicaran, perquè jo
evidentment no tinc el detall aquí ara mateix, però a la propera Comissió Informativa,
aquest serà un dels punts dels que donarem compte.

S’aixeca la sessió a les 20:25 hores
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