I
AJUNTAMENT PLE
A Sabadell el 26/01/2017, 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 Fernández 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. Cristian Sánchez García
Sra. Ana Carrasco Serrano
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. Carles Bosch Masó
Sr. Lluís Monge Presència
Sr. Esteban Gesa Para
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
26/01/2017 , A LES 17:00 HORES.
A) PART RESOLUTIVA
1.-ALCALDIA
1.-

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 22 de desembre de 2016.

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

Rectificació de l'error material detectat a l'acord del Ple de 14 de novembre de 2016, de
modificació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual.

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

Aprovació inicial del Reglament que estableix les normes d'admissió de l'alumnat a les
escoles bressol públiques de Sabadell.

4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA
4.-

Donar-se per assabentat de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de
15 de desembre de 2016, d'aprovació definitiva del Pla especial de protecció dels béns
arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell (PE-122).

5.-

Donar-se per assabentat de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de
15 de desembre de 2016, d'aprovació definitiva del Pla de millora urbana del sector Artèxtil
(PMU-109).

6.-

Donar-se per assabentat de la resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de 2 de desembre de 2016, per la qual s'aprova definitivament la Modificació
puntual del Pla General d'ordenació en els àmbits de l'Escola Francesc Bellapart i Plaça de
Josep Masllovet (MPG-104).

7.-

Ratificació del Decret 12942/2016 de la Tinenta d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat
, de 15 de desembre de 2016, de rectificació de l'errada material continguda en l'acord del
Ple de 24 de novembre de 2016, d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de
l'obligació del tercer pagament complementari del diferencial del preu just de l'expropiació de
la finca situada al carrer Vidal, 150..

PROGRAMA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I OFICINA DE PATRIMONI
8.-

Imposició d'una sanció per les obres executades al c. Sant Feliu, 10 que constitueixen una
infracció urbanística molt greu
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ESPAI PÚBLIC
9.-

Inici del procediment de revisió d'ofici del contracte de gestió del servei públic de neteja de
l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries del municipi de
Sabadell.

SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES
10.- Acceptació del compromís de l'Agència Catalana de l'Aigua respecte a l'atribució de
recursos en concepte de reposicions i millores destinats al finançament de l'actuació per a la
reposició dels camblocks de la canonada d'aspiració d'aigua tractada de l'EDAR de Sabadell
Riu Sec de 13 de desembre de 2016.

5.-ASSUMPTES URGENTS

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

6.-GRUPS MUNICIPALS
11.- Proposició del grup municipal del Partit Popular, per incorporar nova senyalització i millorarla d'acord amb la normativa per a les bicicletes i el control del seu ús.
12.- Proposició del grup municipal de Convergència i Unió, sobre el servei de subministrament
d'aigua de Sabadell.
13.- Proposició del grup municipal de Ciutadans, per millorar l'assistència sanitària a Sabadell.
14.- Proposició dels grups municipals d'Unitat pel Canvi, d'Esquerra Republicana de Catalunya,
de Crida per Sabadell i de Guanyem Sabadell, de rebuig al procediment de concessió de
nacionalitat espanyola per residència.

15.- Proposició dels grups municipals d'Unitat pel Canvi, de Crida per Sabadell i de Guanyem
Sabadell, a favor de la personació de l'Ajuntament de Sabadell com a acusació particular en
el sumari de Ca n'Alzina.
16.- Proposició del grup municipal de Ciutadans, per la modificació de l'Ordenança Municipal
reguladora del soroll i les vibracions de Sabadell.
17.- Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per instar a la
corporació local que es personi com a acusació particular en la causa judicial penal oberta
pel cas de Can Balsach.

7.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES
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A) PART RESOLUTIVA
1.-ALCALDIA
1.-

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 22 de desembre de 2016.
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=1

Es sotmet a la consideració del Ple municipal l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la
sessió ordinària del dia 22 de desembre de 2016 i s’aprova per unanimitat.

2.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS
RECURSOS HUMANS
2.Rectificació de l'error material detectat a l'acord del Ple de 14 de novembre de
2016, de modificació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual.
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=2
Vist l’acord del Ple adoptat en la sessió extraordinària de data 14 de novembre de 2016 pel qual
es va aprovar la modificació del nombre, característiques i retribucions, així com la plantilla i la
relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sabadell corresponents al personal eventual.
Atès que l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), en relació amb l’article 304.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, estableix que el nombre,
característiques i retribucions del personal eventual són determinats pel Ple municipal, al
començament de cada mandat corporatiu i que aquestes determinacions només podran ser
modificades amb motiu dels pressupostos anuals.
Atès que l’article 19.2 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per al 2016 determina que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran
experimentar un increment global superior a l’1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre
de 2015, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació.
Atès que l’article 304.3 del TRLMRLC estableix que el nomenament del personal eventual, el
règim de les seves retribucions i llur dedicació es publiqui al BOP, DOGC, i si s’escau en el butlletí
o diari propi de la corporació.
Vist l’informe tècnic emès en data 4 de gener de 2017 per la Cap del Servei de Recursos
Humans, segons el qual, és necessari rectificar, per error material, l’acord de modificació del
nombre, característiques i retribucions del personal eventual, en aplicació del que estableix
l’article 19.2 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016, pel que fa a la retribució
dels llocs de treball reservats a personal eventual.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, en relació amb els articles 304 al 306 del Decret Legislatiu 2/2003, de
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28 de abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,
proposo al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Rectificar per error material, el punt SEGON de l’acord del Ple adoptat en la sessió
extraordinària de data 14 de novembre de 2016 pel qual es va aprovar la modificació del nombre,
característiques i retribucions, així com la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Sabadell corresponents al personal eventual, en aplicació del que estableix l’article 19.2 de la Llei
de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016, pel que fa a la retribució dels següents llocs de
treball:
-

Assessor/a de Presidència-Promoció de la Ciutat
Assessor/a de Presidència-Àrea d’Acció Social i Cultura
Assessor/a de Presidència-Coordinador/a de Govern
Assessor/a de Presidència-Participació
Assessor/a de Presidència-Espai Públic

On diu:
La retribució d’aquest lloc de treball es determina en 44.805,60€ bruts anuals dividits en 14
pagues mensuals per import de 3.200,40€, incloses les pagues extres.
Ha de dir:
La retribució d’aquest lloc de treball es determina en 45.253,60€ bruts anuals dividits en 14
pagues mensuals per import de 3.232,40€, incloses les pagues extres.
SEGON.- Rectificar l’Annex III de l’esmentat acord, que estableix les retribucions dels diferents
llocs de treball reservats al personal eventual, i que s’inclou en aquest expedient.
TERCER.- Les variacions assenyalades en l’apartat anterior han estat degudament reflectides en
el capítol 1 del pressupost de despeses per a l’exercici 2017.
QUART.- Publicar aquest acord en el BOP i en el DOGC, en compliment del que disposa l'article
304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local a Catalunya.
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 14 vots a favor, dels
grups municipals d’ERC, d’UPCS, de la CpSBD, de Guanyem Sabadell, 2 abstencions del i
dels regidors no adscrits Sr. Bosch i Sr. Monge, i 11 vots en contra del grup municipal de
CiU, del PSC, de C's i del PP.
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3.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CULTURA
EDUCACIÓ
3.Aprovació inicial del Reglament que estableix les normes d'admissió de l'alumnat a
les escoles bressol públiques de Sabadell.
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=3

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 13 de gener de 2009, va aprovar inicialment
l’avantprojecte de Reglament del procés de preinscripció i matriculació de les escoles bressol
públiques de Sabadell, i que pel Ple de 7 d’abril de 2009 es va aprovar definitivament el text del
reglament, un cop resoltes les al·legacions formulades.
ATÈS que des del Servei d’Educació s’ha analitzat tècnicament en profunditat l’actual reglament, i
que d’aquesta revisió s’ha posat de manifest la necessitat de canviar l’estructura sencera del
reglament, per la qual cosa es vol procedir a la redacció d’un nou Reglament del procediment
d’admissió d’alumnat a les escoles bressol públiques de Sabadell, que a la seva vegada derogarà
l’actual.
VIST que el règim jurídic del procediment d’elaboració de les ordenances i reglaments municipals
és el contingut a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
a l’article 178 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, i als articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (en
endavant ROAS).
ATÈS que mitjançant decret del Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció Social i Cultura núm.
12638/2016, de data 1 de desembre, es va donar compliment a allò establert a l’article 62 del
ROAS, i es va crear la comissió d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte de norma.
VIST l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, que estableix la participació dels ciutadans en el procediment
d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments.
ATÈS que per donar compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015 s’ha fet un procés participatiu
per a l’elaboració de l’avantprojecte de reglament, segons el següent: s’ha promogut una consulta
pública participativa a través del portal web del servei d’Educació; s’ha fet difusió d’aquesta
consulta mitjançant comunicats en premsa i Twitter; s’ha creat i convocat un grup de treball format
per representants de pares i mares i de les direccions de les escoles bressol públiques de
Sabadell, en considerar-los interessats i coneixedors del procés; i s’ha fet una consulta als
representants de la comunitat educativa de la ciutat a través del plenari Consell Escolar Municipal,
en sessió de 13 de desembre de 2016.
ATÈS que la comissió d’estudi creada en virtut del Decret 12638/2016, de data 1 de desembre, un
cop finalitzats els seus treballs, ha proposat el text de l’avantprojecte de Reglament que estableix
les normes d’admissió de l’alumnat a les escoles bressol públiques de Sabadell, segons acta de
data 19 de desembre de 2016, que s’adjunta.
VIST l’informe del servei d’Educació, de data 21 de desembre de 2016, que proposa s’iniciïn els
tràmits administratius adients per a l’aprovació inicial del Reglament que estableix les normes
d’admissió de l’alumnat a les escoles bressol públiques de Sabadell.
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VIST l’informe jurídic de data 9 de gener de 2017, que s’adjunta.
VISTOS els articles 52.2-d), 60.2, i l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que
aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; l’article 49 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 60 a 66 del ROAS, els
articles 128 a 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, 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 inicialment l’avantprojecte de Reglament que estableix les normes d’admissió
de l’alumnat a les escoles bressol públiques de Sabadell, que s’adjunta,

SEGON.- Sotmetre el text proposat a informació pública, conjuntament amb l’acord d’aprovació,
durant un termini mínim de 30 dies, en els termes establerts a l’article 63.2 del ROAS, per a la
formulació de reclamacions i al·legacions. Si no se’n presenten, transcorregut aquest termini
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar cap altre acord de
manera expressa.
TERCER.- Facultar el Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció Social i Cultura perquè subscrigui els
documents que siguin necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.

Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 14 vots a favor, dels
grups municipals d’ERC, d’UPCS, de la CpSBD i de Guanyem Sabadell i, 13 abstencions
del grup municipal de CiU, del PSC, de C’s, del PP i dels regidors no adscrits Sr. Bosch i
Sr. Monge
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4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA
4.Donar-se per assabentat de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Barcelona de 15 de desembre de 2016, d'aprovació definitiva del Pla especial de protecció
dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell (PE-122).
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=4

Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 15 de desembre de
2016, que es transcriu a continuació:
“-1 Aprovar definitivament el Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i
arquitectònics, de Sabadell, promogut i tramès per l’Ajuntament.
-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l’efecte de la seva
executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
-3 Recordar a l’Ajuntament de Sabadell que l’aprovació del present Pla especial suposa deixar
sense vigència el Pla especial de l Patrimoni Arquitectònic de Sabadell aprovat definitivament
l’any 1988.
-4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.”
Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, a petició de la
Regidoria d’Urbanisme, proposa al Ple l’adopció del següent:

ACORD

ÚNIC.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, de data 15 de desembre de 2016, per la qual s’aprova definitivament el Pla especial de
protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell, promogut i tramès
per l’Ajuntament.
El Ple es dóna per assebantat.
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5.Donar-se per assabentat de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Barcelona de 15 de desembre de 2016, d'aprovació definitiva del Pla de millora urbana del
sector Artèxtil (PMU-109).
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=5

Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 15 de desembre de
2016, que es transcriu a continuació:
“-1 Aprovar definitivament el Pla de millora urbana del sector Artèxtil (PMU-109) de Sabadell,
promogut per Sabadell Real Estate Development, SLU i tramès per l’Ajuntament, tot corregint
d’ofici les errades detectades als apartats 5.a, 5.c i 6 de l’article 23 de l’informe tècnic tramès per
l’Ajuntament en data 5 de desembre de 2016 pel contingut dels articles 97, 98 i 99 de la normativa
urbanística el PGO vigent d’acord amb la part valorativa de la proposta.
-2 Manifestar que, d’acord amb els articles 106.3 i 107.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, és requisit previ a la publicació del pla i condiciona la
seva eficàcia la constitució de la garantia corresponent al 12% del valor de les obres
d’urbanització. El promotor disposa d’un termini d’un any per acreditar la constitució d’aquesta
garantia.
-3 Comunicar-ho a l’ajuntament, al promotor i, si escau, als propietaris afectats”
Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, a petició de la
Regidoria d’Urbanisme, proposa al Ple l’adopció del següent:

ACORD

ÚNIC.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, de data 15 de desembre de 2016, per la qual s’aprova definitivament el Pla de millora
Urbana del sector Artèxtil (PMU-109) de Sabadell, promogut per Sabadell Real Estate
Development, SLU.
El Ple es dóna per assebantat.
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6.Donar-se per assabentat de la resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de 2 de desembre de 2016, per la qual s'aprova definitivament la Modificació
puntual del Pla General d'ordenació en els àmbits de l'Escola Francesc Bellapart i Plaça
de Josep Masllovet (MPG-104).
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=6

Vista la resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de data 2
de desembre de 2016, que es transcriu a continuació:

“APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació puntual del Pla general d’ordenació en els àmbtis de
l’Escola Francesc Bellapart i plaça de Jospe Masllovet (MPG-104), de Sabadell, promoguda i tramesa
per l’Ajuntament.”

Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, a petició de la
Regidoria d’Urbanisme, proposa al Ple l’adopció del següent:

ACORD

ÚNIC.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’acord del conseller de Territori Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova definitivament la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació en els àmbits de l’Escola Francesc Bellapart i plaça de Jospe Masllovet (MPG-104).

El Ple es dóna per assebantat.
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7.Ratificació del Decret 12942/2016 de la Tinenta d'alcalde de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat , de 15 de desembre de 2016, de rectificació de l'errada material continguda
en l'acord del Ple de 24 de novembre de 2016, d'aprovació de l'autorització, disposició i
reconeixement de l'obligació del tercer pagament complementari del diferencial del preu
just de l'expropiació de la finca situada al carrer Vidal, 150..
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=7

Atès que en data 15 de desembre de 2016 la Tinenta d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
va signar el Decret núm. 12942/2016 pel qual es va acordar la rectificació de l’error material de
l’acord del Ple municipal de data 24 de novembre de 2016 en quant als imports a cobrar les
senyores A P F i M G P F en concepte de TERCER pagament complementari del diferencial de
preu just determinat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, en sessió de data 11 de maig de 2010,
inclòs el 5% de premi d’afecció, i liquidació d’interessos, en relació a l’expropiació de la finca
situada al carrer Vidal, 150, (Referència cadastral conjunta núm. 6109023DG2060B0001HJ), la
qual consta inscrita al Registre de la Propietat número 2 de Sabadell, al tom 2607, llibre 841, foli
26 i 77, finca número 7.721, amb càrrec al projecte 2014-2-AJSBD-41(E-097 carrer Vidal,150)
aplicació pressupostària 411 1510A 60000 del vigent pressupost municipal on es va establir la
següent amb números d’apunts previs:

Titular
MGPF
APF

NIF
-G
-V

% Titularitat
33,3333%
33,3333%

TOTAL DISPOSAT:

Import
184.987,81 €
184.987,81 €

ADO
920160011584
920160011586

554.963,43 €

I que la distribució correcte és la següent:
Titular
MGPF
APF

NIF
37641275-G
35028971-V

% Titularitat
33,3333%
33,3333%

TOTAL DISPOSAT:

Import
184.987,80 €
184.987,80 €

ADO
920160011584
920160011586

554.963,41 €

Atès que també es va acordar sotmetre aquest Decret a posterior ratificació per part del Ple
municipal.

Vist l’informe jurídic emès en data 9 de gener de 2017 el qual es transcriu parcialment a
continuació:
“2.- FONAMENTACIÓ JURÍDICA:
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, estableix la possibilitat de les administracions públiques de rectificar en qualsevol moment, d’ofici
o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
L’article 13.2 de la Llei 9/2005, del Jurat d’Expropiació de Catalunya, determina que el caràcter executiu dels
seus acords obliga a l’administració expropiant a fer efectiu el pagament del preu just acordat.
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Els articles 48 a 51 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre del 1954, que regulen el pagament i la
presa de possessió dels drets expropiats.
L’article 174.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals que estableix que es poden adquirir
compromisos per despeses que s’hagin d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre
que la seva execució s’iniciï en l’exercici mateix.
3.- COMPETÈNCIA:
L’òrgan competent és el Ple municipal ja que per la Proposició de l’Alcaldia de 20 de juliol de 2015 se li
atribueix en matèria d’hisenda i gestió tributària l’aprovació o adquisició dels compromisos de despesa
plurianual excepcional de l’article 174.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4.- PROPOSTA D’ACORDS:
Vist tot el que s’exposa, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

ÚNIC.- RATIFICAR el contingut del Decret 12942/2016 de 15 de desembre de 2016 de rectificació
de l’error material de l’acord del Ple municipal de data 24 de novembre de 2016 en quant als
imports a cobrar les senyores A P F i M G P F en concepte de TERCER pagament complementari
del diferencial de preu just determinat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, en sessió de data 11
de maig de 2010, inclòs el 5% de premi d’afecció, i liquidació d’interessos, en relació a
l’expropiació de la finca situada al carrer Vidal, 150, (Referència cadastral conjunta núm.
6109023DG2060B0001HJ), la qual consta inscrita al Registre de la Propietat número 2 de
Sabadell, al tom 2607, llibre 841, foli 26 i 77, finca número 7.721, amb càrrec al projecte 2014-2AJSBD-41(E-097 carrer Vidal,150) aplicació pressupostària 411 1510A 60000 del vigent
pressupost municipal on es va establir la següent amb números d’apunts previs:
Titular
MPF
MGPF
APF

NIF
-C
-G
-V

% Titularitat
33,3333%
33,3333%
33,3333%

TOTAL DISPOSAT:

Import
184.987,81 €
184.987,81 €
184.987,81 €

ADO
920160011583
920160011584
920160011586

554.963,43 €

I que la distribució correcte per titulars i números d’apunts previs següents:
Titular
MPF
MGPF
APF

NIF
-C
-G
-V

% Titularitat
33,3333%
33,3333%
33,3333%

TOTAL DISPOSAT:

Import
184.987,81 €
184.987,80 €
184.987,80 €

ADO
920160011583
920160011584
920160011586

554.963,41 €”

Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, estableix la possibilitat de les administracions públiques de
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
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Vist que l’article 13.2 de la Llei 9/2005, del Jurat d’Expropiació de Catalunya, determina que
el caràcter executiu dels seus acords obliga a l’administració expropiant a fer efectiu el
pagament del preu just acordat.

Vistos els articles 48 a 51 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre del 1954, que
regulen el pagament i la presa de possessió dels drets expropiats.

Vist l’article 174.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals que estableix
que es poden adquirir compromisos per despeses que s’hagin d’estendre a exercicis
posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que la seva execució s’iniciï en l’exercici
mateix.
Vist que l’òrgan competent és el Ple municipal ja que per la Proposició de l’Alcaldia de 20 de juliol
de 2015 se li atribueix en matèria d’hisenda i gestió tributària l’aprovació o adquisició dels
compromisos de despesa plurianual excepcional de l’article 174.5 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat a petició de la
Regidoria d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció del següent acord:

ACORD

ÚNIC.- RATIFICAR el contingut del Decret 12942/2016 de 15 de desembre de 2016 de rectificació
de l’error material de l’acord del Ple municipal de data 24 de novembre de 2016 en quant als
imports a cobrar les senyores APF i MG P F en concepte de TERCER pagament complementari
del diferencial de preu just determinat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, en sessió de data 11
de maig de 2010, inclòs el 5% de premi d’afecció, i liquidació d’interessos, en relació a
l’expropiació de la finca situada al carrer Vidal, 150, (Referència cadastral conjunta núm.
6109023DG2060B0001HJ), la qual consta inscrita al Registre de la Propietat número 2 de
Sabadell, al tom 2607, llibre 841, foli 26 i 77, finca número 7.721, amb càrrec al projecte 2014-2AJSBD-41(E-097 carrer Vidal,150) aplicació pressupostària 411 1510A 60000 del vigent
pressupost municipal on es va establir la següent amb números d’apunts previs:
Titular
MPF
MGPF
APF

NIF
-C
-G
-V

% Titularitat
33,3333%
33,3333%
33,3333%

TOTAL DISPOSAT:

Import
184.987,81 €
184.987,81 €
184.987,81 €

ADO
920160011583
920160011584
920160011586

554.963,43 €

I que la distribució correcte per titulars i números d’apunts previs següents:
Titular
MPF

NIF
-C

% Titularitat
33,3333%

Import
184.987,81 €

ADO
920160011583
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MGPF
APF

-G
-V

33,3333%
33,3333%

TOTAL DISPOSAT:

184.987,80 €
184.987,80 €

920160011584
920160011586

554.963,41 €

Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 14 vots a favor, dels
grups municipals d’ERC, d’UPCS, de la CpSBD i de Guanyem Sabadell i, 13 abstencions
del grup municipal de CiU, del PSC, de C’s, del PP i dels regidors no adscrits Sr. Bosch i
Sr. Monge
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PROGRAMA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I OFICINA DE PATRIMONI
8.Imposició d'una sanció per les obres executades al c. Sant Feliu, 10 que
constitueixen una infracció urbanística molt greu
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=8

Vist l’informe jurídic – proposta de resolució formulat en data 30 de desembre de 2016 per
l’instructor del procediment sancionador urbanístic, exp. núm. 2015LLSO00001, incoat a
ADMINISTRACION BERNAL SL, BERNAL 2004 CONSTRUCCIONES SL, al Sr. L R C i al Sr. D L
C, com a presumptes responsables de les obres executades al c. Sant Feliu, 10, per constituir una
infracció urbanística molt greu de l’article 213 e) del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per
decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, (TRLU), consistent en executar, sense títol habilitant, les
obres d’enderroc i execució de l’estructura d’obra nova, restant la façana original estintolada, de
l’edifici denominat E2 del PEPBAMAS, en contra de la regulació del PEPPS, en què l’edifici està
inclòs en el catàleg de béns protegits, i que es transcriu a continuació:
“
Antecedents de fet
Primer.- En data 27 de juliol de 2016 la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha
incoat, mitjançant el decret 8198/2016, un procediment sancionador urbanístic, núm.
2015LLSO00001, per la presumpta comissió d’una infracció urbanística a la finca ubicada al c. de
Sant Feliu, 10-14, de Sabadell.
Segon.- En data 28 de juliol de 2016 l’instructor ha formulat el corresponent plec de càrrecs.
Tercer.- Les obres executades que, d’acord amb el plec de càrrecs, constitueixen una infracció
urbanística molt greu, consisteixen en realitzar, sense títol habilitant, l’enderroc de l’edifici protegit
i identificat com a “E2” del [PEP]BAMAS, i l’execució de l’estructura d’obra nova, restant la façana
original estintolada.
Les obres i actuacions s’han realitzat en un dels elements del Despatx Corominas. La fitxa de
protecció núm. 156 “Despatx Corominas” del [PEP]BAMAS, estableix la categoria de protecció del
bé com a BCIL, d’acord amb la Llei 9/93, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català, amb un
nivell de protecció volumètric en el què no s’autoritza l’enderroc ni desplaçament del conjunt
protegit.
El Text refós del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS), aprovat
definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 24 de gener
de 2008 i publicat al DOGC de 17 de setembre de 2008, establia també en la fitxa 156 “Despatx
Corominas” la categoria de protecció del bé com a BCIL, d’acord amb la Llei 9/93, del 30 de
setembre, del patrimoni cultural català, i un nivell de protecció volumètric.
Aquest darrer planejament derivat va ser declarat nul de ple dret mitjançant sentència de data 25
de febrer de 2015 per la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal
Suprem, i en data 3 de juny de 2015 es va publicar al DOGC l’edicte pel qual es feia pública
aquesta sentència.
Quart.- En data 21 de novembre de 2016 l’instructor ha formulat la proposta de resolució en
compliment de l’article 146.1 RPLU formulant la següent proposta:
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“
1. DESESTIMAR les al·legacions formulades pel Sr. F B P en nom i representació de
ADMINISTRACION BERNAL SL d’acord amb les consideracions indicades amb anterioritat.
2. ESTIMAR EN PART les al·legacions formulades pel Sr. L R C, en el sentit de SOBRESEURE les
actuacions que corresponen a l’expedient pel que fa a la seva participació en les obres d’acord amb
les consideracions indicades amb anterioritat.
3. SOBRESEURE les actuacions que corresponen a l’expedient pel que fa a la seva participació en
les obres al Sr. D L C i a BERNAL 2004 CONSTRUCCIONES SL d’acord amb les consideracions
indicades amb anterioritat.
4. IMPOSAR una sanció de 84.200 € a ADMINISTRACION BERNAL SL, per la comissió d’una
infracció molt greu, com a propietari i promotor de les obres efectuades en l’element E2 del conjunt
d’edificis denominat “Despatx Corominas” ubicat al c. Sant Feliu, 10, que vulneren el règim d’obres
que el planejament urbanístic inclou en el catàleg de béns protegits.
5. CONFERIR un termini d’audiència a les persones interessades de DEU DIES HÀBILS a comptar de
l’endemà d’haver-se notificat aquesta proposta, per presentar les al·legacions, documents i les
justificacions que es considerin procedents, en virtut de l’article 147 del RPLU.
6. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats amb indicació que és un acte de tràmit.”

Quart.- Notificada la proposta de resolució del procediment sancionador als presumptes
responsables, ADMINISTRACION BERNAL SL ha formulat al·legacions.

Valoració de les al·legacions presentades
1.- En data 5 de desembre de 2016, amb registre d’entrada núm. URB2016006325, el Sr. F B P,
en nom i representació d’ADMINISTRACIÓN BERNAL SL formula les al·legacions següents:
Reiteració i ratificació dels escrits presentats en l’expedient sancionador, per defensar la
inexistència d’infracció administrativa.
Proposta de resolució no ajustada a dret:
La proposta de resolució nega el fet que l’enderroc parcial de l’element E2 es va dur a terme per
motius de seguretat, en contra de la documentació que consta a l’expedient sobre el perill que
suposava l’estat de l’edifici.
L’element E2 no mereix cap tipus de protecció volumètrica, sinó la mateixa protecció que
l’element E3, que va obtenir llicència. La protecció atorgada a l’element E2 és errònia, segons els
informes que s’aporten.
A l’expedient no consta que les obres d’enderroc s’executessin abans de l’abril de 2015, ja que
s’acredita mitjançant actuacions d’altres expedients. La declaració de nul·litat del PEPPS
comporta també la dels actes successius com la sanció que es proposa imposar.
La llicència per restaurar l’edifici enderrocat legalitza les pròpies obres d’enderroc. La proposta no
té en consideració les reduccions previstes a la llei.
La valoració de la proposta de resolució no és correcta, tant pel volum calculat com pel fet que
l’actuació d’enderroc no va ser total.
La proposta d’imposició de la sanció és al propietari/promotor de les obres, tot i que l’actuació es
va regir per preservar la seguretat de les persones i sense ànim de lucre. Es va produir un error
involuntari per no comunicar l’execució de les obres.
La proposta de resolució vulnera el dret a la defensa i tutela efectiva de l’article 24 de la
Constitució per no admetre els mitjans de prova proposats.
En base a l’anterior, sol·licita l’arxiu de l’expedient sancionador.
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2.- En data 7 de desembre de 2016, amb registre d’entrada núm. URB2016006368, el Sr. F B P,
en nom i representació d’ADMINISTRACIÓN BERNAL SL, presenta una instància amb el càlcul
del volum edificat en m3 de l’element E2 i sol·licita que s’admeti el mateix.
En relació amb les dues al·legacions anteriors, cal formular les següents consideracions:
Respecte a la reiteració i la ratificació dels escrits presentats en l’expedient sancionador, s’informa
que la proposta de resolució de data 21 de novembre de 2016, subscrita per l’instructor, incorpora
un apartat de valoració de les al·legacions presentades i considera tots els fets relacionats amb
l’objecte de l’expedient sancionador incoat.
Quant a l’al·legació que la proposta de resolució no és ajustada a dret per diferents motius,
s’informa el següent:
Pel que fa a l’afirmació que l’enderroc parcial de l’element E2 es va executar per motius de
seguretat, l’informe tècnic de data 15 de novembre de 2016, incorporat a la proposta de resolució
de data 21 de novembre de 2016, emès per l’arquitecta de l’Oficina del Patrimoni, afirma que no
és necessari l’enderroc, ja que: “... Les mesures per garantir la seguretat de la construcció,
podrien haver consistit en la suspensió provisional de les obres de l’aparcament en curs i la
implantació de mesures de seguretat com, per exemple, el simple apuntalament provisional dels
forjats afectats, fins disposar del corresponent títol habilitant.” i conclou, en aquest punt, el
següent: “L’estat de conservació de l’edifici en el moment de la intervenció, no justifica les obres
realitzades a l’element E2 del Despatx Corominas sense el corresponent títol habilitant.”
Respecte l’al·legació que afirma que l’element E2 no és mereixedor de cap tipus de protecció, ha
estat objecte de valoració en l’informe tècnic de l’Oficina del Patrimoni de data 15 de novembre de
2016, incorporat en la proposta de resolució de data 21 de novembre de 2016.
Les opinions que es recullen en les actes de la Taula del Patrimoni, a la que es refereix l’escrit
d’al·legacions, d’acord amb la definició que tant l’article 20 del PEPPS com els articles 15 i 16 del
PEPBAMAS estableix, són opinions de membres que formen part d’aquest òrgan col·legiat, de
caràcter tècnic, amb la missió d’assessorament de les actuacions en els béns catalogats i els
seus entorns. El contingut de les recomanacions o determinacions no és vinculant. Per tant, les
opinions dels membres d’aquest òrgan no poden deixar sense efecte el grau de protecció sobre
un bé que estableix el pla especial, com en aquest cas.
També cal indicar que el grau de protecció dels altres elements que configuren el “Despatx
Corominas”, així com les intervencions efectuades sobre els mateixos, no desvirtuen la protecció
sobre l’element E2 prevista en la fitxa 156 del PEPPS (vigent en el moment d’executar-se
l’enderroc de l’edifici protegit i l’execució de l’estructura d’obra nova); aquesta fitxa estableix la
categoria del bé com a BCIL, d’acord amb la Llei 9/93, del 30 de setembre, del patrimoni cultural
català, amb un nivell de protecció volumètric.
Respecte que en l’expedient no consta que les obres d’enderroc s’executessin abans de l’abril de
2015, s’informa que és el mateix al·legant on en un escrit d’al·legacions presentat en l’expedient
2015LLDO00034, i en data 20 de març de 2015, amb número de registre d’entrada
URB2015001602, adjunta un reportatge fotogràfic on s’observa clarament que aquesta intervenció
ja s’havia executat. A més a més, en un informe tècnic municipal d’inspecció de data 23 de de
febrer de 2015, que figura en el mateix expedient, també s’observa com l’enderroc ja s’havia
executat.
Respecte a l’informe tècnic de data 25 de setembre de 2016 dictat a l’expedient 2015LLDO00126,
el que es refereix la interessada, si bé és cert que situa les obres en abril de 2015, també és cert
que reprodueix la informació rebuda dels propietaris i el tècnic. A l’efecte, l’informe declara:
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“En relació a la protecció patrimonial del Despatx Corominas en el moment en que es va
executar l’eliminació del forjat de planta primera, l’abril de 2015 segons informació facilitada per
tècnic i propietat, i pel que fa al pla especial de protecció de patrimoni, era vigent la suspensió
de llicències a l’àmbit (BOPB 25/03/2015).”

Quant a la jurisprudència invocada per afirmar que la declaració de nul·litat del PEPPS comporta
també la dels actes successius, com la sanció que es proposa imposar, la sentència invocada es
refereix a la previsió de l’article 103.4 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, (LJCA), que estableix la nul·litat de ple dret dels actes
dictats amb la finalitat d’eludir el compliment d’una sentència.
Però l’acte d’imposició d’una sanció no és un acte ni d’una disposició de caràcter general contrària
a la sentència que declara la nul·litat del PEPPS, que es dicti amb la finalitat d’eludir-ne el
compliment. Aquest procediment sancionador s’ha incoat per la comissió d’una infracció, comesa
durant la vigència del PEPPS, tipificada com a molt greu per l’article 213 e) del Text refós de la
Llei d’Urbanisme, aprovat per decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, (TRLU), i no prescrita, d’acord
amb l’article 227.1 del TRLU. La sentència de data 25 de febrer de 2015 del Tribunal Suprem que
declarava nul de ple dret el PEPPS va ser publicada en data 3 de juny de 2015 (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, DOGC, núm. 6884). Els efectes de la declaració de nul·litat del PEPPS
s’inicien a partir d’aquesta darrera data, d’acord amb l’article 72.2 LJCA que estableix que les
sentències fermes que anul·lin una disposició de caràcter general tenen efectes des del dia en
què es publiqui en el diari oficial corresponent, i per tant, posterior a les dates d’execució de l’obra
i inclús a la data que reconeix la pròpia interessada (abril 2015).
Respecte a la legalització de l’enderroc amb la concessió de la llicència que autoritza la restitució
de la volumetria de l’element E2, aquesta al·legació es va tractar en la proposta de resolució de
data 21 de novembre de 2016 en la que es va afirmar que la concessió d’una llicència municipal
per restituir la volumetria protegida arran de l’enderroc executat sense títol habilitant, no comporta
que les obres d’enderroc de l’edifici protegit sigui una actuació legalitzable. Aquesta llicència
autoritza a executar les obres de reconstrucció del volum del bé però no legalitza l’enderroc
executat prèviament en contra de les previsions del PEPPS. En aquest sentit l’informe tècnic
emès per l’arquitecta de l’Oficina del Patrimoni de data 15 de novembre de 2016 afirma: “Tal i com
consta en l’informe d’inspecció municipal de 30 de Juliol de 2015, en la data de la inspecció
l’enderroc executat no és legalitzable. Segons l’article 121 del reglament de protecció de la
legalitat urbanística (D. 64/2014), i atès que la restitució de la volumetria protegida requereix d’un
projecte tècnic per a la seva execució, és necessari sol·licitar i obtenir el títol habilitant
corresponent. És per això que la concessió de la llicència d’obres per a la restauració de la realitat
física alterada no legalitza l’enderroc executat.”
Quant a la manca d’aplicació de les reduccions previstes en l’article 217 TLRU i l’article 142 del
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig,
(RPLU), els dos preceptes normatius es refereixen a reduccions de les quanties de les sancions
per la restauració voluntària de la realitat física alterada. De moment només s’ha comunicat que
en data 12 de desembre de 2016 s’iniciaven les obres de restauració de la volumetria protegida
de l’element E2; si amb posterioritat es comunica la realització d’aquests treballs, s’hauran de
verificar els mateixos i aplicar les reduccions de la quantia de la sanció que corresponguin, si és el
cas.
Pel que fa a l’error del càlcul del volum edificat de l’element E2, atès que els m3 afectats són
347,51 i no 561,22, com es preveu a la proposta de resolució, una vegada examinada la
documentació gràfica presentada en data 7 de desembre de 2016, s’ha emès un informe tècnic
per part de l’arquitecta de l’Oficina del Patrimoni en data 22 de desembre de 2016, el qual, pel que
aquí interessa, es transcriu parcialment a continuació:
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“En relació a les al·legacions presentades a l’expedient de referència, en dates 5/12/2016 i
7/12/2016 amb núm. de registre d’entrada URB2016006325 i URB2016006368, es fan les
següents consideracions:
En data 18 de Novembre de 2016, s’emet informe tècnic municipal per tal de determinar
l’import de la sanció segons l’article 137 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Pel que fa al càlcul del
volum en metres cúbics afectats per les obres realitzades a l’element E2 del Despatx
Corominas, es calculà tenint en consideració la totalitat de la volumetria de l’edificació, tot
descomptant la façana principal conservada.
En vista de la documentació tècnica aportada en data 7/12/2016, s’extreu del còmput inicial
el volum corresponent al sostre de planta baixa alineat a la façana principal, atès que
d’acord amb els diferents informes tècnics d’inspecció, en aquest àmbit es conserva les
biguetes i jàssera originals.
El volum resultant correspon a la superfície enderrocada multiplicada per l’alçada d’aquest,
segons es detalla en el quadre i documentació gràfica adjunts.

PLANTA BAIXA
PLANTA PIS
MITGERES

TOTAL

Superfície
38,79 m2
19,89 m2
63,52 m2
2,05 m2
2,52 m2
2,51 m2

Alçada
2,30 m
2,87 m
2,80 m
5,85 m
5,85 m
5,85 m

Volum
89,22 m3
57,08 m3
177,86 m3
11,99 m3
14,74 m3
14,68 m3
365,57 m3

Per tant, el volum en metres cúbics afectats per la infracció urbanística és de 365,57m3.”
Com a conseqüència d’aquest nou càlcul, es redefineix la nova quantia de la sanció.
Quant a la justificació de l’actuació per motius de seguretat de les persones i sense obtenir cap
benefici econòmic, i que es va produir un error involuntari en per no comunicar aquesta actuació,
s’informa que la manca de benefici econòmic és una circumstància ja valorada durant la instrucció
d’aquest expedient i com a conseqüència de la qual, s’ha aplicat a la fórmula per calcular la
sanció un mòdul reduït de 0,75, per tractar-se com una circumstància atenuant de l’article 136.2 c)
RPLU en concordança amb els articles 137 i 140.2 RPLU.
Finalment respecte a la vulneració del dret a la defensa i tutela efectiva que empara l’article 24 de
la Constitució per no admetre mitjans de prova, aquest precepte constitucional regula la tutela
judicial efectiva dels jutges i tribunals sense que es produeixi indefensió. Les proves proposades
es van declarar com improcedents de forma motivada en la proposta de resolució de data 21 de
novembre. Al respecte es va informar el següent:
“Pel que fa a la sol·licitud de proves documentals a l’empara de l’art. 35 .f de la LRJPAC, cal
indicar que es declaren improcedents en virtut dels articles 12 del Decret 278/1993, 80 i 137.4 de
la LRJPAC. L’article invocat per la part al·legant estableix que els ciutadans tenen dret a no
presentar documents no exigits per les normes aplicables al procediment que es tracti o que ja es
trobin en poder de l’Administració actuant, però l’objecte d’una petició de prova no és aquest, sinó
el de practicar proves quan no es tinguin per certs els fets al·legats pels interessats o la mateixa
naturalesa del procediment ho pugui exigir. Els documents sobre els que sol·licita practicar la
prova són expedients administratius on la persona al·legant n’és el titular, una figura de
planejament (disposició de caràcter general) i una acta de la Taula de Patrimoni que el mateix
al·legant incorpora en el seu escrit d’al·legacions.
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Igualment, pel que fa a la sol·licitud de proves pericials consistents en citar al Sr. Lluís Ruiz
Cortina i del Sr. D L C per ratificar els seus informes tècnics, es declaren improcedents atès que
els mateixos informes ja s’han presentat i el seu contingut ha estat objecte d’avaluació per part
dels serveis tècnics municipals.”
En conseqüència de tot l’exposat, és procedent estimar parcialment l’al·legació relativa al càlcul
del volum de l’element E2, i desestimar la resta d’al·legacions formulades pel Sr. F B P, en nom i
representació d’ADMINISTRACION BERNAL SL, pels motius exposats.

III.- Normativa aplicable al procediment instruït
Aquest procediment sancionador es tramita d’acord amb les disposicions sobre la potestat
sancionadora de la legislació sobre procediment administratiu comú i sobre procediment de les
administracions públiques de Catalunya, amb el TRLU i el RPLU.

IV.- Tipificació de la infracció urbanística
Les obres i actuacions descrites són constitutives d’una infracció administrativa tipificada com a
molt greu per l’article 213 e) del TRLU, consistent en la vulneració del règim d’obres dels béns
que el planejament urbanístic inclou en el catàleg de béns protegits.

V. Òrgan competent
La potestat sancionadora, segons l’article 8.1 f) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon als ens locals
en l’àmbit de llurs competències i en els termes establerts per la legislació de règim local.
De conformitat amb l’art. 222.1 del TRLU, els òrgans competents per a resoldre els procediments
sancionadors són:
L’alcalde, en el cas d’infraccions lleus i greus.
El Ple de l’Ajuntament, en el cas d’infraccions molt greus.
Per tant, l’òrgan competent per resoldre aquest procediment sancionador serà el Ple municipal.

VI. Proposta de sanció. Determinació de la multa
Les infraccions urbanístiques molt greus, d’acord amb l’article 219 del TRLU, poden ser
sancionades amb una multa de fins a 1.500.000 euros, si bé la seva determinació individual s’ha
de fer d’acord amb la fórmula prevista a l’article 137 del RPLU, que desenvolupa el precepte
anterior.
La fórmula té en compte el mòdul regulador de la multa (R), el volum edificat en metres cúbics o la
superfície de sòl en metres quadrats afectats per la infracció urbanística (VS), el factor relatiu a la
gravetat de la infracció (G), i el factor relatiu a les circumstàncies que modulen la responsabilitat
(C).
El mòdul regulador de la multa (R) serà igual a 50 aplicable al volum de les obres afectades per la
infracció urbanística (article 138.1.a del RPLU).
El volum en metres cúbics afectats per la infracció urbanística (VS) és 365,57 m3, segons
l’informe tècnic municipal emès el 22 de desembre de 2016.
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El factor relatiu a la gravetat de la infracció (G) és 4 per tractar-se d’una infracció molt greu (article
140.1 del RPLU).
El factor relatiu a les circumstàncies que modulen la responsabilitat (C) és 0,75 per aplicació de la
circumstància atenuant de responsabilitat prevista en l’article 136.2 c del RPLU per obtenir escàs
benefici de l’actuació.

M = R · VS · G · C
R
Mòdul regulador de la multa
VS Volum edificat en metres cúbics
G
Gravetat de la infracció
C
Circumstàncies que regulen la responsabilitat
M
Import de la multa sense arrodonir
Import

50,00
365,57
4,00
0,75
54.836
54.800

m3

€
€

De conformitat amb l’article 141.c) del RPLU, l’import resultant d’aquesta fórmula s’ha d’arrodonir
al múltiple de 100 més proper per excés o per defecte, tenint en compte les quanties màxima i
mínima, i en aquest cas resulta un import de 54.800 euros.
Ara be, l’article 219.2 del TRLU estableix que les quanties de les multes fixades s’han
d’incrementar fins a la quantia del benefici obtingut pels infractors, si aquell fos superior; en el
mateix sentit, l’article 143.1 del RPLU, determina que s’ha d’incrementar l’import de la multa que
pertoqui fins a igualar la suma amb el benefici econòmic obtingut. D’acord amb l’informe tècnic de
data 18 de novembre de 2016, es conclou que el benefici obtingut no supera la quantia de la
multa.
Per tant, a la vista de les consideracions anteriors, aquesta sanció s’ha d’imposar a
ADMINISTRACIÓN BERNAL SL, com a responsable, en qualitat de propietari i promotor de les
obres i actuacions realitzades.
VII.- Mesures de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat
No s’ha decretat la restauració de la realitat física alterada per les obres que configuren l’objecte
d’aquest procediment sancionador, atès que durant la tramitació del procediment de restauració
de la realitat física alterada el propietari ha obtingut la llicència municipal per restituir la volumetria
protegida de l’element E2.

VIII.- Determinació dels danys i perjudicis causats
Es desconeixen si s’han produït danys i perjudicis causats per la infracció urbanística.

IX. Proposta de resolució
En conseqüència de l’anterior es formula la següent proposta de resolució consistent en:
PRIMER.- ESTIMAR EN PART les al·legacions formulades pel Sr. F B P, en nom i representació de
ADMINISTRACION BERNAL SL, en el sentit de reduir el volum en metres cúbics afectats per la infracció
3
urbanística a 365,57 m , i DESESTIMAR la resta d’al·legacions d’acord amb les consideracions indicades
amb anterioritat.
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SEGON.- IMPOSAR una sanció de 54.800 € a ADMINISTRACION BERNAL SL, com a responsable, en
qualitat de propietari i promotor, de les obres executades al c. Sant Feliu, 10, per constituir una infracció
urbanística molt greu de l’article 213 e) del TRLU, consistent en executar, sense títol habilitant, les obres
d’enderroc i execució de l’estructura d’obra nova, restant la façana original estintolada, de l’edifici denominat
E2 del PEPBAMAS, en contra de la regulació del PEPPS, en què l’edifici està inclòs en el catàleg de béns
protegits.
TERCER.- SOBRESEURE i ARXIVAR les actuacions que corresponen a aquest expedient sancionador, pel
que fa a la seva participació en les obres, al Sr. L R C, al Sr. D L C i a BERNAL 2004 CONSTRUCCIONES
SL, perquè no s’ha acreditat la seva participació en els fets.
QUART.- FACULTAR al tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat per executar els acords
precedents, així com per aplicar les reduccions previstes legalment sobre la quantia de la sanció imposada,
si és el cas.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats amb indicació que és un acte definitiu en via
administrativa, i dels mitjans d’impugnació.”

Vist els preceptes legals de pertinent aplicació.
La Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, a petició de la Regidoria
d’Urbanisme, proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- ESTIMAR EN PART les al·legacions formulades pel Sr. F B P, en nom i representació
de ADMINISTRACION BERNAL SL, en el sentit de reduir el volum en metres cúbics afectats per
la infracció urbanística a 365,57 m3 , i DESESTIMAR la resta d’al·legacions d’acord amb les
consideracions indicades amb anterioritat.
SEGON.- IMPOSAR una sanció de 54.800 € a ADMINISTRACION BERNAL SL, com a
responsable, en qualitat de propietari i promotor, de les obres executades al c. Sant Feliu, 10, per
constituir una infracció urbanística molt greu de l’article 213 e) del TRLU, consistent en executar,
sense títol habilitant, les obres d’enderroc i execució de l’estructura d’obra nova, restant la façana
original estintolada, de l’edifici denominat E2 del PEPBAMAS, en contra de la regulació del
PEPPS, en què l’edifici està inclòs en el catàleg de béns protegits.
TERCER.- SOBRESEURE i ARXIVAR les actuacions que corresponen a aquest expedient
sancionador, pel que fa a la seva participació en les obres, al Sr. L R C, al Sr. D L C i a BERNAL
2004 CONSTRUCCIONES SL, perquè no s’ha acreditat la seva participació en els fets.
QUART.- FACULTAR al tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat per executar els
acords precedents, així com per aplicar les reduccions previstes legalment sobre la quantia de la
sanció imposada, si és el cas.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats amb indicació que és un acte definitiu en
via administrativa, i dels mitjans d’impugnació.
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 19 vots a favor, dels
grups municipals d’ERC, d’UPCS, de la CpSBD, de Guanyem Sabadell, de C’s i dels
regidors no adscrits Sr. Bosch i Sr. Monge i, 8 abstencions del grup municipal de CiU, del
PSC i del PP.
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ESPAI PÚBLIC
9.Inici del procediment de revisió d'ofici del contracte de gestió del servei públic de
neteja de l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries del
municipi de Sabadell.
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=9
Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de 12 de gener de 2017,
elaborat a requeriment del tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, en relació amb la validesa
del contracte de neteja de l’espai públic i recollida i trasllat de residus, adjudicat a l’empresa
SERVEIS DE MEDI AMBIENT SA.
Atès que de l’informe anterior es desprenen, pel que aquí interessa, els següents antecedents i
les següents consideracions:
“I. Antecedents
1. El contracte del servei de neteja de l’espai públic i recollida i trasllat de residus sòlids urbans,
deixalleries i altres serveis complementaris del municipi de Sabadell s’adjudica a la societat
SMATSA per acords de la Junta de Govern local de 22 de juny de 2012, per un termini d’execució
de 15 anys, des de l’1 d’agost de 2012. L’import del contracte és de 257.250.000,00€, més IVA
del 8% (amb un total de 277.830.000,00€). El primer any s’havia d’abonar a l’adjudicatari la
quantitat de 18.522.000,00€, IVA inclòs.
D’acord amb el plec de clàusules administratives, aprovat per acords plenaris de 13 de desembre
de 2011, el contracte es qualifica com a contracte de gestió de servei públic en la modalitat de
concessió administrativa, gestionat a risc i ventura del concessionari.
No obstant això, els acords d’adjudicació (4t) estableixen que el pagament serà fraccionat, per
fraccions mensuals d’import equivalent a la certificació dels treballs executats durant el mes
corresponent.
Per acords del ple de 13 de desembre de 2011 es nomena els membres de la mesa de
contractació, que posteriorment és modificada per decret núm. 1991/2012 del regidor d’Espai
Públic, pel que se substitueix la Sra. Rosa Quirante pel Sr. José Luis Barón. A l’expedient no hi ha
constància documental de la constitució de la mesa.
Al concurs es presenten tres ofertes, amb el següent volum de negoci en 2010:
SMATSA
FCC SA
VALORIZA SA

17.171.489,37€
533.972.782,00€
87.593.248,00€

L’adjudicació s’efectua per acords de la Junta de Govern local, de 22 de juny de 2012 a l’empresa
SMATSA “en considerar-se que és l’oferta econòmicament més avantatjosa, d’acord amb els
criteris de valoració fixat en el plec de clàusules administratives i descrit en la part expositiva.”

2. En compliment de la normativa vigent, el licitador que ofereixi l’oferta més avantatjosa haurà de
dipositar una garantia del 5% de l’import de l’adjudicació, d’acord amb l’article 83 de la Llei
30/2007, de 30 de desembre, de Contractes del sector Públic. Només si el plec de clàusules
preveu circumstàncies concurrents especials degudament justificades es podrà eximir o modificar
l’import d’aquesta fiança.
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En el mateix sentit, l’article 95, del decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de contractació
del sector públic, que substitueix la llei anterior, en relació amb l’article 99 del mateix text,
estableixen la necessitat de dipositar la mateixa garantia, com a requisit de l’adjudicació.
En aquest cas, l’import de la garantia, corresponent al 5% de l’mport de la licitació, seria de
12.862.500,00€. No obstant això, la clàusula 37 del plec de clàusules establia la necessària
constitució d’una garantia de 600.000,00€, equivalent a un 0,233% del preu d’adjudicació.
3. Les certificacions mensuals del servei es realitzen el dia 20 de cada mes per tal de permetre
efectuar els corresponents pagaments dins el mes corrent, a causa de la manca de liquiditat de
l’empresa. Es certifiquen les hores treballades, però no es fa un seguiment dels treballs realment
executats, com preveu el plec de clàusules tècniques (clàusules 23 a 25).
4. Pel que fa a les inversions, l’apartat 14.4 del plec de condicions administratives estableix
l’obligació de l’empresa adjudicatària de realitzar unes inversions de 17.747.670,00€ (IVA inclòs),
que s’havien d’executar prèvia l’aprovació d’un contracte programa, per tal de concretar el seu
cost final i determinar-ne el finançament. Aquest contracte programa se subscriu pel regidor
delegat d’Espai Públic i el representant de l’empresa SMATSA, per la realització d’inversions
relacionades amb el servei de neteja i recollida de residus, per un import de 14.893.000,81€ (IVA
no inclòs), amb un pla d’amortització de 10 anys, i amb un interès de l’euribor més 3 punts, és a
dir, en aquell moment un 4,077% anual.
5. Per últim, el plec de condicions tècniques preveu que l’Ajuntament encarregui anualment, a una
empresa especialitzada, una auditoria de control financer i de la prestació del servei, a càrrec del
propi concessionari. No consta que s’hagi realitzat mai aquest encàrrec.
6. En base als anteriors fets, cal estudiar quina és la naturalesa jurídica del contracte i si s’ha
seguit el procediment adequat per la seva adjudicació.
II. Fonaments de dret
1. Naturalesa del contracte. Contracte de serveis.
El plec de clàusules aprovat per l’Ajuntament el 13 de desembre de 2011 declara que “la
naturalesa del contracte, de caràcter administratiu ordinari, que vincularà l’empresa amb
l’Ajuntament, serà de gestió de servei públic en la modalitat de concessió administrativa, per la
qual gestionarà l’objecte d’aquest servei al seu risc i ventura, ....”.
Però si les condicions del contracte no transmeten cap risc al contractista, sinó que li asseguren la
remuneració, l’amortització de les inversions, i la revisió de preus; i si l’empresa demana
l’abonament de les certificacions del servei abans d’acabar el mes, per poder fer front al
pagament de les nòmines, de manera que no existeix cap risc en l’explotació; si a més inclou el
servei de neteja viària -un servei essencial de manteniment del domini públic-, no es pot parlar
d’un contracte de gestió de serveis públics, una de les característiques del qual és precisament
l’assumpció pel contractista del risc i ventura de la gestió del servei.
En efecte, fent un estudi dels plecs de condicions, es pot constatar que estem davant d’un
contracte de serveis i no d’un contracte de gestió de serveis públics.
En primer lloc, més de la meitat de les operacions del contracte estan relacionades amb el servei
de neteja de la via pública, servei que no es explotable i que per tant no pot ser objecte d’un
contracte de gestió de servei públic.
En segon lloc, el servei de recollida de residus, que pot ser explotable en funció de com es
defineixin les condicions del contracte (transmissió del risc a partir del pagament en funció
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dels resultats de recollida, o incorporant el cost del tractament dels residus, o obtenint par de la
remuneració a partir dels retorns dels sistemes integrats de gestió o del retorn del cànon, o de la
repercussió de les taxes de recollida de residus de pagament per generació, etc.), s'ha constituït
de manera que no hi ha cap transmissió del risc d'explotació. Així, els plecs de condicions
estableixen un seguit de controls a executar en relació amb els punts següents:
Els contenidors i les freqüències a recollir «independentment de quin sigui el residu que hi hagi
dipositat en el seu interior»
Els punts de destí dels materials recollits.
Que la propietat dels residus recollits serà de l’ajuntament (clàusula 8.7 plec tècnic) «Per tant del
cost o del benefici de la venda o qualsevol ingrés que s’obtingui dels mateixos».
Les freqüències fixes de neteja dels contenidors de cada fracció.
El servei de manteniment d’ubicacions de contenidors amb les freqüències fixades.
Les operacions a realitzar en els serveis de deixalleries.
La remuneració en funció dels serveis efectivament prestats a partir dels preus unitaris fixats,
revisats anualment d’acord amb una fórmula de revisió de preus (clàusula 15 plec administratiu).
La reducció en el preu per incompliment o compliment defectuós de les condicions de qualitat del
servei.
Tots aquests elements, que no inclouen cap element explotable, fan evident que estem davant
d'un contracte de serveis i no d'un contracte de gestió de serveis públics. Aquest fet implica la
vulneració de normes substantives reguladores del contracte veritablement existent:
L’increment del període de contractació del servei de quatre anys a 15 anys, 11 anys més del
legalment establert.
L’increment del període de pròrroga de dos anys a cinc anys, tres anys més del legalment
establert.
Així mateix, comporta irregularitats procedimentals, com:
La vulneració del procediment essencial a seguir, ja que, en tractar-se d’un contracte superior a
207.00,00€, està subjecte al procediment de regulació harmonitzada i a la consegüent obligació
de publicar al DOUE l'anunci del procediment de contractació (article 142.1 del TRLCSP).
La reducció del període d'exposició pública de 52 dies a 26.
Es tracta doncs d’un contracte de serveis, amb les conseqüències que aquest fet suposa. És a dir,
a més del procediment esmentat, una durada màxima de quatre anys, amb una pròrroga que no
pot ser de més de dos anys. Per tant, és irregular l’adjudicació per un període de 15 anys. A més
d’altres qüestions procedimentals irregulars en aquest tipus de contracte.
L’anterior comporta que si l’Ajuntament volgués optar per un canvi de sistema de gestió del servei
no podria fer-ho en juliol de 2016 (quan acabarien els quatre anys de durada màxima dels
contractes de serveis), sinó a la finalització dels 15 anys compromesos; a més d’altres perjudicis
de caire fiscal i econòmic.
Un dels perjudicis causats a l'interès públic, en incrementar de quatre a 15 anys la durada del
contracte de serveis, és la limitació de la pública concurrència durant 11 anys i/o de la implantació
d’altres formes de gestió. No poder optar a un canvi de gestió el 31 de juliol de 2016, quan
haguessin finalitzat els 4 anys del màxim de contracte de serveis sense aprovar cap pròrroga,
significa haver d’assumir un sobrecost per IVA del 10% de com a mínim 1.715.000,00€ anuals, és
a dir 18.865.000,00€ fins el 2027. A més del corresponent percentatge de benefici industrial, que
si fos del 6%, serien uns 1.029.000€ anuals, és a dir 11.319.000,00€ fins el 2027. Uns
sobrecostos totals de 30.184.000,00€.
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Aquestes dèficits procedimentals, que la jurisprudència i les resolucions del Tribunal Administratiu
Central de Recursos contractuals consideren essencials, poden suposar la nul·litat de ple dret
dels actes d’adjudicació del contracte, de conformitat amb els articles (article 37.1.a) del TRLCSP,
i 62.1.e) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aplicable per raó temporal).
En aquest sentit, les resolucions del Tribunal Administratiu Central de Recursos núm.; 431/2015,
de 8 de maig; 548/2015, de 12 de juny, o 280/2015, de 30 de març, entre d’altres, que consideren
que:
“… la errónea calificación del contrato en el PCAP resulta determinante de que en el
procedimiento de licitación se haya incurrido en un vicio de nulidad de pleno derecho, no ya solo
conforme a la expresa previsión del citado artículo 37.1.a), sino asimismo atendiendo al supuesto
contemplado en el artículo 62.1.e) de la LRLPAC, al haberse prescindido de un trámite esencial
en el procedimiento de contratación, cual es la publicación en el DOUE, por lo que debe
entenderse que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido.”
En aquest cas, el procediment a seguir seria el procediment de revisió d'ofici d'un acte
administratiu nul, avui regulat en l’article 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
.......
3. Possible revisió del contracte
Els anteriors fets podrien afectar la validesa del contracte, en el sentit de constituir un acte nul de
ple dret o un acte anul·lable: De la documentació consultada podria derivar-se una causa de
nul·litat de ple dret de l’article 62.1 de la Llei 30/1992, RJAPPC¸ actualment, article 47.e) i 47.f) de
la Llei 39/2015, de’1 d’octubre del procediment administratiu comú (LPAC):

“1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos
siguientes:
e) Los dictados prescindiendo totalmente i absolutamente del procedimiento legamente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad
de los órganos colegiados.”
En tractar-se d’un contracte diferent del que l’expedient indica, i haver-se seguit el procediment
d’acord amb el nom atorgat (contracte de gestió de serveis públics en règim de concessió), però
no d’acord amb el contingut real del contracte (contracte de serveis), no s’ha seguit el
procediment legalment previst. Això comporta la nul·litat per la causa de l’article 47.1.e).
4. Procediment de revisió d’ofici
Les administracions públiques, d’acord amb l’article 106 de la Llei 39/2015, de’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú, i en els supòsits que preveu l’article 47.1 de la pròpia llei, poden
declarar en qualsevol moment la nul·litat d’ofici dels actes que hagin que hagin dictat i que hagin
posat fi a la via administrativa o no hagin estat recorreguts dins el termini. En la tramitació
d’aquest expedient se segueix el procediment previst per la revisió dels actes administratius,
d’acord amb l’article 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment comú de les
administracions públiques.
El procediment comporta la incoació de l’expedient i el nomenament d’un/a instructor/a (article 71
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del procediment de les administracions públiques de Catalunya -
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LPAPC); atorgar el tràmit d’audiència a les persones interessades per un termini de deu dies per
formular-hi al·legacions (article 82 de la LPAC); respondre les al·legacions que s’hagin presentat,
si s’escau, i formular la proposta de resolució. Aquesta, amb còpia de l’expedient corresponent
(degudament indexat i paginat), s’ha de remetre a la Comissió Jurídica Assessora, perquè emeti
el dictamen preceptiu establerts als articles 106 de la LPAC; i 8.3.c) i e) de la Llei 5/2005, de 2 de
maig, de la Comissió Jurídica Assessora. La tramitació de l’expedient es pot suspendre pel temps
necessari per a l’emissió del dictamen, i com a màxim tres mesos (article 22.1.d del mateix text).
La resolució s’ha d’adoptar en el termini de sis mesos des de l’inici de l’expedient, en base al
dictamen de la CJA.
En aquest expedient s’ha demostrat que concorren circumstàncies suficients per tramitar un
expedient de revisió d’ofici dels actes objecte de la revisió.
Per tant, és procedent iniciar l’expedient i atorgar un tràmit d’audiència a l’empresa adjudicatària i
altres interessats que constin a l’expedient. Posteriorment sol·licitar l’informe preceptiu de la
Comissió Jurídica Assessora, amb remissió dels expedients, i finalment dictar la resolució
pertinent.
III. Conclusions
De l’anterior es desprèn el següent:
En l’adjudicació del contracte de neteja de l’espai públic i recollida i trasllat de residus sòlids
urbans, deixalleries i altres serveis complementaris, adjudicat a l’empresa SMATSA, s’ha infringit
la normativa vigent aplicable, en concret:
S’ha tramitat un contracte de serveis com a contracte de gestió de serveis públics (concessió), el
que podria suposar la nul·litat de ple dret del contracte pels motius exposats, d’acord amb l’article
32.a) de la LCSP, en relació 47.1.e) de la Llei39/2015, d’1 d’octubre (anterior article 62.1.e) de la
LPAC).
En conseqüència de l’anterior no s’ha seguit el procediment de regulació harmonitzada al que el
contracte estaria subjecte, per raó de la quantia; per tant, no s’ha realitzat la publicació del
contracte en el DOUE; el que podria comportar la nul·litat de ple dret del contracte sobre la base
de l’article 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (anterior article 62.1.e) de la LPAC).
Es pot iniciar un procediment de revisió d’ofici dels actes d’adjudicació del contracte, segons el
procediment establert a l’article 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015.
En conseqüència, es proposa:
Iniciar el procediment de revisió d’ofici dels actes d’adjudicació del contracte de neteja de l’espai
públic i recollida i trasllat de residus, adjudicat a l’empresa SERVEIS DE MEDI AMBIENT SA.
Atorgar a l’adjudicatària un tràmit d’audiència perquè, en el termini de deu dies hàbils, formulin les
al·legacions i aportin els documents i justificants que considerin oportuns en defensa dels seus
drets i interessos.
Nomenar instructor/a de l’expedient la tècnica jurista, Sra. Concepció Ramila.
Un cop finalitzat el període d’audiència, la instructora formularà la proposta de resolució, en què
inclourà la resposta a les al·legacions, si s’escau; i es remetrà l’expedient a la Comissió Jurídica
Assessora, amb còpia compulsada paginada i indexat, perquè emeti el dictamen preceptiu.
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Suspendre la tramitació de l’expedient des de la sol·licitud del dictamen preceptiu a la Comissió
Jurídic Assessora, fins la recepció del dictamen.
Facultar el regidor delegat d’Espai Públic perquè pugui signar els documents pertinents i dictar els
actes que siguin necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.
Comunicar aquesta resolució a la interessada, amb indicació que és un acte de tràmit no
susceptible d’impugnació, sens perjudici de les al·legacions que es presentin.”
Atès que dels antecedents exposats i de les consieraicons anteriros es desprésn que hi ha motiu
per inicar un expedient sde revisió d’ofici de l’acte administratiu de concesió del servei.
Vist el preceptes esmentats i d’altres vigents de pertinent aplicació.
Atès que l’òrgan competent per adoptar aquests acords és el Ple municipal, en virtut de les
atribucions legalment conferides.
En conseqüència, el tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat proposa al Ple municipal
d’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Iniciar el procediment de revisió d’ofici dels actes d’adjudicació del contracte de neteja
de l’espai públic i recollida i trasllat de residus, adjudicat a l’empresa SERVEIS DE MEDI AMBIENT
SA.

SEGON.- Atorgar a l’adjudicatària un tràmit d’audiència perquè, en el termini de deu dies hàbils,
formuli les al·legacions i aporti els documents i justificants que consideri oportuns en defensa dels
seus drets i interessos.
TERCER.- Nomenar instructor/a de l’expedient la tècnica jurista, Sra. Concepció Ramila.
QUART.- Un cop finalitzat el període d’audiència, la instructora formularà la proposta de resolució,
en què inclourà la resposta a les al·legacions, si s’escau; i es remetrà l’expedient a la Comissió
Jurídica Assessora, amb còpia compulsada paginada i indexada, perquè emeti el dictamen
preceptiu.
CINQUÈ.- Suspendre la tramitació de l’expedient des de la sol·licitud del dictamen preceptiu a la
Comissió Jurídic Assessora, fins la recepció del dictamen.
SISÈ.- Facultar el regidor delegat d’Espai Públic perquè pugui signar els documents pertinents i
dictar els actes que siguin necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.
SETÈ.- Comunicar aquesta resolució a la interessada, amb indicació que és un acte de tràmit no
susceptible d’impugnació, sens perjudici de les al·legacions que es presentin.”
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 14 vots a favor, dels
grups municipals d’ERC, d’UPCS, de la CpSBD i de Guanyem Sabadell, 5 vots en contra
del grup municipal del PSC i dels regidors no adscrits Sr. Bosch i Sr. Monge i, 8
abstencions del grup municipal de CiU, de C’s, del PP.
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SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES
10.Acceptació del compromís de l'Agència Catalana de l'Aigua respecte a l'atribució
de recursos en concepte de reposicions i millores destinats al finançament de l'actuació
per a la reposició dels camblocks de la canonada d'aspiració d'aigua tractada de l'EDAR
de Sabadell Riu Sec de 13 de desembre de 2016.
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=10
Atès que el Ple Municipal en sessió d’1 d’octubre de 2013 va aprovar el text i la formalització del
Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Sabadell per a la
posada en funcionament de les instal·lacions de bioreactors de membranes de l’EDAR Sabadell-Riu
Sec.
Atès que l’objecte del conveni esmentat es va qualificar com a un encàrrec de funcions de l’Agència
Catalana de l’Aigua a l’Ajuntament de Sabadell, com a pas previ al traspàs de la gestió de l’Agència
Catalana de l’Aigua a l’Ajuntament de Sabadell, administració competent del sistema de sanejament,
per tal de:
-

-

Permetre la utilització de les instal·lacions relatives al projecte “Modificat núm. 1 de l’ampliació i
eliminació de nutrients de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sabadell Riu Sec, 1a. Fase”,
executat per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Dur a terme, tant la posada en marxa i les proves de rendiment i de comprovació de les
instal·lacions executades en el context del projecte esmentat, com del conjunt de les instal·lacions
(no remodelades, executades per l’Ajuntament i executades per l’ACA), d’acord amb les dades de
disseny i els resultats previstos al projecte.

Atès que el conveni establia una aportació màxima inicial de 1.229.530,00 €, més IVA, i un termini
d’execució de l’actuació de quinze mesos a comptar des de la data de formalització del conveni.
Atès que el conveni es va formalitzar en data 2 d’octubre de 2013.
Atès que el Ple Municipal, en sessió de 13 de gener de 2015, va aprovar una 1a. addenda al conveni
que comportava una pròrroga del termini de vigència fins el 31 de desembre de 2015 i una ampliació
de l’aportació inicial en 1.138.092,00 €, més IVA.
Atès que el Ple Municipal en sessió de 29 d’octubre de 2015 va acceptar, en el marc de la 1a.
addenda al conveni el compromís de l’Agència Catalana de l’Aigua les atribucions de recursos en
concepte de reposicions i millores següents:
- Adequació del sistema de control de l’EDAR de Sabadell Riu Sec, per un import de 99.885,39 €
més IVA.
- Instal·lació d’una graella de difusors de bombolla gruixuda a l’EDAR de Sabadell Riu Sec, per un
import de 14.125,00 € més IVA.
Atès que el Ple Municipal, en sessió de 22 de desembre de 2015, en base a l’informe elaborat per la
Comissió de Seguiment del conveni, en data 9 de setembre de 2015, va aprovar la 2a. addenda al
conveni, la qual comportava una pròrroga del termini de vigència fins el 31 de desembre de 2016 i
una ampliació de l’aportació inicial en 1.138.092,00 €, més IVA.
Atès que el Ple Municipal en sessió de 27 d’octubre de 2016, també en el marc del conveni, va
acceptar el compromís de l’Agència Catalana de l’Aigua respecte a l’ atribució de recursos en
concepte de reposicions i millores, de data 22 de setembre de 2016, següent:
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Descripció actuació

Import atorgat
( més IVA)

EXERCICI 2016
Control
biològic

de

procés 1 sonda amoni nitrat

5.636,38

1 sonda sòlids

3.782,50

Total anualitat 2016

9.418,88

EXERCICI 2017
Control hidràulic

Control de procés

Cabalimetre entrada

15.700,00

Convertir R1 en tanc de laminació

225.000,00

Control aportació aire per reactor
(cabalímetres aire per reactor-modificació
canonades aire)
Control procés biològic (7 sondes amoni,
nitrat i sòlids-comunicació i controladors
sondes-sistema control aireació nitridesnitrificació)

50.300,00

136.481,12

Total anualitat 2017

427.481,72 €

Atès que el Ple Municipal, en sessió d’1 de desembre de 2016, també en el marc del conveni, va
acceptar el compromís de l’Agència Catalana de l’Aigua respecte a l’atribució de recursos en
concepte de reposicions i millores destinats al finançament de l’actuació per l’eliminació d’escumes als
reactors de MBR Sabadell Riu Sec (2016-2017) següent:
Descripció actuació

Projecte

Anualitat

Eliminació d’escumes als
reactors de MBR Sabadell
Riu Sec (2016-2017)

2013/3ajsbd/76
Bioreactors
EDAR Riu Sec

2016

Import atorgat
(més IVA)

Aplicació
pressupostària
ingrès

19.116 €
440/45303

2017

131.600 €

Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt, en data 13 de desembre de 2016, atribuir a
l’Ajuntament de Sabadell els recursos en concepte de reposicions i millores destinats al finançament
de l’actuació per a la reposició dels camblocks de la canonada d’aspiració d’aigua tractada de l’EDAR
de Sabadell Riu Sec per un import total de 54.776,00 € (més IVA).
Atès que el Servei de sostenibibilitat i Gestió d’Ecosistemes informa, en data 27 de desembre de
2016, sobre la conveniència d’acceptar la resolució d’atribució de recursos esmentada.
Atès que la tècnica lletrada del Servei de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes informa, en data 27 de
desembre de 2016, favorablement el procediment per a la tramitació de l’expedient.
Vist l’article 42.5 de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2016, el qual, en relació al
reconeixement dels drets que comporti ingressos, estableix que, en el cas de subvencions o
transferències a rebre d’una altra entitat, condicionades al compliment de determinats requisits, es
recollirà el compromís des del mateix moment de l’adopció de l’acord formal, prèvia fiscalització
d’Intervenció.

30

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. Acceptar el compromís de l’Agència Catalana de l’Aigua respecte a l’atribució de recursos
en concepte de reposicions i millores destinats al finançament de l’actuació per a la reposició dels
camblocks de la canonada d’aspiració d’aigua tractada de l’EDAR de Sabadell Riu Sec de data 13 de
desembre de 2016, que es detalla a continuació amb càrrec a l’aplicació pressupostària que també
s’indica, en el marc del Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de
Sabadell per a la posada en funcionament de les instal·lacions de bioreactors de membranes de
l’EDAR Sabadell-Riu Sec per un import total de 54.776,00 € (més IVA) conforme el següent:
Descripció actuació

Projecte

Reposició dels camblocks de la 2013/3ajsbd/76
canonada d’aspiració d’aigua
Bioreactors
tractada de l’EDAR de Sabadell EDAR Riu Sec
Riu Sec

Anualitat

2016

Import atorgat
(més IVA)

54.776,00 €
(més IVA)

Aplicació
pressupostària
ingrés
440/45303

SEGON. Determinar que aquests acords tenen efectes a 30 de desembre de 2016.
TERCER. Facultar el tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat perquè subscrigui la
documentació necessària per a l’efectivitat dels acords precedents, inclosa la rectificació i/o esmena
pels possibles errors materials, si es donés el cas.
QUART. Donar trasllats d’aquests acords a l’Agència Catalana de l’Aigua i als departaments
municipals competents en la matèria.

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

31

B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

6.-GRUPS MUNICIPALS
11.Proposició del grup municipal del Partit Popular, per incorporar nova senyalització
i millorar-la d'acord amb la normativa per a les bicicletes i el control del seu ús.
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=11

Atès que la mobilitat urbana es troba en un moment de canvis i evolució dintre de les múltiples
possibilitats que ofereix l’espai públic.
Atès que a Sabadell, per part de l’equip de Govern, mitjançant el pla de mobilitat, les inversions en
millora de la via pública i de la creació de nous carrils bici, s’està apostant de forma clara per
incrementar l’ús de la bicicleta, promocionant el seu ús quotidià i utilitari a la ciutat.
Atès que tendència a Espanya i a la resta d’Europa és la d’incrementar la utilització de la bicicleta
com a principal mètode de transport per els múltiples beneficis que comporta el seu ús a les gran
ciutats: menys contaminació atmosfèrica al disminuir el consum de combustibles dels vehicles
privats, reducció de contaminació acústica, estalvi econòmic en la compra de carburants, reducció
del sedentarisme de la població, etc.
Atesa l’existència de normes de trànsit que regulen la circulació de les vies i terrenys privats que
siguin utilitzats per uns col·lectius i diferents tipus d’usuaris.
Atès que en l’àmbit de les bicicletes en el capítol cinquè de l’ordenança municipal de circulació de
vianants i vehicles estipula a l’article 12, “Les bicicletes hauran de circular obligatòriament pel
carril bici o itineraris senyalitzats, respectant en tot cas l’amplada i límits d’aquest, així com les
marques vials i la senyalització” i ”quan no n’existeixin, circularan per la calçada”.
Atès que la mateixa ordenança determina que les bicicletes, de no existir carril bici ni altra via
especificada, podran circular excepte en moments d’aglomeració per voreres amb més de 5
metres d’amplada, parcs públics i àrees per vianants, respectant la preferència d’aquets, sense
superar els 10 km/h, deixant 1 metre de distància de separació entre la bicicleta i el vianant i
circular a menys d’un metre de les façanes.
Atès a que una gran part dels usuaris de la bicicleta i els vianants desconeixen les normes de
circulació, encara que no els exculpa les infraccions ni les sancions corresponents.
Atès que l’ús de la bicicleta pot comportar, com qualsevol altre vehicle, tensions o discrepàncies a
l’hora de compartir els espais públics entre els diferents vehicles (cotxes, ciclomotors, bicicletes) i
els vianants i que actualment, ens consta, s’han produït aquestes discrepàncies sobretot en
espais especialment destinats als vianants, a més d’accidents greus i atropellaments de vianants
a les voreres, que són els més febles a l’àmbit de la circulació.
Atès que des de l’Ajuntament s’ha de promoure la convivència, la coexistència i el compliment de
les normes de circulació de tots els usuaris de la via pública.
Atès que des de l’ de novembre Sabadell disposa d’un model de policia local de proximitat que
assegura la seva presència a tots els districtes a diari i permanentment, que se n’encarrega entre
d’altres tasques, de la seguretat vial.
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És per això que formulem al Ple Municipal els següents acords,
ACORDS

PRIMER.- Adequar la ciutat per l’ús responsable de la bicicleta millorant la senyalització de la
normativa per la bicicleta a la via pública i crear-ne de nova.
SEGON.- Millorar el control de l’ús de la bicicleta, mitjançant el cos local de Policia bàsicament en
la seva vessant de conscienciació i educativa, com també fer difusió de l’educació per a la
mobilitat sostenible i segura, convidant als usuaris de la bicicleta a que coneguin l’ordenança de
circulació, en especial el capítol V, article 12, sobre bicicletes.

TERCER.- Realitzar des de l'Ajuntament una campanya informativa a través de volants als
domicilis, cartells, anuncis a les marquesines sobre les normes de circulació de la bicicleta, fent
especial incidència en la pròpia seguretat dels ciclistes i en el respecte de l’ús prioritari dels
vianants a les voreres, així com als vianants de no fer ús del carril bici, informant també de les
sancions derivades pel incompliment de la normativa.
QUART.- Facilitar als ciutadans un mapa senyalitzat amb els itineraris de bicicletes de Sabadell,
per conèixer les rutes i els itineraris més adequats i segurs per fer els desplaçaments en bicicleta
urbans.

Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat, aprovació obtinguda en votació
ordinària.
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12.Proposició del grup municipal de Convergència i Unió, sobre el servei de
subministrament d'aigua de Sabadell.
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=12

El 9 d’abril de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar la modificació del Reglament
del servei públic de subministrament d’aigua al municipi de Sabadell. Aquest Reglament va entrar
el vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, es a dir,
el 13 de juny de 2013.
Com diu el preàmbul de l’esmentat Reglament, l’aigua és un element necessari per a la vida i per
al desenvolupament de les activitats econòmiques, però alhora és un element escàs. Per aquest
motiu, cal afavorir i incentivar el seu ús racional.
Per tal de definir aquest ús racional a l’hora de garantir un subministrament d’aigua potable de
Sabadell ,el Ple municipal, mitjançant aquest reglament, va establir els principis de funcionament
del servei públic de subministrament d’aigua potable de la ciutat, així com el marc de relació entre
l’entitat subministradora i l’Ajuntament, que es concreta en el Pla Director que ha d’aprovar el Ple
municipal i els corresponents plans d’inversions i memòries anuals que se’n deriven.
L’Ajuntament de Sabadell és el titular del servei de subministrament d’aigua potable a la ciutat i,
per aquest motiu, d’acord amb l’article 4, apartat h) del Reglament, li correspon aprovar el Pla
Director en relació a la xarxa d’abastament d’aigua potable que inclourà la proposta d’actuacions
de millora, amb la corresponent valoració, priorització i repercussió econòmica durant el període
corresponent.
Així mateix, també li correspon accedir a les instal·lacions i infraestructures adscrites al servei de
subministrament d’aigua potable de Sabadell, per mitjà dels tècnics municipals, tenint present que
l’esmentat reglament preveu explícitament que quan aquest servei es presti mitjançant alguna
modalitat de gestió indirecta, l’Ajuntament ostentarà les facultat d’Administració concedint que li
atorga la llei.
Per altra banda, hi ha una sèrie d’informacions importants en relació al servei de subministrament
d’aigua potable que afecten directament als ciutadans, fet pel qual creiem que és positiu que sigui
coneguda per a tothom. Aquest és el cas de la pressió en que es subministra l’aigua a les llars
que constitueix un factor important a l’hora del incrementar o reduir el consum d’aigua.
Un altra dada que hauria de ser d’escrutini públic és el nivell d’aigua dels dipòsits de contingència
de la ciutat. Aquest és un excel·lent control per a garantir que es compleixi amb aquesta obligació
contractual.
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Que el govern municipal sotmeti al Ple municipal del mes d’abril el Pla Director previst en
l’apartat h) de l’article 4 del Reglament del servei públic de subministrament d’aigua al municipi de
Sabadell.
Segon.- En consonància amb la voluntat de transparència manifestada per l’Ajuntament de
Sabadell, s’haurà de penjar a la web municipal, la xarxa de distribució d’aigües per districtes amb
la informació actualitzada de forma regular del mapa de pressions.
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Tercer.- En consonància amb la voluntat de transparència manifestada per l’Ajuntament de
Sabadell, s’haurà de penjar a la web municipal el protocol de contingència de falta d’aigua.
Sotmès el dictamen a votació ordinària, no s’aprova, amb 13 vots a favor dels grups
municipal de CiU, del PSC, de C's, del PP i dels regidors no adscrits Sr. Bosch i Sr.
Monge i 14 vots en contra dels grups municipals d’ERC, d’UPCS, de la CpSBD, de
Guanyem Sabadell.

35

13.Proposició del grup municipal de Ciutadans, per millorar l'assistència sanitària a
Sabadell.
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=13
Les darreres setmanes ha tornat a ser notícia la situació insostenible en el servei d’urgències de
la Corporació Sanitària Parc Taulí. Una situació que no és puntual, que no és producte de
l’epidèmia de grip, que segons les dades del PIDIRAC (pla d’informacions de les infeccions
respiratòries agudes a Catalunya, temporada gripal 2016-2017) la grip està en un nivell
d’intensitat d’activitat moderada. La grip no és el problema, en tot cas agreuja el problema.
La situació de les urgències del Taulí no és un tema puntual ni recent, hi ha un relat històric del
perquè de la situació que fa que molts dies de l’any trobem un servei d’urgències pràcticament
col·lapsat.
L’àrea sanitària del Vallés Occidental pateix un dèficit estructural des de fa anys, en el cas de
l’àrea d’influència dels pacients de la Corporació Sanitaria Parc Taulí el dèficit encara era i és més
accentuat. Per això, l’any 2005 la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament de Salut,
aprova el Pla Sanitari del Vallès Occidental.
Es van decidir una sèrie d’actuacions, algunes que es van realitzar i d’altres que no han vist la
llum.
Es van construir nous centres d’atenció primària, es van fer grans inversions a l’Hospital Parc
Taulí i a l’Hospital de Terrassa, es va augmentar els recursos humans.
Es va decidir que els ciutadans de Sant Quirze del Vallès que tenien assignada la seva
assistència sanitària a la Corporació Sanitària Parc Taulí passessin a ser atesos al Consorci
Sanitari de Terrassa, aquesta decisió també es va adoptar amb part de la població assignada al
CAP Can Rull. Això va significar reduir els ciutadans assignats al Taulí.
Però també moltes de les inversions promeses que havien de reduir el dèficit sanitari a la comarca
mai s’han arribat a fer, com per exemple els dos nous hospitals promesos: el de CerdanyolaRipollet-Montcada, i el de Sant Cugat- Rubí.
La no construcció de l’hospital Ernest Lluch (Cerdanyola-Ripollet-Montcada), es va pal·liar amb
l’obertura d’entre 30 i 60 llits a la Clínica del Vallès (antiga Aliança de Sabadell).
Quan encara no s’havia desplegat tot el pla sanitari del Vallès Occidental aprovat el 2005 per tal
de pal·liar el dèficit sanitari de la comarca, van començar les greus retallades a sanitat, molt
severes al pressupost de la Generalitat de l’any 2011 i que s’han augmentat i mantingut fins a
l’actualitat.
Les retallades van paralitzar inversions, es van tancar plantes hospitalàries, quiròfans, centres
d’atenció primària on es donava atenció continuada, retallades de personal i de sous, etc.
Només la professionalitat dels nostres treballadors sanitaris i la reducció dels seus sous amb
l’augment de la seva jornada laboral ha pogut fer sostenible una bona atenció sanitària a pesar de
les greus retallades.
Però la política erràtica sanitària de Boi Ruiz en retallades només basades en números no ha
tingut millora amb el nou conseller Comín, es mantenen les retallades i es fa política sanitària
sense planejament i a cop de titular mediàtic.
Des de Ciutadans apostem per un sistema públic sanitari, d’accés universal i de qualitat, on es
prioritzi les inversions en els equipaments públics i els seus professionals. Però el sectarisme i el
dogmatisme ideològic no pot anar en contra de donar un bon servei als ciutadans, i si els
equipaments públics en la seva màxima capacitat no poden assumir la pressió assistencial, hem
de treballar i col·laborar amb altres agents sanitaris per donar un servei de qualitat als nostres
ciutadans.
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El conseller Comín va anunciar amb un gran titular mediàtic que acabaria amb les privatitzacions
del sistema sanitari català, mostrant un gran desconeixement de la gran varietat de proveïdors
sanitaris en la nostra comunitat autònoma.
Una de les grans notícies era acabar amb el concert de la Clínica del Vallès per traspassar
l’activitat als hospitals públics del Parc Taulí i de l’Hospital de Terrassa.
Una mesura amb la qual Ciutadans estava a favor sempre que es fes amb planificació, que no
afectes els professionals i que busques la millor atenció pels ciutadans. Estàvem i estem en la
dignificació i priorització dels equipaments sanitaris públics, però avisàvem, què passarà quan
arribem al màxim nivell de capacitat i no sigui suficient?
Ara a la ciutat de Sabadell ens trobem amb un hospital públic que és el Taulí que a dia 17 de
gener té 59 pacients a urgències esperant llits, 30 d’aquests ja porten més de 24 hores,
ambulàncies que no podem descarregar pacients, passadissos intransitables plens de cadires i
lliteres amb malalts, professionals que presten atenció amb un nivell d’estrès i amb males
condicions punxant de genoll a un passadís, pacient sense intimitat, etc.
I a pocs quilòmetres, a la mateixa ciutat, tenim un hospital nou, amb plantes buides on ja no
derivem pacients en nom de la des privatització, mentre des del Taulí continuem derivant pacients
a l’Hospital General de Catalunya, hospital del mateix propietari que la Clínica del Vallès, una
bogeria en nom de la ideologia i en contra dels ciutadans.
La gran aposta del govern de la ciutat de Sabadell i del conseller Comín és la construcció de les
noves urgències del Taulí…el 2019, però fins aquesta data hem de castigar als ciutadans i als
professionals amb les condicions que tenen al servei d’urgències del Taulí?
Des de Ciutadans creiem que es necessiten decisions urgents fins a la construcció de les noves
urgències el 2019.

Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1- Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a negociar de manera urgent
un conveni de col·laboració amb la Clínica del Vallès per poder derivar pacients a llits
d’hospitalització.
2- Aquest conveni només haurà de recollir derivacions de pacients de Medicina Interna amb
determinades patologies, en la línia que es fa amb l’Hospital General de Catalunya i
l’Hospital de Terrassa.
3- Aquest conveni tindrà l’objectiu de garantir que quan les urgències del Taulí arribin al seu
nivell màxim de capacitat els ciutadans de la seva àrea d’influència no hagin de passar
dies en lliteres als passadissos en condicions indignes.
4- Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya juntament amb els
proveïdors sanitaris de la ciutat a millorar l’atenció primària, els equipaments de salut
mental i els sociosanitaris; que han de tenir una comunicació i col·laboració en xarxa amb
l’atenció hospitalària del Parc Taulí.
Sotmès el dictamen a votació ordinària, no s’aprova, amb 6 vots a favor dels grups
municipal de C's, del PP i dels regidors no adscrits Sr. Bosch i Sr. Monge i 14 vots en
contra dels grups municipals d’ERC, d’UPCS, de la CpSBD, de Guanyem Sabadell. I 7
abstencions dels grups municipals de CiU i del PSC,
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14.Proposició dels grups municipals d'Unitat pel Canvi, d'Esquerra Republicana de
Catalunya, de Crida per Sabadell i de Guanyem Sabadell, de rebuig al procediment de
concessió de nacionalitat espanyola per residència.
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=14

La Llei 19/2015, de 13 de juliol, de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la
Administración de Justícia y el Registro Civil i el Real Decreto 1004/2015, de 6 de
novembre, que desenvolupa el seu Reglament, han modificat el procediment per accedir a
la nacionalitat espanyola. Entitats del tercer sector i col·lectius de persones migrades
denuncien que aquest nou procediment ha produït una situació de vulnerabilitat i indefensió
de les persones sol·licitants per els següents motius:
- La privatització de les proves i centres de formació-preparació per a realitzar-les. El
Instituto Cervantes esdevé l' única institució que dissenya i administra les proves,
mitjançant convenis amb centres privats tant en relació al nivell de coneixement A2 de
castellà (DELE, diploma d' espanyol com a llengua estrangera) com en relació a la
prova CCSE (coneixements constitucionals i socioculturals d' Espanya). Manca la
representació de centres o serveis públics que puguin administrar les proves i les
formacions necessàries, com per exemple les Escoles Oficials d' Idiomes o Escoles d'
Adults.
- La imposició d' un model economicista d' accés a la nacionalitat espanyola. El cost
de la tramitació dels expedients esdevé de 100 euros per la taxa de presentació de la
documentació, més 85 euros del cost de l'examen CCSE, més 124 euros del cost de
l'examen de castellà, més el cost que pugui tenir la tramitació de la resta de
documentació necessària del país d'origen. La legislació anterior preveia una
tramitació sense cap cost econòmic. En el cas de la realització de cursos de
preparació per la prova de castellà, el cost s' eleva a 400€ més.
- La diferenciació de les proves a realitzar en funció de la llengua del païs d' origen.
Aquelles persones procedents de països de llengua hispana queden exemptes de
realitzar les proves de castellà (DELE A2).
- La discriminació de les persones que havent realitzat els seus estudis secundaris o
universitaris a Espanya han de realitzar les proves de castellà (DELE A2 ) i les proves
de CCSE (coneixements constitucionals i socioculturals d' Espanya). Aquestes
persones poden acreditar titulacions acadèmiques que implícitament contenen els
coneixements requerits a les esmentades proves.
- El disseny i execució de la prova DELE A2 està orientat a persones amb un nivell
formatiu mig o mig-alt, obstaculitzant l' assoliment satisfactori de la prova a un nombre
elevat de persones, i entre elles les especialment vulnerables. En aquest aspecte cal
remarcar també la manca de previsió de procediment per a la realització de les proves
d' aquelles persones que presenten limitacions per diversitat funcional i/o intel·lectual ,
analfabetisme en diferents graus o baixa escolarització.
- El procés d' inscripció telemàtic dificulta l' accés a la sol·licitud i a aquestes proves i
és discriminatori per a aquelles persones que no tenen coneixements informàtics. En
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aquests casos farà necessari el suport de professionals, entitats o altres serveis per a
realitzar tot el procés. Cal destacar també que, a Catalunya, actualment es produeixen
situacions de greuge en relació a Registres Civils que ja no accepten les sol·licituds de
cita presencialment.
- L' entrada en vigor d' aquesta llei s' ha produït sense un període transitori que
permeti la unitat de criteris entre els registres civils pel que fa a les persones que ja
tenien demanada cita abans de l' entrada en vigor de la llei.
- A data actual, a Catalunya, no queden places per a les convocatòries de febrer i
març per realitzar la prova CCSE, romanent moltes persones durant mesos a l' espera
de realitzar la prova tot i portar dos anys amb cita prèvia. Aquestes persones hauran
de renovar part de la documentació dels seus països d' origen per caducitat.
Per tots aquests motius, els grups municipals d’Unitat pel Canvi, Esquerra Republicana, Crida per
Sabadell i Guanyem Sabadell a l’Ajuntament de Sabadell, proposen al Ple Municipal l’adopció
dels següent
ACORD
Primer. Exigir al Govern de l'Estat Espanyol que modifiqui el Reglament per:
1.1. Habilitar els mecanismes i recursos necessaris per esmenar aquestes
situacions.
1.2. Incloure la llengua catalana com a llengua vàlida per certificar i aconseguir la
nacionalitat espanyola.
1.3. Reconeixement dels certificats oficials de llengua castellana i/o catalana de nivell
A2 que expedeixen les entitats públiques o habilitades per l’administració, com
les Escoles de Persones Adultes o les Escoles Oficials d'Idiomes.
1.4. Exempció de fer les proves de CCSE i DELE A2 a les persones que han superat
l'ESO o estudis superiors.
1.5. Fer accessible la sol·licitud i les proves per la concessió de la Nacionalitat a
persones amb limitacions per baixa escolarització o per diversitat funcional o
intel·lectual.
1.6. Habilitar centres públics per a la realització de les proves i per la formació
corresponent.
1.7. Garantir una oferta de formació amb preu assequible per a la preparació de les
proves.
1.8. Incrementar les cites de les proves de Castellà,
Català i de CSSE
(coneixements constitucionals i socioculturals d’ Espanya) a Catalunya, així com
la freqüència de les proves al llarg de l’ any.
1.9.

Disminució de l’ import de les taxes.

Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 26 vots a favor, dels
grups municipals d’ERC, d’UPCS, de la CpSBD, de Guanyem Sabadell, de CiU, del PSC, de
C's, i dels regidors no adscrits Sr. Bosch i Sr. Monge, i 1 abstenció del grup municipal del
PP.
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15.Proposició dels grups municipals d'Unitat pel Canvi, de Crida per Sabadell i de
Guanyem Sabadell, a favor de la personació de l'Ajuntament de Sabadell com a acusació
particular en el sumari de Ca n'Alzina.
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=15

La finca de Ca n’Alzina es troba ubicada en un espai qualificat de protecció especial pel seu
interès natural i agrari pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona. El Pla General Municipal
d’Ordenació de Sabadell classifica la finca com a sòl no urbanitzable i la qualifica de zona de
valor agrari (clau 7.1).
La classificació de sòl no urbanitzable ve determinada per la conveniència d'evitar la
transformació dels terrenys per a protegir-ne l'interès connector, natural, agrari,
paisatgístic, forestal o d'un altre tipus, segons estableix la legislació urbanística vigent (art.32 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya).
El Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell,
PEPBAMAS, defineix a l’entorn de la masia de Ca n’Alzina un espai de protecció arqueològica
(EPA) i n’identifica el jaciment arqueològic JAC66 com element de valor arqueològic. Cataloga
la masia com element protegit 77-D1, amb un nivell de protecció volumètrica, pels seus valors
arquitectònics i històrics. Aquest Pla també inclou la finca de Ca n’Alzina en l’Espai d’Interès
Mediambiental, EIMA nº7, Sistema de la riera de Can Canyameres-Riera Seca i Santiga, pel seu
interès Ecològic i Paisatgístic.
A pesar de la seva qualificació urbanística i el seu elevat nivell de protecció, a la finca i a la masia
de Ca n’Alzina s’hi han realitzat des de fa anys nombroses actuacions, fins a transformar
radicalment l’àmbit de la finca per a passar de l’activitat agrària a la d’hípica, amb unes
instal·lacions de gran envergadura. Totes aquestes actuacions i construccions s’han realitzat
il·lícitament, sense cap tipus de llicència. En conseqüència, l’activitat d’hípica s’està realitzant
també de manera irregular al no poder disposar de llicència d’activitat.
Aquesta transformació de la finca de Ca n’Alzina ha comportat la tala de desenes arbres, la
interrupció de camins i l’obertura de nous, l’abocament de més de 50.000 m3 de terres i runes
provinents d’obres públiques i privades, la generació de talussos, el reompliment de torrents, la
construcció de diversos edificis destinats a quadres, pistes de doma cobertes, locals socials,
magatzems, etc.
Les actuacions il·lícites a la finca de Ca n’Alzina han suposat la pràctica destrucció d’un dels
espais naturals i agraris de més valor del terme municipal de Sabadell i han anorreant la funció
mediambiental i de continuïtat d’un dels espais naturals oberts del rodal de la ciutat per la qual es
van preservar.
A més dels danys concrets infligits al territori, les actuacions realitzades a Ca n’Alzina
representen una violació del pacte de ciutat expressat en el Pla General d’Ordenació Municipal
de Sabadell (aprovat en el seu dia per unanimitat de tots els grups municipals i amb el consens de
les entitats ciutadanes) en el qual es concreta la voluntat del municipi de Sabadell de
preservar determinats espais naturals pel seu interès agrari, forestal, ecològic i paisatgístic.
Al tenir coneixement d’aquests fets i de la gravetat dels mateixos, i arran de la inacció del
govern municipal d’aleshores, el març del 2014, el Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell va
interposar una denúncia davant el Jutjat de Sabadell, demanant que es prenguin mesures urgents
per paralitzar noves actuacions il·legals sobre l’àmbit de Ca n’Alzina. Així mateix va demanar que
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s’investiguin les responsabilitats penals que se’n derivin del fet d’actuar o permetre actuacions
sobre el territori contràries a la legislació d’urbanisme, medi ambient i patrimoni. Denúncia que va
motivar les diligències prèvies 1066/2014 instruïdes pel Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Sabadell..
La finca de Ca n’Alzina forma part del mateix àmbit territorial que la finca de Can Xupa, la
qual constitueix la peça núm. 6 del cas Mercuri que investiga un possible delicte per l’abocament
il·legal de terres. L’Ajuntament de Sabadell està personat en aquesta peça com acusació
particular.
Les actuacions abans descrites realitzades de manera fraudulenta a Ca n’Alzina lesionen
greument els interessos del municipi de Sabadell, a l’haver alterat i impedit la funció
mediambiental i patrimonial per la qual la ciutat va apostar i va dotar-se de les corresponents
disposicions jurídiques d’ordenació i de planejament vigents.
És responsabilitat de l’administració pública vetllar i defensar la qualitat del territori i del patrimoni
del seu terme municipal i, conseqüentment, ha d’actuar contra tota intervenció il·lícita que
pugui atemptar l’ordenament urbanístic establert.
L’Ajuntament de Sabadell ha de ser un element actiu davant d’aquelles actuacions que
lesionin els interessos públics, més quan ja hi ha un procés judicial obert en fase d’instrucció.
Ser part activa en la causa oberta ha d’afavorir que el Consistori pugui conèixer de primera mà els
atestats policials, totes les diligències d’investigació i actuar com a part perjudicada amb el màxim
coneixement de causa.

És per tot això que proposem els següents ACORDS:
Primer. Que l’Ajuntament de Sabadell, com a màxim vetllador dels interessos corporatius i de la
ciutat, es personi com a acusació particular o, si s’escau, popular, en el sumari de Ca n’Alzina
que instrueix el Jutjat d’instrucció número 4 de Sabadell (Diligències prèvies 1066/2014).
Segon. Que totes les actuacions que l’Ajuntament de Sabadell porti a terme com a acusació
particular es tractin en els òrgans de seguiment i control municipals establerts.

Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 26 vots a favor, dels
grups municipals d’ERC, d’UPCS, de la CpSBD, de Guanyem Sabadell, de CiU, del PSC, de
C's, del PP i i Sr. Monge, i 1 abstenció del regidor no adscrit Sr. Bosch .
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16.Proposició del grup municipal de Ciutadans, per la modificació de l'Ordenança
Municipal reguladora del soroll i les vibracions de Sabadell.
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=16

Atès que el descans queda emmarcat dins de l’àmbit dels drets humans que incideixen
directament en la salut i el dret a una vida digna dels ciutadans.
Atès que dels diferents tipus de contaminació ambiental que els ciutadans i les ciutadanes
perceben, la provocada per la contaminació acústica és especialment present als nuclis habitats.
Això és degut al desenvolupament econòmic i industrial dels nostres pobles i ciutats, que ha
provocat que el soroll sigui cada vegada més un factor ambiental present a la nostra vida
quotidiana, a causa de les activitats industrials, comercials, d’oci, de trànsit, etc.

Atès que la llei espanyola 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, defineix la
contaminació acústica a l’apartat d) de l’article 3 com:
“La presència en l'ambient de sorolls o vibracions, qualsevol que sigui l'emissor acústic que els
origini, que impliquin molèstia, risc o dany per a les persones, per al desenvolupament de les
seves activitats o per als béns de qualsevol naturalesa, o que causin efectes significatius sobre el
medi ambient”.
Atès que l’Organització Mundial de la Salut (OMS), al seu primer informe a escala mundial sobre
les malalties lligades al soroll a les ciutats, defineix que “La contaminació acústica no és només
una molèstia, sinó també una amenaça a la salut pública”.

Atès que està demostrat que una persona que passi molt de temps exposada a nivells de
soroll excessius, que pot dependre del volum però també de la freqüència i durada del
soroll, pot acaba patint alteracions del son, malalties cardiovasculars, problemes
digestius, estrès i ansietat.
Atès que l’ajuntament de Sabadell conscient d'aquest problema va aprovar al desembre del 2010
l'ordenança municipal del soroll i les vibracions de Sabadell, i que aquesta ordenança té una
secció dedicada a les relacions de veïnatge i una altra secció dedicada als vehicles de motor i
ciclomotors.

Atès que aquesta ordenança defineix que els propietaris i els usuaris de tota classe de vehicles de
motor i ciclomotors han de mantenir en bones condicions
de funcionament els elements susceptibles de produir molèsties per sorolls, a fi que l’emissió
acústica del vehicle amb el motor en marxa no excedeixi els valors límit d’emissió establerts, i que
aquesta conducta es contempla a l’ordenança municipal vigent com una infracció greu que pot
arribar a ser sancionades amb multes de fins a 12.000 euros, la sanció no està ben classificada i
això dificulta imposar aquest tipus de sancions, fet que contribueix a la proliferació d’aquesta
conducta.
Atès que en l’actualitat no hi ha sanció pels sorolls innecessaris que en horari nocturn es
produeixen entre veïns i que afecten el descans.
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Atès que manca una eina per aturar per part de la Policia Municipal una conducta que pot arribar
a ser greu en la convivència, com és el soroll innecessari provocat en les relacions de veïnat en
horari nocturn i els equips de so que puguin generar impacte significatiu a l’espai públic.
Atès que aquesta situació dificulta la tasca de mediació prevista en l’article 19.2.

Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS

1.

La reclassificació a falta lleu amb una sanció de fins a 600 € l'apartat D de les
faltes greus de l'Ordenança municipal del soroll i les vibracions de Sabadell
referida a la circulació amb vehicles de motor amb silenciadors ineficaços
incomplets, inadequats o deteriorats.

2.

La inclusió com a falta lleu amb una sanció de fins a 600 € l'incompliment del
requeriment d'un agent de l'autoritat es requereixi el cessament de l'activitat que
pertorba la convivència segons els supòsits dels articles 19.1 i 19.3.

3.

La inclusió com a falta lleu pendent de la seva inclusió en una futura Ordenança
de Civisme l'obstacle a l'actuació inspectora en els dos anteriors articles.

La proposició queda sobre la taula
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17.Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, per instar a
la corporació local que es personi com a acusació particular en la causa judicial penal
oberta pel cas de Can Balsach.
https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=17

El Ple municipal de data 28 de gener de 2016 va aprovar per majoria el dictamen denominat
“Aprovar inicialment el plec de clàusules reguladores de la concessió administrativa de domini
públic per a l’adeqüació interior i utilització privativa de part fde l’immoble Can Balsach, a la
carretera de Prats, numero 40”. En aquest Ple municipal, el Grup Municipal Socialista ja va
plantejar seriosos dubtes no només al respecte de la correcció procedimental de l’expedient, sinò
també al respecte de la legalitat del mateix.
Obert el preceptiu periode d’informació pública i al·legacions, el Grup Municipal Socialista va
presentar les que va considerar oportunes en defensa del seu posicionament i al respecte del
procediment utilitzat pel govern en aquest expedient.
En data 26 de maig de 2016 el govern va portar a aprovació el dictàmen de desestimació de les
al·legacions formulades pel Grup Socialista a l’Ajuntament de Sabadell així com la continuació de
la tramitació de l’expedient de concessió administrativa de domini public sobre la part nord de Can
Balsach, essent aprovat per majoria amb l’únic suport dels grups que conformen l’actual govern
de la ciutat, abstenint-se o votant en contra el conjunt de l’oposició.
En data 25 de maig de 2016, el Grup Municipal Socialista va interposar denuncia penal contra el
regidor Maties Serracant i dos tècnics municipals, per entendre que els mateixos haurien comès
pressumptament en la tramitació d’aquest expedient diversos delictes com ara prevaricació
administrativa, tràfic d’influències, contra la ordenació del teritori i negociacions prohibides als
funcionaris.
El Jutjat d’Instrucció nº 2 de Sabadell, que va rebre la denúncia, va acordar incoar Diligències
Prèvies penals contra el regidor Maties Serracant i els dos tècnics municipals també denunciats i
en l’actualitat estan pendents de declarar en qualitat d’investigats (el que abans es coneixia com a
imputats) davant d’aquest Jutjat d’ordre penal el proper mes de juny.
Les actuacions dutes a terme pel regidor Maties Serracant i els dos tècnics municipals entenem
que lesionen greument el nom i els interessos de la ciutat ja que prescindeixen absolutament del
procediment administratiu i del sotmetiment a les normes urbanístiques de caracter general i les
pròpies de Sabadell.
L’administració pública ha de vetllar i ha de complir i fer complir al seu personal depenent la
normativa legal vigent i, en conseqüència, ha d’actuar de manera contundent front a qualsevol
incompliment d’aquesta obligació.
L’Ajuntament de Sabadell té l’obligació d’actuar en contra de totes aquelles accions o omisions
que vulnerin la normativa legal vigent i que puguin ser comeses per qui formi part de l’estructura
orgànica de la corporació local, siguin funcionaris, treballadors laborals o responsables tècnics o
polítics, i en conseqüènciaha ha d’actuar fermament en contra d’aquelles accions o omissions
il·licites que puguin vulnerar l’ordenament jurídic vigent.
L’Ajuntament de Sabadell ha de ser un element actiu davant d’aquelles actuacions que lesionin
els interessos públics, més quan ja hi ha un procés judicials obert en fase d’instrucció; ha de ser
també part activa en la causa oberta i això ha de permetre i afavorir que l’Ajuntament de Sabadell,

44

del qual tots en formem part, pugui conèixer íntegrament i de primera mà el contingut de la causa i
actuar com a part perjudicada i actuar en defensa dels interessos de la ciutat.

Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Sabadell, com a màxim garant dels interessos de la corporació
local i del conjunt de ciutadans i ciutadanes de Sabadell, es personi com a acusació particular en
la causa penal de Can Balsach, que s’instrueix davant del Jutjat d’Instrucció nº 2 de Sabadell,
amb el número de Diligències Prèvies 517/2016-A.
SEGON.- Que totes les actuacions que emprengui l’Ajuntament de Sabadell en defensa dels seus
drets i interessos es tractin, i se’n donin compte dels seus resultats, en el sí dels òrgans
d’informació i control oportuns, especialment a la Comissió Informativa d’Economia, innovació i
Serveis Centrals, de la que forma part el departament d’Assessoria Jurídica, i a la Comissió de
Transparència.
Sotmès el dictamen a votació ordinària, no s’aprova, amb 11 vots a favor dels grups
municipal de de CiU, del PSC C's i del PP, i i 14 vots en contra dels grups municipals
d’ERC, d’UPCS, de la CpSBD, de Guanyem Sabadell. I 2 abstencions dels regidors no
adscrits Sr. Bosch i Sr. Monge.
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7.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, PRECS I PREGUNTES

ÀREA D’ ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS
SECRETARIA GENERAL
Es dóna compte del Decret Núm. 13546/2016 de canvi de portaveu del grup municipal de Crida per
Sabadell, en lloc del Sr. Maties Serracant Camps actuarà com a portaveu la Sra. Míriam Ferràndiz
Saus.
Es dóna compte del Decret núm. 13224/2016 de cessament de la Sra. Glòria Rubio com a
membre de la Junta Govern Local i nomenament del Sr. Maties Serracant com a membre.
Es dóna compte del Decret núm. 13225/2016 de cessament de la Sra. Glòria Rubio com a segona
tinent d’alcalde, i nomenament del Sr. Maties Serracant segon tinent d’Alcalde.
Es dóna compte del Decret núm. 13226/2016 de revocació del Decret 5866/2016 i nova aprovació
de l’organització de l’administració municipal executiva.
Es dóna compte del Decret núm. 696/2017 de nomenament del Sr. Maties Serracant com a
vicepresident de la Comissió Informativa de l’àrea de Territori i Sostenibilitat.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Es dóna compte dels següents dictàmens aprovats per la Junta de Govern Local:
ESPAI PÚBLIC
Aprovació del pressupost de despesa per a l'any 2017 de la concessió administrativa de gestió del
servei públic de neteja de l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans, deixalleries i
altres serveis complementaris del municipi de Sabadell. (JGL: 23/01/2017)

SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D’ECOSISTEMES
Aprovació de l'expedient de costos i del Pla de reposició i millores de les EDARs i la corresponent
sol·licitud d'atribució de fons a l'Agència Catalana de l'Aigua, per a l'exercici 2017. (JGL:
23/01/2017)

https://ple.sabadell.cat/?meeting=2017seop00001&topic=18
S’aixeca la sessió a les 23:55 hores
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