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I 
AJUNTAMENT PLE 

 
A Sabadell el 29/09/2016, al Saló d'Actes de l'Ajuntament, sota la presidència de l’alcalde es 
reuneix, en sessió ordinària, el Ple de l’Ajuntament de Sabadell, amb l’assistència dels següents 
membres: 
 
President :  
   Sr. Juli Fernàndez i Olivares 
 
Assistents:  

Sra. Montserrat Chacon i Rocamora 
Sr. Xavier Guerrero i Cano 
Sr. Gabriel 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. Carles Bosch Masó 
Sr. Cristian Sánchez García 
Sra. Ana Carrasco Serrano 
Sr. Lluís Monge Presència 
 
Sr. Carles Rossinyol i Vidal 
Sr. Antoni Font i Renom 
Sr. Josep Beltran i Taixà 
Sra. Silvia Renom i Martinez 
 
Sr. José Luis Fernández Diaz 
Sr. Adrian Hernández Moyano 
Sr. Ramón García Fernández 
 
Sra. Maria Sol Martinez Torres 
Sr. Miguel Soler Antolí 
 
Sr. Esteban Gesa Para  

 
Secretari  Sr. David Cabezuelo Valencia 
 
Interventor   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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PROPOSTA D'ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 
DEL DIA 29/09/2016, A LES 17:00 HORES. 
 
 
A) Dació de compte Pla de Mandat 2016-2019.  
 
Hi intervé l’Alcalde,  que diu, bé, bona tarda. Si els sembla reprenem les sessions ordinàries de 
Ple després de dos mesos amb aquesta sessió ordinària del mes de setembre. 
 
Abans de començar per la part resolutiva, el primer punt seria la Dació de compte del Pla de 
Mandat 2016-2019.  
 
Com tots i totes vostès coneixen, durant el mes de juliol el Govern va fer públic i explicar quin és 
el seu Pla de Mandat fins el proper any 2019. També en aquell moment, el Govern es va 
comprometre a que hi hagués un espai en el Ple municipal per tal d’exposar i donar compte als 
grups municipals de quin és aquest Pla del Govern 2016-2019, tal i com reclamava una moció 
aprovada la passada legislatura i així ho hem fet. 
 
La voluntat del Govern és la de determinar la seva agenda amb l’aprovació d’aquest Pla de 
Mandat, determinar quin és el full de ruta de la ciutat. 
 
Des d’un primer moment el Govern ha volgut tenir clarament i expressar públicament quins eren 
els seus objectius polítics, des del seu inici amb el document d’Acords de Govern i això ho fem 
per què serveix per determinar quines són les prioritats. És un treball de síntesi, un treball d’acord 
i de consens, posant el bé comú com a finalitat, marcant els compromisos, determinant objectius 
de cara a la ciutadania, donant la possibilitat de rendir comptes, com diem que és el que pretenem 
fer, ho fem, rendir comptes a la ciutadania i també el Pla de Mandat és un instrument pel Govern 
que guia l’acció pública de l’Ajuntament de tal manera que orientem els objectius, els resultats i 
podem generar un impacte. 
 
Com els deia, per primera vegada, el Pla de Mandat es presenta en un Ple municipal. Aquest Pla 
de Mandat està estructurat en uns principis, tres eixos prioritaris i uns instruments per dur-los a 
terme. 
 
Els principis focalitzen la finalitat, com a finalitat màxima, millorar la qualitat democràtica i la 
recuperació del bon govern a la nostra ciutat, perquè ens cal revertir la desconfiança generada 
per situacions de corrupció i males pràctiques, ens cal recuperar el concepte i el valor de servei 
públic i ens cal promocionar valors ètics i pràctiques com la integritat, la imparcialitat, la 
transparència, la rendició de comptes i la participació ciutadana. 
 
I per avançar, doncs, aquest Pla de Mandat desglossa quatre apartats:  
 
- ètica, integritat i transparència; 
- informació, comunicació i atenció a la ciutadania; 
- participació ciutadana, i 
- intervenció comunitària. 
 
Dels tres eixos, el primer eix és l’eix dels drets socials, de la cohesió i de l’equitat. Aquest eix ens 
permet fer, abordar, dues situacions. Una primera situació d’emergència social que repercuteix en 
les necessitats bàsiques, una altra d’increment de les desigualtats i dels factors que provoquen la 
pobresa i un altre dels drets socials vulnerats dels quals no ens inhibirem com a Govern i, en 
aquesta línia de cohesió social, el Govern està compromès a millorar la qualitat de vida de les 
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persones, a redistribuir la riquesa, generar més oportunitats i a mesurar i a prendre mesures per 
millorar la cohesió social. 
 
En resum, el Pla de Mandat en aquest eix prioritari aborda l’educació i en aquest espai podem 
tenir exemples ja duts a terme com l’increment del 20% de les beques menjador en aquesta 
legislatura. Ai! En aquest any, i en el curs escolar anterior. Com és l’acció social proactiva, i avui 
tindrem l’aprovació del Pla Estratègic d’Acció Social, però també saben que hem obert el servei 
d’urgències i emergències socials, l’habitatge digne i coneixen l’inici dels processos sancionadors 
per aquests habitatges buits o la campanya que estem fent, a dia d’avui, pel dret a l’habitatge, la 
salut pública de qualitat, amb la voluntat d’aquest Govern de millorar el servei d’urgències del 
nostre hospital, la defensa dels drets civils i a totes les etapes de la vida, la producció i accés a la 
cultura, on tots saben que aquest any hem incorporat un actiu cultural de primer  ordre de la ciutat 
en l’àmbit del circ, com és la bel·la, i la difusió de l’esport i els seus valors, no només l’esport d’elit, 
sinó també els valors formatius de l’esport. 
 
En el segon eix, el segon eix prioritari d’acció del Govern, l’economia, la innovació i la cooperació, 
en el marc d’una ciutat resilient, els sabadellencs i les sabadellenques, hem desenvolupat una 
identitat col·lectiva basada en uns valors que han farcit una ciutat tradicionalment rica en projectes 
innovadors. Avui la resiliència torna a ser un vector positiu d’avenç social.  
 
La ciutat s’ha de dotar d’un projecte a partir del qual posa en valor el seu potencial, també en 
l’àmbit econòmic, en la indústria i en el comerç, en el marc d’una economia al servei de les 
persones. Una economia cada vegada més plural, basada en nous equilibris, un sector privat 
potent, l’emprenedoria, un sector públic amb capacitat d’incidència, un tercer sector, un 
cooperativisme i una economia solidària compromesa en un model no competitiu. Una economia 
respectuosa amb el medi ambient i amb el futur del planeta que aposta per l’eficiència energètica i 
un ús sostenible dels recursos. Una economia, també, que des de la complicitat amb el conjunt de 
la ciutat, impulsa projectes que estenen Sabadell, que estenen el seu lideratge, que estenen el 
nostre lideratge més enllà de la nostra ciutat i que exerceix de motor territorial d’aquesta regió 
industrial i econòmica puntera del sud d’Europa que és el Vallès. 
 
Una estratègia ciutadana, doncs, per recuperar aquest orgull de pertinença i generar il·lusió i 
confiança per fer de Sabadell un referent, un referent industrial, un referent també 
internacionalitzant les nostres empreses i ens situen en el mapa del país.  
 
El contingut concret d’aquest segon eix del Pla de Mandat s’estructura en cinc apartats:  
 
- el foment de l’ocupació de qualitat; 
- el desenvolupament econòmic sostenible; 
- el comerç de proximitat i consum; 
- la banca ètica i compra responsable de la gestió municipal, i 
- la Promoció i internacionalització de la nostra ciutat. 
 
Al costat de tot això, Sabadell necessita un procés de transformació urbana en el marc d’una 
aposta general per un model de ciutat alternatiu al model sense visió estratègica de les darreres 
dues dècades. Transformar la ciutat, doncs, és construir un model que es basi en les 
característiques específiques de Sabadell, en la pròpia estructura especial i les potencialitats 
latents de la pròpia ciutat, de vegades malbaratades, de vegades ignorades. 
 
De l’impuls de les polítiques necessàries per una planificació del territori amb criteris de 
sostenibilitat s’ocupa el tercer dels eixos prioritaris. En aquest sentit, el Govern de la ciutat 
proposa un desenvolupament estratègic basat en la mobilitat com element estructurador i 
transformador de la ciutat. La capacitat d’atracció de les seves centralitats i els mecanismes per 
promoure un model productiu i reproductiu que han de permetre la reconstrucció i la connexió 
d’espais urbans que equilibrin especialment la ciutat. 
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Només si es concebeix d’aquesta manera, l’urbanisme i la gestió dels serveis poden ser una peça 
més que contribueixi a la cohesió social i a la reducció de les desigualtats.  
 
Tots aquests aspectes que conformen el tercer eix prioritari del Mandat, del Pla de Mandat, ho 
tracta en els punts següents: 
 
- dret a la ciutat;  
- espai públic, mobilitat i serveis;  
- qualitat urbana i biodiversitat;  
- rodal i gestió agroforestal, i 
- seguretat. 
 
Finalment, tot això ens cal fer-ho amb unes eines, amb uns instruments, ens cal millorar les eines 
de les que disposem com a ciutat. Necessitem un Ajuntament eficient i proper.  
 
L’Ajuntament ha de ser una administració, i volem que sigui una administració, al servei dels veïns 
i les veïnes de Sabadell i assumim la responsabilitat de millorar l’atenció i la resposta als 
ciutadans. 
 
El conjunt de les eines al servei de l’acció del Govern i al servei dels ciutadans i ciutadanes de la 
nostra ciutat, es tracta en el Pla de Mandat en cinc apartats:  
 
- l’organització i els recursos humans;  
- els recursos econòmics; 
- la planificació estratègica; 
- les bases de dades i eines tecnològiques; 
- les relacions institucionals i la informació corporativa.  
 
Per tant, i sintetitzant, el Pla de Mandat 2016-2019 és el full de ruta que orienta l’acció de govern 
municipal de Sabadell durant l’actual mandat electoral. Respon, evidentement, als objectius 
polítics de l’acord signat pels grups municipals que li donen suport. S’estructura en uns principis: 
La qualitat democràtica i el bon govern; en tres eixos prioritaris: Els drets socials, l’Economia i El 
territori, i uns instruments; l’Ajuntament eficient i proper. 
 
Als principis i instruments i a cadascun dels eixos prioritaris, s’hi associen fins a 26 àmbits 
sectorials de l’acció del Govern i per cadascun dels àmbits sectorials es concreten els objectius 
que guiaran el seu desplegament fins a un total de 100 objectius. 
 
Estem parlant, doncs, d’un detall que arriba fins als objectius i que permeten allò que els 
exposava al començament, la rendició de comptes i veure quin és l’impacte. Però més enllà 
d’aquest Pla de Mandat en aquests objectius, la seva concreció, la concreció del Pla de Mandat, 
d’aquestes accions i aquests objectius, hi serà any a any, amb la vinculació del Pla d’Actuació 
Municipal, a través de l’aprovació del Pressupost i la seva concreció amb els objectius del nostre 
Pla de Mandat. 
 
Any a any, podran fer el seguiment, podrem donar compte de quin és la nostra actuació a través 
del Pla d’Actuació Municipal de l’any en curs que respondrà als objectius del Pla de Mandat. 
Enguany, un Pla d’Actuació que recull 816 accions concretes. 
 
Per tant, la Institució municipal i la ciutat disposen, a partir d’ara, de la cartera de temes clau que 
el Govern es compromet a impulsar, un contracte-programa del Govern amb la ciutat i amb els 
ciutadans i ciutadanes que té per objecte construir en comú un projecte per la ciutat i per tots i 
totes les veïnes, posant els drets socials i les llibertats democràtiques per davant de tot. 
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Per part meva, res més. És el torns dels grups municipals de fer la valoració del Pla de Mandat.  
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, molt bona tarda. Gràcies 
Alcalde. 
 
Molt ràpidament, perquè la meva intervenció serà breu. La veritat és que li compro aquest Pla de 
Mandat però, vull dir, és res de nou, des del meu punt de vista. Evidentment, vostè ha explicat 
aquí els eixos d’aquest Equip de Govern però podria pràcticament assegurar que tots els regidors 
que estem asseguts aquí a l’oposició, això que vostè diu ho signem. Vull dir, ojalá es faci, ojalá es 
faci.  
 
Vull dir, vostès que han venut aquest Equip de Govern com absolutament transformador, el que 
està dient vostè, Sr. Alcalde, evidentment, jo penso, qualsevol veí o veïna de Sabadell està 
d’acord amb el que vostè diu. El problema és el següent, i vostè ho ha dit, és a dir, aquí el que 
s’ha de fer és any darrera any, és veure si el compliment d’això que vostè ha anunciat ara, però 
evidentment, tot el que ha exposat vostè, des d’aquest grup municipal, ho recolzem absolutament, 
perquè és que, vull dir, el que el preocupar-se aquest Govern per temes socials jo penso que 
qualsevol que estem aquí asseguts, doncs, ho faríem, no? Segur, segur. El problema no és 
anunciar-ho, el problema és fer-ho. I és per això que penso que des de la nostra, com oposició, la 
nostra tasca i la nostra responsabilitat és que tot això que vostè ens ha anunciat com novedós, 
que ja li he dit que per mi novedós no té res, doncs, aquest Equip de Govern ho compleixi.  
 
Moltes gràcies, Alcalde. 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal de Guanyem Sabadell, Sra. Martínez,  que diu, bona 
tarda a tots els presents. 
 
Bien, un Plan de Mandato Municipal es un compromiso escrito y no tiene porqué ser nuevo, 
debería ser una práctica habitual. Lo mismo lo que es novedoso es tener un Plan de Mandato. Es 
un compromiso escrito con la ciudadanía, es un acuerdo para la ciudad basado, en este caso, en 
tres ejes principales, la ética, la transparencia y, sobretodo, el rendimiento de cuentas ante los 
ciudadanos. 
 
La participación, los presupuestos participativos, las auditorías ciudadanas como elementos de 
fiscalización de nuestra acción de gobierno son parte de nuestra forma de entender la democracia 
participativa que mantendremos a lo largo del mandato. 
 
Para nosotros como Gobierno es primordial y consideramos nuestra responsabilidad explicar que 
estamos haciendo en cada uno de nuestros ámbitos. Dar a conocer el desarrollo de ese Plan de 
Mandato de una forma regular y someternos a esa continua auditoría ciudadana a la que 
rendimos cuentas.  
 
Este Equipo ha impulsado un nuevo modelo de gobernabilidad. Una nueva manera de hacer las 
cosas en las que se recupera la ética pública en la gestión del conjunto de políticas municipales 
en la que se persigue la mala praxis, que defiende los procedimientos transparentes y claros y en 
la que contribuye a elevar los actuales niveles de calidad democrática en el trabajo conjunto, en 
las mesas de trabajo con el conjunto de la ciudadanía.  
 
Ha comenzado una nueva etapa en la que se está dotando a la ciudad de un plan estratégico que 
la empodere, que la vuelva a convertir en el referente que fué. Este Gobierno es consciente de 
que este es un proyecto complejo y que necesita la colaboración y el trabajo de todos los agentes 
que forman Sabadell. Las asociaciones, las entidades, los agentes económicos, los 
representantes políticos, los representantes sindicales, en definitiva, el conjunto de la ciudadanía.  
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Es un proyecto en que le queremos poner el énfasis en el potencial que tiene nuestra ciudad, en 
el potencial que tiene Sabadell. Potenciar el ámbito económico, el de la industria, el del deporte, el 
del comercio. Iniciamos un nuevo camino que tiene como objetivo recuperar el orgullo de sentirse 
sabadellense. Recuperar nuestras fuerzas, recuperar y poner el enfásis en nuestras fortalezas a 
nivel social, a nivel económico, a nivel industrial, a nivel cultural, a nivel comercial. Es un Plan de 
Mandato donde nos marcamos como prioridad dar respuesta a las necesidades reales de la 
ciudadanía, con la simpleza y la complejidad que eso tiene en los momentos actuales. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. José Luís  Fernández,  que diu, bona tarda 
Alcalde.  
 
Aquest Pla de Mandat d’aquest Govern no passa de ser un document que té bones intencions i 
molt genèric, en principi, això no estaria malament, però estem parlant d’un document que ha de 
ser així. El que passa és que nosaltres, en les seves tres parts,  ni en els projectes, ni en els 
principis, ni en els eixos veiem una coherència interna ni un fil conductor clar entre les parts que 
ens expliqui el projecte. No és ni un document de filosofia de mandat ni tampoc és un recull de 
mesures concretes, que això estaria al PAM. El que sí que hi ha són afirmacions molt aventurades 
o discutibles, que entrarem si en tenim temps. 
 
Comencem amb una repassada ràpida als tres eixos i després, si tenim temps, farem una 
aproximació més extensa als apartats i prioritats i principis. 
 
El primer eix parla de la defensa dels drets socials. Els enumera, fa una descripció de cadascun, 
educació, salut, vellesa, esports, em sembla que ningú està en contra, però això sí, com ho faran? 
Molt poca informació a part de què clar, compleixen la llei, faltaria més. 
 
El segon eix és el de desenvolupament econòmic. Fora de les bones intencions, no hi ha res 
concret, ni al document ni ja han començat a concretar en cap dels temes, i l’esmentat al Pla no 
és compleix. No hi ha res de nou en promoció de la ciutat, ni en internacionalització, ni en turisme, 
ni l’Ajuntament gestiona res amb Banca Ètica, ni fa compra pública ètica, ni fa més compra 
sostenible que abans, ni tenen bones clàusules socials a la contractació i tot es queda com 
sempre al paper, a lo simbòlic.  
 
El tercer eix que és la transformació de la ciutat, aquí, per anar ràpid, faré un esment d’una 
afirmació com a mínim agosarada i al nostre parer, imprudent. Afirmen vostès que mantenint el 
deute per sota del 60% i en l’actual conjuntura poden, cito textualment, afrontar el nivell 
d’inversions adequat per recuperar i mantenir l’espai públic i modernitzar les infraestructures 
públiques. Ho diuen. Clar, però a veure, queda clar que de moment no s’acaben de sortir amb 
aquest tema, per ser suau i diem-ne benvolent.  
 
L’explicació del seu acord de Govern finalitza amb el compromís inequívoc a la consecució de la 
República Catalana. Un compromís a la Independència que nosaltres els agraïm perquè té dos 
resultats pràctics. 
 
El primer, que deixa clar que el projecte del Govern té la Independència com a un dels seus eixos, 
i el segon, que vista l’eficiència demostrada per aquest Govern és garantia de què jo mai veuré 
una República Catalana. Però no deuria ser mai un objectiu de mandat d’aquest Ajuntament. 
 
Els principis de qualitat democràtica i bon govern sonen bé. En apartat volen implantar la gestió 
de l’ètica pública, no podríem estar mai en contra, fomentar la transparència, no podríem estar 
mai en contra, però el codi de bon govern que ho permetria, no sols no està en vigor, encara, sinó 
que només és encara un avantprojecte tècnic.  
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I per fer esment a una altra cosa abans de que s’acabi el meu temps, apartat de informació, 
comunicació i atenció a la ciutadania. Parlar de millorar el Servei d’Atenció Ciutadana quan aquest 
Govern ja ha reduït a la meitat les tardes d’obertura. També parlen dels instruments municipals de 
comunicació i ens preocupen tres coses. Primera, que només mencionen com a mitjà de 
comunicació pel seu nom la ràdio, que sí que s’han donat pressa per agafar i implantar el nou 
model, no com a altres coses. La segona, que mencionen la possibilitat de crear nous mitjans de 
comunicació, cosa que ens preocupa a l’actual conjuntura i que no tindria que ser cap prioritat de 
mandat. I la tercera, que no parlen de cap eina 2.0 per relacionar-se amb la ciutadania, ni aquí ni 
en l’apartat de participació. 
 
Això, per acabar, perquè nosaltres tenim un temps de cinc minuts, que no volem esgotar. 
 
Moltes gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, moltes gràcies Alcalde. 
Bona tarda a tothom. 
 
Bé, doncs, el Govern ens ha presentat aquest Pla de Mandat i bé, en primer lloc, a mi em sorprèn, 
ens sorprèn una cosa que jo crec que a més no té gaire explicació. Són tres eixos, parlen de tres 
eixos, per tant, aquells temes fonamentals, cada eix entenc que és això, aquells temes 
fonamentals amb els quals s’hi vol incidir i nosaltres trobem a faltar un quart eix, que és l’eix 
nacional. Sí que és veritat que al final es menciona però jo crec que en aquests moments amb un 
Govern que està presidit per un Alcalde en què de la seva campanya va dir que era punta de 
llança l’independentisme, és que em va colpir, em va colpir això. Resulta que quan fan un 
document tan important com el Pla de Mandat, aquest eix desapareix. En aquests moments en 
què, avui mateix al Parlament, és el gran tema, ha estat molts mesos i ho serà durant els propers 
mesos, Sabadell, la ciutat més grossa que governa ERC juntament amb la Crida, que és la CUP, 
resulta que ens oblidem de l’eix nacional. Aquest eix no existeix en la nostra ciutat. Es veu que 
nosaltres vivim en una bombolla a part i aquest Govern no aposta, no l’interessa, no incideix, no 
diu que farà, quines actuacions volen prendre amb l’eix nacional. Ens sorprèn. Ens sorprèn i aquí 
jo crec que és una mancança important per part d’aquest Pla de Mandat, tenint en compte les 
forces polítiques que el plantegen, a menys que em diguin que, evidentment, a dins d’aquest 
Govern el pes d’aquestes dues formacions és nul i que, per tant, han d’assumir el que diu els 
altres components d’aquest Govern. Això és el que vostès haurien d’explicar. Però en tot cas, 
nosaltres trobem a faltar aquest quart eix que jo crec que realment és important. 
 
Per altra banda, i tenint en compte el temps que han tardat a portar aquest Pla de Mandat al Ple, 
més d’un any des de que es va fer, els hi reconec que no s’havia portat abans, però a la que 
vostès van decidir que ho farien, doncs, s’han agafat aquest any, que ho trobo fantàstic! El que sí 
que en tot aquest temps jo crec que haguessin pogut fer alguna cosa més que aquesta llista així 
genèrica de bones intencions que tots plegats podem compartir, perquè difícilment la majoria de 
les coses no les compartiríem, jo crec que al final aquí el que haguessin pogut fer i no han fet és, 
en els casos que sigui possible, i estic d’acord en què de totes les coses que diuen hi ha coses 
que seria impossible, hi ha moltes altres que sí, quantificar que hi volen destinar. Fer una mica, 
durant aquest any, que han decidit que farien això, això i això, coses molt genèriques que tots 
compartim i ja tenen l’experiència d’aquest any, home, doncs estaria bé que amb això, volem fer 
aquestes coses i ens assembla que costarà tant i que ho faríem doncs en un any, dos anys, tres 
anys i en els pressupostos aniran posant la quantitat que sí que, evidentment, les concrecions van 
variant però si una idea global per veure si realment quan se suma tot té algun sentit, és possible, 
no és possible, és un brindis al Sol i prou o sí que realment al darrera hi ha la voluntat real de 
portar a terme coses. 
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Ja li he dit, hi ha coses que no costen diners, només s’ha de fer però hi ha d’altres que sí. Doncs, 
estaria bé que ho haguessin quantificat perquè si no ho han fet, vol dir que l’únic que han fet és 
una llista de coses que “ah, pues estaria bé que féssim això”, “pues sí, molt bé”, ja està.  
 
En aquesta mateixa línia, també ens hagués agradat veure algunes de les propostes que fan 
introduint algun tipus d’indicador, és a dir, reduirem no sé que, escolta, quan? En quin temps? 
Aquestes són la manera de fer les coses serioses, quan realment es volen fer. Si el que es vol fer 
és algo de cara a la galeria, es fa la llista, que tots compartirem i tots ens aplaudirem i ja està. Si 
es volen fer coses concretes, si li atribueixo un pressupost i s’hi fan una sèrie d’indicadors. 
“Escolti! Nosaltres volem fer això! Reduir cues, és el típic, per a què tothom m’entengui, cues 
d’espera”, “reduïm les cues d’espera”, ah, això està molt bé, sí, però miri, les reduirem en un 25% 
el primer any. Això ja s’entén més, lo altre és molt eteri. 
 
I, en aquesta línia, doncs és clar, el paper ho aguanta tot i els grans discursos és fàcil. Escrivim, 
fem la roda de premsa i ens quedem tots tan amples, però el fumut és quan els discursos no 
tenen relació amb la realitat. Jo els hi posaré un exemple real.  
 
Apartat 1.3 del seu document. Habitatge digne. Objectius: Atendre el risc i la pèrdua de l’habitatge 
amb el compromís de desnonament zero. I aquí no desenvolupen. Com que tinc poc temps no els 
hi llegiré però si algú està interessat, s’ho pot llegir. Què ha passat de veritat? Doncs, que hi ha la 
mala gestió de l’Ajuntament ha permès o ha provocat que unes famílies amb risc de 
desnonament, allò que va sortir a TV3 aquest dilluns, que un regidor de l’Equip de Govern també 
va ser entrevistat i, és clar, aquella família s’havia dirigit als Serveis Socials, i els Serveis Socials 
d’aquí no li han pogut donar resposta perquè estava ocupat. Eren gent que havien ocupat aquell 
habitatge però és que per llei, per llei, el problema que hi ha en aquests moments és que a tot 
Catalunya menys nou ciutats, hi ha un Reglament de les meses d’urgència habitacional, 
d’organització social. Aquestes meses preveuen, aquest Reglament, el de la Generalitat i el de 
l’Ajuntament de Barcelona, preveu perquè d’acord amb la Llei que no és un impediment que 
aquelles persones puguin, vaig acabant... 
 
 
Hi intervé l’Alcalde,  que diu, no, no, ha d’acabar, se li ha acabat el temps. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, pues al cas, per la manca 
de diligència de l‘Ajuntament de Sabadell, després dels requeriments de part de la Generalitat de 
què actualitzin el Reglament, no ho fan i després apareixen aquests problemes. Per tant, del 
discurs al fet, doncs hi va molt. I els fets, de moment, no avalen aquest discurs. 
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CpSBD, Sr. Serracant,  que diu, molt bona tarda. 
 
Un Pla de Mandat no és un document per quedar bé, per complir amb el compromís i posar la 
prestatgeria a la web i dir que ja ho hem fet. Nosaltres no l’entenem amb això. És tot el contrari. 
És un document útil des del primer moment que ens vam posar a escriure’l. 
 
Celebrem que els grups de l’Oposició, diria que no tots, el grup del PP diria que no se l’ha llegit, 
pel que ha comentat, l’hagin llegit i celebrem també que comparteixin la majoria dels elements 
que s’han posat a sobre de la taula.  
 
Per nosaltres, un Pla de Mandat és un document útil per posar blanc sobre negre, que hem vingut 
a fer i com es fa. Com es fa dins de l’estructura municipal. Són els nostres compromisos, 
compromisos que s’extreuen del document que els quatre grups municipals que conformen el 
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Govern van presentar ja a l’octubre del 2016. Un Pla que respon a un projecte comú, que va més 
enllà dels projectes individuals de cadascuna de les forces del Govern. 
 
El Pla és un document útil per poder fer balanç públic i transparent al final de mandat. És un 
document útil perquè sense planificació és impossible ser efectius. Si no hi ha calendari, no 
arribem mai al moment de fer les coses. Si no hi ha avaluació contínua, no es pot millorar ni 
rectificar a temps. 
 
El Pla de Mandat és no més una part d’un marc general de planificació i de governança. Del Pla 
de Mandat se’n deriven, com ha explicat l’Alcalde, anualment els Plans d’Actuació Municipal, on el 
Sr. José Luis trobarà i el Sr. Rossinyol trobaran molt més nivell de concreció del què hi ha en el 
propi Pla de Mandat. 
 
Com ja destacàvem al juliol en la presentació pública, en format d’audiència, el Pla que presentem 
ja està en marxa. El nostre projecte de transformació, el projecte de transformació d’aquest 
Govern, ja està en marxa i ho demostren àmpliament les 150 actuacions que ja han començat a 
transformar la ciutat.  
 
Des de la Crida, volem ressaltar alguns, només alguns, dels grans reptes que es recullen en el 
Pla. 
 
En primer lloc, que el Pla es dota inicialment d’uns principis en els que es detallen les polítiques 
per la recuperació democràtica, el treball per la qualitat democràtica i el bon govern. Treballem per 
recuperar el concepte de servei públic, reforçant els mecanismes que garanteixen l’eficiència, la 
integritat i la imparcialitat i asseguren la transparència, l’accés a la informació, el rendiment de 
comptes, la participació ciutadana amb l’impuls de projectes d’intervenció comunitària. Com a 
exemples, ja hem vist aquest mateix setembre com es feia un pas significatiu en l’elaboració d’uns 
pressupostos participatius i avançarem també que estem millorant la forma de presentació dels 
pressupostos a la ciutadania. El projecte Construïm ciutat, ha permès posar un milió d’euros als 
projectes sorgits de la ciutadania amb una participació de més de 6.000 persones que ens anima, 
òbviament, a seguir impulsant aquest tipus de mecanismes. 
 
En una línia més àmplia, també ho veurem avui a la modificació de pressupost, accions per 
fomentar l’associacionisme com agent actiu i cohesionador perquè les entitats i les associacions 
de ciutat són un dels pilar per avançar cap a unes estructures fortes de participació que generin 
una important cultura participativa. 
 
El Pla també es compromet a complir l’acord del Ple municipal per a què l’Ajuntament es personi 
com acusació particular en el cas Mercuri. Ja hem donat compte en aquest Ple com avancem en 
aquest compromís. 
 
I així mateix, el Pla recull també altres aspectes prioritaris per la Crida com és la recuperació de la 
gestió directa i el control públic del màxim de serveis. Per això, serà necessari repensar el model 
de gestió dels serveis públics, avaluant com estem fent ja avui, les actuals concessions i 
plantejant la remunicipalització total o parcial d’alguns d’aquests serveis, la gestió per part de 
l’economia social i cooperativa internalitzant a l’organigrama municipal les funcions que 
actualment duen a terme els Organismes Autònoms Municipals. Aquests són compromisos que la 
Crida destaca d’aquest Pla de Mandat. 
 
Aquest també és un Pla per la recuperació de la ciutat, desplegant mecanismes de planificació 
estratègica, avui es porta el PEAS, per exemple, a aprobació, i mecanismes de planificació 
urbanística amb els treballs previs a l’elaboració del nou POUM, treballs que han de permetre que 
aquesta transformació comenci ja avui. 
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La transformació que inicia la ciutat s’ha de fer de forma planificada, amb calendari, amb recursos 
adequats i sota la premisa de la sostenibilitat ambiental i l’equitat social. Amb tot, proposem 
potenciar els aspectes més positius i favorables que té aquesta ciutat per un desenvolupament 
urbà d’escala local, comarcal i territorial reforçant el nostre compromís ferm amb el dret de la 
ciutat i amb la pròpia capacitat que aquesta ciutat ofereix per fer una societat més equitativa. 
 
I en darrer lloc però no menys important, la Crida vol destacar les polítiques d’habitatge, que 
també dins del marc més ampli de polítiques capdalts per fer front a la situació d’emergència 
social que viu la ciutat.  
 
La conquesta del dret de l’habitatge digne és una de les situacions d’emergències socials més 
importants que afronta la ciutat. Tornar a situar l’habitatge com un bé i no com una mercaderia 
requereix polítiques de gran abast adreçades a la intervenció en el mercat i l’atenció als col·lectius 
vulnerables.  
 
En aquests moments, des del Servei d’Habitatge, des de la regidoria d’Habitatge, es treballa, com 
no podria ser d’altra manera, amb la revisió del reglament per resoldre els problemes que hi ha 
derivats del context actual. 
 
Aquest Pla, acabo Alcalde, aquest Pla és el nostre compromís. És un compromís viu i adaptable, 
un compromís obert, com no podria ser d’altra manera, el treball i les aportacions que sens dubte 
esperem en positiu de la resta dels grups municipals i de la ciutadania. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’ERC, Sr. Guerrero,  que diu, gràcies. 
 
Posar al damunt de la taula un Pla de Mandat significa dir a la ciutadania “tenim una estratègia de 
govern i és aquesta”. L’escrivim per allò del “verba volant, scripta manent”, “les paraules se’n van, 
el que s’escriu queda”. 
 
Seguint el que s’ha dit fa un moment per poder rendir comptes després, però també perquè volem 
explicar obertament que pretenem fer, sense ocultar res a ningú, com a exercici de màxima 
transparència i perquè considerem que és la nostra obligació informar a tothom, que ningú se 
senti enganyat. 
 
Voleu saber que pretén haver dut a terme aquest Govern en acabar la legislatura? Doncs, aquí ho 
teniu.  
 
Un dels principis de bon govern i la qualitat democràtica del nostre Pla de Mandat és la 
participació ciutadana. Per això consensuem amb la ciutadania les nostres actuacions abans 
d’executar-les, perquè hem de prioritzar les necessitats reals de la gent i no pas les necessitats 
partidistes de les nostres formacions. 
 
És per això que, i perdoneu que sempre acabi parlant d’Espai Públic, entendreu que és el terreny 
que més domino tot i que el fonament ètic és extensible a les accions programades per totes les 
demés regidories. És per això, deia, que ara que creem l’elaboració del Pla que ha de recuperar el 
màxim possible l’estat físic de carrers, ferms, voreres i parcs de la nostra ciutat, ara que en pocs 
dies disposarem del pressupost habilitat per fer-ho, molts sabadellencs i sabadellenques veuran 
les seves aportacions reflectides en el mapa d’actuacions. Perquè hem confeccionat aquest mapa 
a partir de les queixes rebudes i de les reunions amb totes les associacions de veïnes i veïns. I 
quan sortim al carrer a dignificar aquest espai públic, no ho farem pensant en prioritats partidistes, 
sinó en les necessitats per ordre d’importància segons el varem tècnic i amb la voluntat de donar 
el mateix servei a tota la ciutat. 
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Tinc unes quantes acciones més que exemplifiquen el que comento. Per exemple, les obres de 
Plaça Espanya, on a cada petit canvi, ja sigui per millorar el disseny, ja sigui per motius tècnics, 
hem convocat als veïns i les veïnes a parlar-ne. O la retirada de terres i posterior adequació del 
Parc del Nord. 
 
Crec però, que el millor exemple és la pacificació del sector Centre Creueta, dissenyada colze a 
colze amb l’Associació de veïns, l’Associació de mares i pares i la Direcció de l’escola. 
Presentada en assemblea aquesta mateixa setmana durant la qual alguns veïns i veïnes ens 
plantejaven canvis o millores i varen decidir convocar una nova assemblea en unes setmanes per 
avaluar conjuntament aquestes propostes i incorporar-les, si es considera adient, o donar-los 
explicació dels motius pels quals decidim no incorporar-les donat el cas. 
 
També hem recollit la demanda que des de Merinals i Can Rull ens van fer arribar. Una demanda 
de feia anys que ens demanava arribar en autobús al Taulí sense el llarg recorregut que la nova 
distribució de línies causada per la reducció del servei els havia abocat a patir. I ho hem aprofitat 
per millorar el servei i comunicar aquests barris amb el nou intercanviador modal de Plaça 
d’Espanya. I sí, heu sentit bé, la reducció del servei. 
 
A la legislatura passada, es va reduir el servei perquè cada cop teníem menys autobusos de vells 
que eren i no es podien renovar. I quan vaig explicar als mitjans que això era responsabilitat de 
l’Ajuntament i no de la concessionària, tothom es va sorprendre. Aquest és el camí fonamental 
que hem introduït, informació i transparència. 
 
Un canvi que de vegades ens ha portat a decisions difícils, com haver de tancar La Bassa de Sant 
Oleguer aquest estiu i destinar una ingent quantitat de recursos econòmics i humans, sobretot 
humans, per fer possible que aquest equipament, que té un abast que va més enllà de la nostra 
ciutat i, fins i tot, de la nostra comarca pugui reobrir l’estiu vinent. 
 
També us puc posar exemples d’altres Àrees del Govern gestionades per Esquerra. Per exemple, 
el procés participatiu de Festa Major, que està liderant la regidoria de Cultura i que ens ha de 
portar un model completament acordat amb la ciutadania i les entitats.  
 
O bé, el Pla estratègic d’Acció Social, que votarem avui en aquest mateix Ple, el primer d’aquesta 
magnitud a Sabadell, que abans de ser portat a Ple ha estat llargament treballat i consensuat amb 
els professionals de l’Ajuntament, les entitats del sector i amb tots els grups polítics.  
 
Quan hom elabora un pla de mandat, s’enfronta al que els alemanys anomenen “die qual der 
wahl”, és a dir, “el turment de la decisió”. D’una llista de milers d’accions que podríem fer, hem 
d’escollir aquelles que podrem realment fer per temps, per mitjans. I, per tant, hem de prioritzar-ne 
unes per damunt de les altres i, en definitiva, ens obliguem a anar improvisant i escollir aquelles 
que considerem realment importants, que en aquest cas seran les que portin major benefici al bé 
comú. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Berlanga,  que diu, gràcies Alcalde. 
 
Les persones i les organitzacions polítiques que van impulsar Unitat pel Canvi des del primer 
moment vam tenir clar el que hem vingut a fer aquí. Que no és una altra cosa que contribuir i 
treballar per tancar una etapa de la ciutat, iniciar una de nova amb l’objectiu de remuntar 
Sabadell. 
 
En aquest sentit, celebrem formar part d’un Govern que avui pot presentar un Pla de Mandat on 
es determinen i concreten les línies d’actuació del Govern amb mirada ambiciosa, àmplia i 
transversal, i que en bona part ja han estat apuntades en les intervencions anteriors. 
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Però sobretot el que celebrem és que el que s’especifica al document ja ha començat a esdevenir 
una realitat, perquè el que espera la ciutadania de nosaltres són fets i no paraules. 
 
I estem satisfets de poder dir que és un fet que aquest setembre, a Sabadell han augmentat, 
gairebé, el 20% les beques menjador, perquè el Pla d’Acció Municipal expressa que volem 
millorar les prestacions socials als que més ho necessiten i així ho estem fent. 
 
I és un fet que aquest setembre, 6 escoles disposen d’un suport d’un assessor energètic per 
ajudar-les a ser més eficients, i això està passant perquè al nostre Pla d’Acció Municipal diem que 
ens prendrem seriosament això del canvi climàtic i l’eficiència energètica. 
 
O també és un fet, aquest setembre, que més de 6.000 persones han participat en un procés 
participatiu, Construïm ciutat, perquè el nostre Pla d’Acció Municipal determina el compromís de 
què hi ha espais de participació ciutadana. 
 
I podríem continuar amb altres actuacions que s’han produït aquest setembre que sorgeixen 
d’aquest PAM que presentem avui com la presentació dels autobusos, que ja vam fer fa unes 
setmanes, o la compra d’unes guitarres, en aquest cas, per què els  nens i les nenes de l’escola 
Sant Julià i Calvet Estrella puguin fer una extraescolar de música.  
 
I podríem seguir. Tot i així, un pla d’actuació, un pla de mandat no especifica les accions Sr. 
Fernández, i vostè estava entrant en una concreció que tindrem ocasió de detallar-la però ja que 
feia algunes referències a la Banca Ètica, l’Ajuntament de Sabadell, el 8% de les operacions ja 
s’estan produint en Banca Ètica i som un municipi pel nostre tamany, estem dintre d’una franja 
d’actuació ètica molt superior i molt alta. I continuarà sent així. 
 
Així doncs, estem en condicions de poder dir que tenim un full de ruta i, sobretot, que ja hem 
començat a fer el camí. Un camí que continuarà els propers mesos amb la presentació dels 
pressupostos de l’any 2017 i del seu corresponent Pla d’Actuació en el qual els emplacem a que 
vostès tindran l’oportunitat, que tindrem un Pla de Mandat i uns plans d’actuació, doncs, per fer el 
seguiment i per preguntar i mirar aquells indicadors que vostès demanaven, any a any, si 
evolucionen perquè està al nostre Pla de Treball també tenir mecanismes de seguiment de tot 
aquest Pla de Mandat. 
 
I sempre escoltant i rendint comptes a la ciutadania. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Ayuso, que diu, gràcies Alcalde. Bona tarda a 
tothom. 
 
Com a prèvia, cal dir que ha passat un any i quatre mesos des de les eleccions municipals i, 
gairebé, onze mesos des de que l’actual Govern, a quatre es va conformar, i en tot aquest temps, 
segurament, una opinió, la ciutat ha circulat sense rumb i ho diem perquè si el Pla de Mandat és, 
com s’ha dit aquí en aquesta sala, el full de ruta de la ciutat i fins a finals de juliol no hem tingut 
Pla, podem entendre que durant tots aquests mesos la ciutat no ha seguit cap estratègia ni cap 
camí marcat, més enllà de la pròpia inèrcia administrativa d’un ajuntament gran com el nostre. 
 
Entrant en la valoració del document, val a dir que en el seu apartat de presentació, al principi de 
tot, el Pla ja acusa incongruències entre el que es diu i entre el que es practica. Es diu que s’ha de 
construir una nova etapa des de l’acord, des del diàleg, posant els interessos de la ciutat per 
davant dels interessos partidistes i personals, amb participació del conjunt d’opcions d’esquerra 
plural. Això ho diu el Pla de Mandat. Doncs, el que es fa és tot el contrari. I aquesta sala va ser 
testimoni a la darrera sessió el mes de juliol, quan el Govern va manifestar la seva voluntat, i va 
manifestar-ho expressament, la seva voluntat política de vetar al PSC, una força d’esquerres, 
plural, per la seva judicialització de la política i la seva denúncia contra un regidor i una formació 



 13

política, prescindint de la voluntat popular manifestada pels sabadellencs i sabadellenques a les 
darreres eleccions i posant interessos personals i partidistes per davant de la necessitat del diàleg 
i l’acord amb tots els representants de la ciutadania escollits democràticament. Per tant, mal 
començament. 
 
I el Pla de Mandat continua i continua, i ens dóna la impressió de què és més aviat un recull 
d’aquells punts de connexió que hi ha entre els quatre models de ciutat de les forces polítiques 
que estan actualment configurant el Govern de la ciutat. 
 
I ara posaré uns exemples. El paper ho aguanta tot, és una frase molt manida però aquí tenim un 
exemple clar d’això. 
 
El Govern centre el seu primer eix en els drets socials però així, centrant-los en els drets socials 
no dóna respostes a algunes de les reivindicacions de la representació sindical, no d’ara, des de 
fa temps, d’aquest Ajuntament i que ara, amb l’actual conjuntura econòmica podrien ser 
perfectament i còmodament assumides pel Govern. 
 
S’aborda també un eix de desenvolupament econòmic per millorar l’ocupació. Durant  reunions 
d’algun membre del Govern amb operadors econòmics i empresarials de referència a nivell 
nacional i estatal, es qüestiona determinades inversions d’una determinada multinacional, amb 
una actitud que creiem que està plena de prejudicis i de dogmes ideològics que en cap cas ajuden 
al desenvolupament econòmic i l’ocupació de la nostra ciutat. 
 
S’aborda també l’eix del disseny de la ciutat i es presenten iniciatives que xoquen de manera 
frontal amb l’anterior eix, el del desenvolupament econòmic, perquè es vol expulsar el transport 
privat i també el públic de determinats àmbits territorials de la ciutat. La qual cosa, ens sembla 
incongruent amb la implantació de nous equipaments a la ciutat que prenen tota la seva raó en la 
intermodalitat entre diferents sistemes i diferents fórmules de transport públic, i em refereixo als 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que, per cert, va ser obra d’anteriors Governs i aprofito 
l’avinentesa, a tornar a reivindicar aquesta obra que vam fer realitat des del PSC al front del 
Govern de la ciutat de Sabadell. Entenem que no es pot expulsar el transport privat ni el públic del 
Centre de la ciutat perquè això empobreix el teixit comercial i d’oci de la ciutat i fa que Sabadell 
continuï perdent capacitat de referència i d’atracció a nivell comarcal i a nivell nacional. 
 
En temes més de gestió més mundana, el Pla repeteix fins a la sacietat el concepte 
transparència, i aquest grup i altres que conformem l’oposició hem hagut de demanar, fins i tot, en 
aquest Ple que el Govern ens faci arribar, ens faciliti la informació que hem demanat en reiterades 
ocasions i a la que hem de tenir accés precisament en base a aquest concepte de transparència. 
 
El cito només un tema que ja coneixen que és el següent: Des del mes de juliol del 2015, hem 
vingut reiterant la petició de disposar d’un informe previ que determini la viabilitat, l’oportunitat i el 
elements a favor i en contra de les municipalitzacions que volen prendre el Govern i que en algun 
cas ja ha fet. A dia d’avui, un any i dos mesos després, encara no disposem d’aquest informe.  
 
La participació, poca participació ciutadana en aquests procesos que s’omple la boca el Govern, 
un 3,4% dels possibles participants els Construim Ciutat i amb uns resultats que el que fan és 
reiterar quelcom que el Govern ja ha de fer, perquè ha de complir, teòricament hauria de complir, 
el contingut de les mocions que s’aproven en aquest Ple. 
 
Per tant, sense entrar en altres detalls que també teniem notes per comentar, en qualsevol cas, 
no veiem cap tint ni cap caire transformador en aquest Pla i si es té una miqueta de visió mínima, 
memòria històrica i, sobretot, el mínim de visió de futur, no hi ha cap element novedós ni 
transformador en el mateix. 
 
Gràcies. 
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Hi intervé l’Alcalde,  que diu, permetin-me agrair la feina feta pels serveis tècnics, sobretot el Sr. 
Josep Serrano que ha sigut qui ha coordinat aquest Pla de Mandat, a tots els Regidors i 
Regidores del Govern i en especial als Tinents d’Alcalde, però hem permeto també fer un 
agraïment especial al Sr. Berlanga i al Sr. Serracant que han coordinat políticament el procés 
d’elaboració d’aquest Pla de Mandat. Gràcies a tots per fer-lo realitat. 
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B)  PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA   

 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de juliol de 2016. 

 
 
Es sotmet a la consideració del Ple municipal l’apr ovació de l’esborrany de l’Acta de la 
Sessió Ordinària del dia 28 de juliol de 2016, i s’ aprova per unanimitat. 
 
 
SECRETARIA GENERAL  

 
2.- Modificació dels nomenaments dels representants  de la corporació en diversos 
organismes. 

 
  
Atès que l’Ajuntament  es va constituir en sessió de 13 de juny de 2015. 
   
Vist l’acord de l’Ajuntament Ple adoptat en sessió de 20 de juliol de 2015, que assenyala que 
correspon al Ple, entre altres, el nomenament dels membres o vocals i la designació d’entitats que 
poden nomenar representants en òrgans de govern d’organismes autònoms locals, consells 
municipals sectorials o territorials i consell de ciutat. 
 
Atès que es va procedir a la constitució dels diferents òrgans de participació ciutadana i els 
òrgans desconcentrats i descentralitzats previstos al capítol tercer del Reglament Orgànic 
Municipal. 
 
Atès que es va procedir al nomenament i designació dels  membres i entitats en els organismes 
per acord de Ple del 29/10/2015 i modificat el 26/11/2015 a conseqüència de la reestructuració de 
l’organització municipal aprovada pel decret 10981/2015, i modificat novament el 31 de març de 
2016, i el 30 de juny de 2016. 
 
Atès que per Decret núm. 8684/2016, de data 1 de setembre de 2016, es va cessar al Sr. Quim 
Farriol Valette del lloc de treball de Coordinador d’Economia, Innovació i Serveis Centrals. 
 
Atès que per Decret núm. 8689/2016, de data 1 de setembre de 2016, es va adscriure 
provisionalment la funcionària de carrera Sra. Vilarrubí, al lloc de treball de Coordinadora 
d’Economia, Innovació i Serveis Centrals,  amb data d’efectes del dia 2 de setembre de 2016 i fins 
a la provisió d’aquest lloc mitjançant el sistema de lliure designació. 
 
Per la qual cosa es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

   
ACORD/S 
  
PRIMER.- Modificar el nomenament com a vocal tècnic en  : 

 
L’organisme autònom AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL 

 Sra. Eva Vilarrubi Mármol en substitució del Sr. Joaquim Farriol Valette 
 

La societat mixta de gestió de servei públic COMPAN YIA D’AIGÜES DE SABADELL 
S.A. (CASSA). 

   Sra. Eva Vilarrubi Mármol en substitució del Sr. Joaquim Farriol Valette 
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SEGON.-  Comunicar   l’adopció d’aquests acords als interessats, així com també als organismes 
autònoms municipals i resta d’entitats, als efectes legals pertinents 
  
 
  

 
Hi intervé l’Alcalde,  que diu, com saben, correspon al Ple el nomenament dels membres o vocals 
que poden ser representants en Òrgans de Govern o Organismes Autònoms Locals i Consells 
Municipals.  
 
En aquest sentit, en el mes de setembre es va obrir alguna modificació en l’adscripció del lloc de 
treball del Coordinador d’Economia, Innovació i Serveis Centrals, el Sr. Quim Farriol, a qui li 
agraeixo els serveis prestats i la seva dedicació en aquest càrrec, que continua amb nosaltres als 
Serveis Econòmics, passant-lo a ocupar amb efectes del dia 2 del mes de setembre, la 
funcionària de carrera la Sra. Eva Vilarrubí. Per aquest motiu es proposa modificar el 
nomenament com a vocal tècnic en l’Organisme Autònom ATSA (Agència Tributària de Sabadell) i 
en la  societat mixta de gestió del servei públic Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (CASSA), 
passant a ser-ho la Sra. Vilarrubí en substitució del Sr. Joaquim Farriol. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 14 vots a favor, dels 
grups municipals d’ERC, UPCS, CpSBD i Guanyem Sabad ell, i 13 abstencions dels grups 
municipals PSC, CiU, C’s i PP. 
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INTERVENCIÓ GENERAL 

 
3.- Aprovació del Compte General corresponent a l'e xercici 2015. 

 
 
Atès  que finalitzat l’exercici pressupostari i comptable procedeix elaborar el Compte General la 
funció del qual consisteix en posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari; 
 
Atès  que el Compte General està integrat pel Compte de la pròpia entitat, pels Comptes dels 
organismes autònoms i pels Comptes de les societats mercantils íntegrament municipals; 
 
Atès  que els Comptes de l’entitat i dels organismes autònoms estan formats pel Balanç, el 
Compte del Resultat Econòmic – Patrimonial, Estat de canvis en el patrimoni net, Estat de fluxos 
d’efectiu, l’Estat de Liquidació del Pressupost i la Memòria; 
 
Atès  que els Comptes de les societats mercantils íntegrament municipals estan formats pels 
estats previstos en el Pla General de Comptabilitat de l’empresa; 
 
Atès  que la regla 49 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local estableix el 
següent: 
 

1. El Compte General de cada exercici s’ha de sotmetre abans de l’1 de juny de l’exercici 
immediat següent a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’entitat local. 

2. El Compte General i l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’han d’exposar al 
públic per termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats podran 
presentar reclamacions, objeccions i observacions. Examinades aquestes per la 
Comissió Especial i practicades per aquesta comissió totes les comprovacions que 
consideri necessàries, emetrà nou informe. 

3. Acompanyat dels informes de la Comissió especial de Comptes i de les reclamacions i 
objeccions formulades, el Compte General s’ha de sotmetre al Ple de la Corporació 
perquè, si s’escau, pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre. 

4. L’aprovació del Compte General és un acte essencial per a la seva fiscalització pels 
òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi 
reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó d’aquestes.  

 
Atès  que l’article 41. 4 de la Llei 18/2012, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes estableix el 
següent: 
 

Les corporacions locals han de retre el comptes de cada exercici, directament, a la 
Sindicatura de Comptes, abans del 15 d’octubre de l’any següent al del tancament de 
l’exercici. Així mateix, s’han de trametre les auditories i qualsevol altre informe de control 
financer d’entitats, subvencions i, si s’escau, de qüestions globals de naturalesa econòmica 
financera relatives a llur municipi amb les recomanacions i les reserves corresponents. 

 
Vist  l’escrit de formulació del Compte General de 2015 emès per la Intervenció General el dia 31 
de maig de 2016; 
 
Vist  l’Informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de 7 de juliol de 2016, el qual ha 
estat emès desprès de realitzar sessions preparatòries els dies 30 de juny i 7 de juliol de 2016, i 
adoptat per unanimitat dels membres presents de la Comissió Especial de Comptes; 
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Atès  que el Compte General corresponent a l’exercici 2015 i l’Informe de la Comissió Especial de 
Comptes de 7 de juliol de 2016, han estat exposats al públic durant quinze dies mitjançant 
publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la Província de 11 de juliol de 2016; 
 
Atès  que durant el termini d’exposició pública i vuit dies més no s’han formulat reclamacions, 
objeccions o observacions segons s’acredita mitjançant certificació de la Secretaria General de 2 
de setembre de 2016; 
 
Per tot això, es proposa a l’excel·lentíssim Ple l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer .- Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2015 integrat pel de la pròpia 
entitat, el d’Informàtica Ajuntament de Sabadell, el de l’OAL de Museus i Arxiu Històric de 
Sabadell, el de l’Agència Tributària de Sabadell, el de Comunicacions Audiovisuals de Sabadell 
SL, el d’Habitatges Municipals de Sabadell SA i el de Promoció Econòmica de Sabadell SL, així 
com de la Documentació Complementària que es detalla en l’escrit de formulació. 
 
Segon .- En compliment de l’obligació de retiment de comptes, trametre el Compte General de 
l’exercici 2015 a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre, així com, inserir el seu 
contingut al web municipal. 
 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CpSBD, Sr. Cos  que diu, gràcies Alcalde, Regidors, 
Regidores. Bona tarda a tots els membres presents. 
 
Avui portem a aprovació del Ple de la Corporació el Compte General corresponent a l’exercici 
2015. 
 
Com sabeu a dins hi conté tots els estats comptables de l’Ajuntament, dels Organismes Autònoms 
i també de les empreses, les Societats Municipals, és a dir, tot el conglomerat del sector públic 
municipal. 
 
El Comte General, dins el complex sistema de comptabilitat pública, té la finalitat d’informar per la 
gestió i el control públic, és a dir, és l’instrument a partir del qual aquesta entitat, l’Ajuntament, en 
el seu conjunt rendeix comptes tant a dins, als ciutadans però també als òrgans superiors de 
l’activitat econòmica i financera realitzada durant un exercici, en aquest cas, l’exercici 2015. 
 
Voldria remarcar sobretot el compliment de l’obligació d’aquest rendiment de comptes, ja que no 
només ha de ser una responsabilitat institucional davant de la Sindicatura de comptes i una 
obligació legal, sinó que també és un control de la gestió del sector públic de la nostra 
administració municipal i, per tant, ha de ser una de les prioritats a efectes d’assolir una 
administració eficaç, eficient, rigorosa i poder millorar al màxim la qualitat, el control de tots els 
serveis municipals que presta aquest Ajuntament. 
 
També voldria recordar que l’aprovació d’aquest Compte General no suposa la conformitat amb 
les actuacions que se’n han derivat. És a dir, l’aprovació del Compte no vol dir que els grups o qui 
l’aprova estigui d’acord amb tot allò que s’ha fet, sinó que està d’acord amb el fet de què això 
quedi reflectit, consti i, per tant, se’n doni compte en els efectes legals que pertoquen. 
 
Pel que fa a la tramitació del Compte General, com saben, és un procediment complex que dura 
molt i que ara, que avui diguéssim, ja culminem. S’han complert els tràmits i terminis assenyalats, 
ha estat formulat per la Intervenció municipal, sotmès a la Comissió especial de comptes, 
concretament en les sessions que vam tenir a 30 de juny i a 7 de juliol, d’aquest any, emetent els 



 19

informes favorables per unanimitat dels membres assistents a la Comissió i, posteriorment, aquest 
Compte General i l’Informe de la Comissió Especial han estat exposats públicament mitjançant els 
bolletins oficials. 
 
Amb l’aprovació oficial del Compte, avui ja conclouríem la tramitació interna i, per tant, passaríem 
a trametre’l a la Sindicatura de comptes, que ho hem de fer abans del 15 d’octubre, i com és 
habitual aquest dictamen també preveu la seva publicació en el web municipal per tal de què la 
ciutadania i tothom que vulgui el pugui consultar. 
 
Abans de cloure, agrair a tots els grups municipals que han fet el seguiment, que han assistit a les 
Comissions, en especial al President de la Comissió especial de comptes, Esteban Gesa, també 
als treballadors municipals que han treballat en aquest àmbit, a la Intervenció general, a 
l’Interventor i a tot el seu equip que han participat en l’elaboració.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, molt ràpidament.  
 
Jo he apuntat al Sr. Boada recordar, com ha dit ell, que això és un tema purament tècnic, és 
purament tècnic com ha apuntat el Sr. Boada. El que s’està votant aquí és la formulació de 
comptes, que estiguin bé, que estiguin correctes, no el que, en aquest cas, per a què ho entengui 
tothom, en què d’alguna manera s’està gastant els diners aquest Ajuntament. Vull dir, jo voldria, 
com ha dit el Sr. Boada, jo tinc l’honor de presidir aquesta Comissió, volia felicitar al Sr. 
Romagosa i al seu equip per la feina que han desenvolupat i, tal com vaig anunciar a la Comissió, 
el vot d’aquest grup municipal serà favorable. 
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. José Luís  Fernández,  que diu, sí, només per 
manifestar el nostre vot a favor. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Bosch, que diu, sí, per dir que votarem a 
favor. 
 
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanim itat; aprovació obtinguda en votació 
ordinària. 
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2.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, INNOVACIÓ I SER VEIS CENTRALS   

 
4.- Aprovació del cessament i el nomenament del/de la gerent de l'Organisme 
Autònom Local Agència Tributària de Sabadell. 

 
Atès  que de conformitat amb els Estatuts de l’Organisme Autònom Local Agència Tributària de 
Sabadell (ATSA) hi figura el càrrec de gerent per garantir el funcionament de l’organisme, a partir 
de la reconducció a unitat de la gestió administrativa de cadascun dels òrgans i unitats que 
composen la seva organització administrativa. 
 
Atès  que al Ple de l’Ajuntament de Sabadell de 22 de desembre de 2015, es va aprovar el 
nomenament de la Sra. Eva Vilarrubí Mármol en el càrrec de gerent de l’Organisme Autònom 
Local Agència Tributària de Sabadell, amb data 23 de desembre de 2015. 
 
Atès  que la Sra. Aurora Barrionuevo Medina, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Sabadell, 
ocupa actualment el càrrec de Gerent d’Ens Dependents, adscrit al Servei de Gestió Tributària 
(ATSA) d’aquesta corporació. 
 
Vista la proposta del Consell Rector de l’Organisme Autònom Local Agència Tributària de 
Sabadell de data 16 de setembre de 2016, on es considera que la Sra. Barrionuevo és la persona 
adient perquè també assumeixi el càrrec de gerent de l’organisme autònom, amb el benentès que 
no percebrà retribucions a càrrec del pressupost de l’Organisme per aquesta acumulació. 
 
Vist  l’article 18.3 que estableix que el lloc de gerent consta en la plantilla orgànica i relació de 
llocs de treball com a funcionari de carrera o personal laboral de les administracions públiques, 
titulat superior. 
 
Vist  l’article 18.4 que determina que el nomenament i cessament de gerent, és lliure i que en 
funció de les necessitats del servei, el càrrec pot recaure en personal directiu de l’Ajuntament de 
Sabadell que ostenti la màxima responsabilitat tècnica de l’Àrea o Servei d’adscripció de 
l’organisme autònom. 
 
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia, Innovació i Serveis Centrals a 
petició de la Regidoria de Nova Economia i Serveis Centrals, proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Declarar el cessament de la Sra. Eva Vilarrubí Mármol en el càrrec de Gerent de 
l’Organisme Autònom Local Agència Tributària de Sabadell, amb efectes del 29 de setembre de 
2016. 
 
SEGON.- Nomenar la Sra. Aurora Barrionuevo Medina, Gerent de l’Organisme Autònom Local 
Agència Tributària de Sabadell, amb efectes del 30 de setembre de 2016. 
 
TERCER.- Aquest nomenament s’acumula a les seves funcions com a Gerent d’Ens Dependents, 
i les seves retribucions totals, fixes i periòdiques seran les corresponents a aquest lloc de treball. 
 
 
 
Hi intervé l’Alcalde , que diu, com els he esmentat anteriorment, hi ha hagut una modificació en 
el lloc de treball de la Coordinació de l’Àrea d’Economia, Innovació i Serveis Centrals, on des del 
dia 2 de setembre d’enguany s’ha adscrit la funcionària de carrera, la Sra. Eva Vilarrubí i, per 
tant, aquest fet comporta la proposta de cessament del Sr. Joaquim Farriol al càrrec de gerent 
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de l'Organisme Autònom Local Informàtica Ajuntament de Sabadell i la proposta de nomenament 
a aquest lloc de la Sra. Eva Vilarrubí a proposta del Consell Rector de dit Organisme, que aquest 
és el punt que vindrà a continuació, és el punt número 5, i en aquest cas el que comporta a 
proposta del Consell Rector de l’Agència Tributària de Sabadell és el cessament de la Sra. Eva 
Vilarrubí, en el càrrec de la gerent d’aquest Organisme, d’ATSA, i la proposta de nomenament 
en dit càrrec a la Sra. Aurora Barrionuevo Medina, funcionària de carrera de l’Ajuntament de 
Sabadell, que ocupa actualment el càrrec de gerent d’Ents Depenents adscrit al Servei de Gestió 
Tributària d’ATSA d’aquesta Corporació. 

 
Per tant, declarar el cessament de la Sra. Eva Vilarrubí en el càrrec de gerent de l'Organisme 
Autònom, amb efectes del 29 de setembre i nomenar a la Sra. Aurora Barrionuevo Medina gerent 
de l’Organisme Autònom ATSA, amb efectes del dia 30 de setembre.  
 
 
 
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 14 vots a favor, dels 
grups municipals d’ERC, UPCS, CpSBD i Guanyem Sabad ell, i 13 abstencions dels grups 
municipals PSC, CiU, C’s i PP.  
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5.- Aprovació del cessament i el nomenament del/de la gerent de l'Organisme 
Autònom Local Informàtica Ajuntament de Sabadell. 

 
Atès  que de conformitat amb els Estatuts de l’Organisme Autònom Local Informàtica Ajuntament 
de Sabadell (IAS) hi figura el càrrec de gerent per garantir el funcionament de l’organisme, a partir 
de la reconducció a unitat de la gestió administrativa de cadascun dels òrgans i unitats que 
composen la seva organització administrativa. 
 
Atès  que al Ple de l’Ajuntament de Sabadell de 22 de desembre de 2015, es va aprovar el 
nomenament del Sr. Joaquim Farriol Valette en el càrrec de gerent de l’Organisme Autònom Local 
Informàtica Ajuntament de Sabadell, amb data 23 de desembre de 2015. 
 
Atès  que la Sra. Eva Vilarrubí Mármol, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Sabadell, ocupa 
actualment el càrrec de Coordinadora d’Economia, Innovació i Serveis Centrals, adscrit a 
l’esmentada àrea d’aquesta corporació. 
 
Vista la proposta del Consell Rector de l’Organisme Autònom Local Informàtica Ajuntament de 
Sabadell de data 16 de setembre de 2016, on es considera que la Sra. Vilarrubí és la persona 
adient perquè també assumeixi el càrrec de gerent de l’organisme autònom, amb el benentès que 
no percebrà retribucions a càrrec del pressupost de l’Organisme per aquesta acumulació. 
 
Vist  l’article 18.3 que estableix que el lloc de gerent consta en la plantilla orgànica i relació de 
llocs de treball com a funcionari de carrera o personal laboral de les administracions públiques, 
titulat superior. 
 
Vist  l’article 18.4 que determina que el nomenament i cessament de gerent, és lliure i que en 
funció de les necessitats del servei, el càrrec pot recaure en personal directiu de l’Ajuntament de 
Sabadell que ostenti la màxima responsabilitat tècnica de l’Àrea o Servei d’adscripció de 
l’organisme autònom. 
 
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia, Innovació i Serveis Centrals a 
petició de la Regidoria de Nova Economia i Serveis Centrals, proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Declarar el cessament del Sr. Joaquim Farriol Valette en el càrrec de Gerent de 
l’Organisme Autònom Local Informàtica Ajuntament de Sabadell, amb efectes del 29 de setembre 
de 2016. 
 
SEGON.- Nomenar la Sra. Eva Vilarrubí Mármol, Gerent de l’Organisme Autònom Local 
Informàtica Ajuntament de Sabadell, amb efectes del 30 de setembre de 2016. 
 
TERCER.- Aquest nomenament s’acumula a les seves funcions com a Coordinadora d’Economia, 
Innovació i Serveis Centrals, i les seves retribucions totals, fixes i periòdiques seran les 
corresponents a aquest lloc de treball. 
 
 
Hi intervé l’Alcalde,  que diu, com els hi he avançat en el punt anterior, és declarar el cessament 
del Sr. Joaquim Farriol Valette en el càrrec de gerent de l’Organisme amb efectes del 29 de 
setembre i nomenar la Sra. Vilarrubí com a gerent de l’Organisme amb efectes 30 de setembre. 
 
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 14 vots a favor, dels 
grups municipals d’ERC, UPCS, CpSBD i Guanyem Sabad ell, i 13 abstencions dels grups 
municipals PSC, CiU, C’s i PP.  
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SERVEIS ECONÒMICS 

 
6.- Aprovació inicial del tretzè expedient de modif icació de crèdit del Pressupost 
General de l'Ajuntament de Sabadell de l'exercici 2 016. 

 
Atès  que des de diversos departaments municipals han proposat transferències de crèdit internes 
entre aplicacions  de despesa amb diferent àrea de despesa  per import de 618.144,09 euros. 
 
Atès que la liquidació del pressupost municipals de l’exercici 2015, aprovada pel decret d’alcaldia 
3084/2016, de 31 de març, va donar un romanent de tresoreria per despeses generals de 
14.188.222,79 euros i un romanent líquid de tresoreria de 5.600.098,37 euros, com queda recollit 
a l’informe d’Intervenció 26/2016, relatiu a la liquidació del pressupost 2015 de l’Ajuntament de 
Sabadell.  
 
Atès que legalment existeix la possibilitat de destinar el superàvit  a reduir el nivell d’endeutament 
net mitjançant modificació pressupostària i per aquesta raó s’amortitzarà anticipadament aquelles 
operacions de l’actual cartera financera els crèdits per un import de 5.600.000 euros  i que resultin 
més costoses  per l’Ajuntament.  
 
Atès que l’Ajuntament de Sabadell necessita fer front a determinades inversions no previstes en 
el pressupost inicial de l’exercici 2016 i que no es poden posposar,  per aquesta raó és necessari 
fer un suplement de crèdit per un import de 5.600.000 que es finançarà  amb préstec d’empreses  
financers a llarg termini. 
 
Atès que es requereix la creació d’un subprograma específic que serà el 3120C “Consorci 
Hospitalari del Parc Taulí” i de l’econòmic 87100  “Aportacions a consorcis” per tal de crear 
l’aplicació 350/3120C/87100 associat al departament de Salut. 
 
 
Vist el que disposen els articles 176 a 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Vist el que disposen els articles 20, i del 34 al 51 del RD 500/90, de 20 d’abril, de 
desenvolupament de la Llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos. 
 
Vist  el que disposen els articles del 8 al 15 de les bases d’execució del pressupost general de 
l’Ajuntament de Sabadell  els quals  fan  l’adaptació del text refós de la Llei d’Hisendes Locals en 
matèria  de pressupost. 
 
Vist el que estableix l’article 32 “Destí del superàvit pressupostari” i la disposició addicional sexta 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sosteniblitat Financer 
(LOEPSF). 
 
Vist  els informes d’intervenció  número 87/2016 i 90/2016  amb data ambdós de 19 de setembre. 
 
Aquesta delegació, en virtut de les competències conferides, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció 
dels següents: 

 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Aprovació inicial del tretzè expedient de modificació de pressupost per Ple al Pressupost 
General de l’Ajuntament de Sabadell de l’exercici 2016 conforme l’annex número 1 adjunt i que 
inclou: 
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• Transferències de crèdit internes entre aplicacions pressupostàries de despesa amb 

diferent àrea de despesa per un import de 618.144,09 euros.  
• Aplicació del  romanent líquid de tresoreria per  5.600.00 euros. 
• Suplements de crèdits i crèdits extraordinaris per un import de 5.600.000  euros. 

 
 
Segon.- Creació del subprograma 3120C “Consorci Hospitalari del Parc Tauli” i de l’econòmic 
87100  “Aportacions a consorcis” per tal de crear l’aplicació 350/3120C/87100 associat al 
departament de Salut. 
 
Tercer.- Exposició d’aquest expedient al públic en la forma i terminis que estableixen els arts. 
169, i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals, i considerar-lo definitivament aprovat si no es presenten reclamacions. 
 
Quart.- Facultar a l’Alcalde President o regidor en què delegui o tingui delegat per a la signatura 
de tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels acords precedents. 
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Annex 1  

Modificació  3-13/2016 Modificació pressupost número 13 
aprovada pel Ple  
 de 29 de setembre  

Partida  Descripció     Projecte     Nom del projecte  Modificació  

Baixa despesa  
204/0111A/91300 Amortització de préstecs  531.923,92 
 a ll/t d'ens de fora del s.  
 públic 
413/9331B/22699 Altres despeses diverses 250,00 
431/1710A/21000 Manteniment  9.869,13 
 d'infrastructura i béns  
 naturals 
432/9331C/21200 Manteniment d’edificis i  8.000,00 
 altres construccions 
432/9331C/63200 Inv. rep. en edificis i  2013 2 AJSBD 20 Adequació manteniments  60.000,00 
 altres construccions d'equipaments municipals 
432/9331C/63200 Inv. rep. en edificis i  2015 2 AJSBD 44 Linies de vida 5.929,00 
 altres construccions 
560/2316H/48900 Altres transferències 2.172,04 
 Total  Baixa despesa  618.144,09 
Alta ingrés  
204/87000 Aplicació romanent de  5.600.000,00 
 tresoreria per despeses  
 generals 
204/91300 Préstecs d'empreses  2014 2 AJSBD 35 Adquisició de vehicles per a la  1.300.000,00 
 financeres a llarg termini renovació de la flota d'autobusos  
 urbans de Sabadell 
204/91300 Préstecs d'empreses  2016 2 AJSBD 74 Consorci Hospitalari del Parc Taulí 4.000.000,00 
 financeres a llarg termini 
204/91300 Préstecs d'empreses  2016 2 AJSBD 75 Acondicionament de l'edifici de  300.000,00 
 financeres a llarg termini l'antiga escola Riu Sec pera   
 l'oficina de l'assossiacionisme 
 Total  Alta ingrés  11.200.000,00 
Alta despesa  
160/1320A/62402 Elements de transport 2016 2 AJSBD 1 Adquisició de vehicles 50.000,00 
170/9311C/22706 Estudis i treballs tècnics 126.000,00 
203/9204A/22104 Vestuari 1.324,00 
203/9204D/22000 Material d’oficina no  14.543,00 
 inventariable 
203/9204D/62501 Equips d'oficina 2016 2 AJSBD 11 Adquisició equips d'oficina  1.333,87 
203/9204E/20302 Lloguers de maquinària,  10.305,00 
 instal·lacions i utillatge  
 departaments 
203/9204E/22000 Material d’oficina no  12.000,00 
 inventariable 
203/9260B/22002 Material informàtic no  7.940,00 
 inventariable 
204/0111A/91301 Amortització extraordinaria 5.600.000,00 
  préstecs llarg termini 

208/9203A/22604 Jurídics, contenciosos 15.000,00 
211/9260A/62600 Equips per a processos  2015 2 AJSBD 13 Informàtica 698,17 
 d'informació 
211/9260A/64100 Despeses en aplicacions  2015 2 AJSBD 13 Informàtica 140,00 
 informàtiques 

 1/2 
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Annex 1  

Modificació  3-13/2016 Modificació pressupost número 13 
aprovada pel Ple  
 de 29 de setembre  

Partida  Descripció     Projecte     Nom del projecte  Modificació  

310/3230A/21200 Manteniment d’edificis i  60.000,00 
 altres construccions 
310/3230A/63200 Inv. rep. en edificis i  2013 2 AJSBD 20 Adequació manteniments  34.326,07 
 altres construccions d'equipaments municipals 
320/3321A/22799 Altres treballs realitzats  20.000,00 
 per altres empreses i  
320/3380A/20500 Lloguer de mobiliari i  14.000,00 
350/3110A/62302 Inv. nova en maquinària,  2016 2 AJSBD 27 Adquisició desfibril·ladors per a  5.000,00 
 instal·lacions i utillatge  equip Municipals 
 departaments 
350/3111B/22699 Altres despeses diverses 9.869,13 
350/3120C/87100 Aportació a consorcis 2016 2 AJSBD 74 Consorci Hospitalari del Parc Taulí 4.000.000,00 
400/1500A/22001 Premsa, revistes, llibres i  250,00 
 altres publicacions 
413/1350A/22706 Estudis i treballs tècnics 5.657,36 
433/1331A/22799 Altres treballs realitzats  51.500,00 
 per altres empreses i  
433/4411A/77000 Transferències de capital  2014 2 AJSBD 35 Adquisició de vehicles per a la  1.300.000,00 
 a empreses privades renovació de la flota d'autobusos  
 urbans de Sabadell 
433/9331D/20500 Lloguer de mobiliari i  5.000,00 
434/1623A/2270000 Neteja 45.942,93 
510/4312A/22699 Altres despeses diverses 7.568,19 
510/4312A/22706 Estudis i treballs tècnics 2.722,50 
510/4313A/22706 Estudis i treballs tècnics 11.300,00 
510/4313A/22799 Altres treballs realitzats  1.277,34 
 per altres empreses i  
510/4320A/22706 Estudis i treballs tècnics 23.000,00 
510/4391A/22706 Estudis i treballs tècnics 14.520,00 
520/3420B/63200 Inv. rep. en edificis i  2013 2 AJSBD 20 Adequació manteniments  25.673,93 
 altres construccions d'equipaments municipals 
540/2411A/22699 Altres despeses diverses 3.823,60 
540/2411A/22799 Altres treballs realitzats  15.000,00 
 per altres empreses i  
540/2411A/44000 Subvencions per al  8.500,00 
 foment de l'ocupació 
550/3370A/63200 Inv. rep. en edificis i  2015 2 AJSBD 44 Linies de vida 5.929,00 
 altres construccions 
550/9241C/62300 Inv. nova en maquinària,  2016 2 AJSBD 75 Acondicionament de l'edifici de  300.000,00 
 instal·lacions i utillatge l'antiga escola Riu Sec pera   
 l'oficina de l'assossiacionisme 
560/2316A/21200 Manteniment d’edificis i  8.000,00 
 altres construccions 
 Total  Alta despesa  11.818.144,09 

 2/2 
 



 27

Hi intervé el regidor del grup municipal de CpSBD, Sr. Cos  que diu, si, bona tarda a tots i totes. 
 
Avui, com saben, portem a Ple la tretzena modificació del Pressupost General de l’Ajuntament.  
 
Aquesta modificació inclou quatre grans apartats. Un primer apartat que és una transferència de 
crèdit de 531.000 euros, que ara si volen detallaré una miqueta i, en tot cas, després en les 
preguntes ens podem estendre. Un segon que és la incorporació de 5,6 milions d’euros 
precedents del superàvit de l’exercici 2015, per tant, va relacionat amb el que hem estat parlant 
del tancament del Compte General i la incorporació d’aquest superàvit. Un tercer apartat que és la 
incorporació d’un crèdit de 5,6 milions d’euros per dedicar-lo a inversions a la ciutat i un quart i 
últim apartat que són transferències de crèdit internes habituals que ja n’hem portat d’altres pel 
qual, doncs, diferents despeses que provenen d’uns partides genèriques d’obres s’imputen en 
aquell departament en el qual fa la despesa.  
 
Pel que fa a la primera transferència de crèdit, aquests 531.000 euros, provenen de la 
consignació prevista en l’amortització de diferents crèdits on s’ha calculat que seran necessaris 
per cobrir diferents necessitats que els departaments que per fer front a despeses que no estaven 
previstes quan es va fer el pressupost o despeses que s’han hagut de corregir perquè han variat, 
perquè han sigut més elevades, doncs, es fa aquesta modificació pressupostària. En detallo 
algunes de les més importants i si després hi ha dubtes, doncs ja... Hi ha una modificació de 
crèdit que és per Policia Municipal, per l’adquisició d’un vehicle tot terreny de 50.000 euros; hi ha 
una altra que va destinada a Intervenció, que és per l’elaboració de l’auditoria econòmica 
aprovada en la Comissió de Transparència, que és de 126.000 euros; hi ha una altra transferència 
per als Serveis Generals de 46.000 euros que és per material d’oficina, impressions i diferents 
materials d’utillatge de l’Ajuntament; una altra és per l’Assessoria Jurídica, en despeses de 
defensa judicial de 15.000 euros; hi ha una altra aportació a Cultura de 20.000 euros per vigilància 
d’actes a la via pública, són serveis de seguretat en el que hi ha inclòs també la Biblioteca del 
Nord; hi ha una altra aportació a Salut de 5.000 euros per adquisició de desfibril·ladors; després hi 
ha una despesa amb les memòries de seguretat que s’estan fent per actes públics a la via pública 
de 5.000 euros; en l’apartat de Comerç, Consum i Turisme, per l’elaboració de diferents estudis, hi 
ha un Pla de Protecció dels Encants, dels mercats ambulants municipals, també un diagnòstic 
comercial de la ciutat de Sabadell, un Pla Estratègic de turisme; en l’àmbit de Treball i Empresa hi 
ha un diagnòstic local de Treball i Empresa, que és un requisit que el SOC, el Servei d’Ocupació 
de Catalunya, demana les subvencions del 2017 i, per tant, s’avancen 27.000 euros per poder fer 
aquest treball; en l’àmbit d’Espai Públic s’hi dediquen 176.000 euros, entre els quals hi ha 
manteniments correctius i preventius de diferents equipaments que han anat sorgint durant l’any; 
d’altra banda, també hi ha una transferència de 50.000 euros per la contractació actual del servei 
de zona blava fins a final d’any i un canvi que es va fer en una partida per unes obres que es van 
fer al carrer Onyar d’un mur de contenció que havia tingut un desplaçament i es van fer unes 
obres i són 45.000 euros. Això pel que fa a aquestes transferències, doncs, aquests 531.000 
euros que provenen del Capítol III i es traspassen a partides corrents. 
 
El segon apartat és la incorporació de 5,6 milions d’euros procedents del superàvit de l’exercici 
2015, que és dediquen a l’amortització anticipada de crèdits. Com saben, la liquidació del 
pressupost municipal del 2015 va donar aquest romanent de Tresoreria i d’acord amb les 
indicacions d’Intervenció, aquest superàvit es podia destinar doncs o a inversions financerament 
sostenibles o bé a reduir el nivell d’endeutament net.  
 
La idea de l’Equip de Govern era poder dedicar aquests diners a inversions, poder-los invertir al 
màxim a la ciutat però donat els terminis i els tempos d’haver-ho d’executar abans de final d’any 
no permetia encabir-ho dins d’aquest epígraf de les inversions financerament sostenibles i, per 
tant, el que es fa finalment, l’opció que es pren és destinar-ho a l’amortització de crèdit. En aquest 
cas, s’ha analitzat la cartera de crèdits i aquells que resulten d’interessos més alts, per tant, més 
gravosos per l’Ajuntament es procedeix a liquidar-los. 
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Aquesta reducció del deute viu ens permet a continuació contractar i anar a buscar un nou crèdit 
pel mateix import, per tant, mantenint el nivell d’endeutament actual i fer aquestes inversions que 
considerem que són sostenibles però sense estar en aquest epígraf sinó fent-ho directament a 
crèdit municipal. 
 
En el tercer punt és la incorporació d’aquest crèdit. Aquest crèdit s’incorpora bàsicament en tres 
apartats. Un apartat d’1,3 milions d’euros, que es dedica a la renovació de la flota d’autobusos. És 
una flota, com saben actualment molt envellida, sobretot molt poc sostenible i, per tant, com 
consta en el Pla de Mandat i en les diferents actuacions del Govern, la voluntat de renovar al 
màxim i ampliar aquesta flota d’autobusos, s’hi fa aquesta aportació extraordinària aquest any 
també. 
 
D’altra banda, hi ha una partida de 300.000 euros per l’adequació d’edificis. Concretament està 
dedicat a adequar l’edifici de l’antiga escola Riu Sec per tal d’instal·lar-hi l’Oficina de Suport a 
l’Associacionisme. És un compromís que s’havia pres des del Ple ja fa temps, no en aquesta 
legislatura sinó anteriorment, de buscar un espai municipal per fer un assessorament directe a les 
entitats de la ciutat en tot allò que puguin necessitar. Per tant, doncs, es dona compliment creant 
aquesta Oficina de Suport a l’Associacionisme.  
 
I, d’altra banda, es preveu ja l’habilitació d’una partida de 4 milions d’euros per obres d’ampliació a 
l’edifici d’urgències del Consorci Sanitari Parc Taulí. Avui el que fem és aprovar aquesta 
modificació pressupostària que ens permet habilitar la partida corresponent, que en el cas de què 
arribem a l’acord corresponent amb el CAT Salut i amb el Consorci, podríem fer aquesta aportació 
que és voluntat del Govern.  
 
Aquesta aportació com saben, hem comentat en Comissió Informativa i en diferents àmbits està 
condicionada en el conveni. En un conveni que haurem de sotmetre en aquest Ple i que, per tant, 
haurem d’aportar tothom. És un conveni en el que treballa d’Equip de Govern perquè tingui l’opció 
més beneficiosa per la ciutat i, per tant, de la mateixa manera que l’Ajuntament de la ciutat es 
compromet amb el desenvolupament d’aquestes infraestructures hospitalàries de la ciutat i de la 
sanitat pública, busquem que la Generalitat de Catalunya també posi els seus compromisos en 
els desenvolupaments a la ciutat.  
 
Per tant, pensem que avui, bàsicament, el que fem és una habilitació econòmica que ens permeti, 
doncs, en el cas de què el conveni sigui beneficiós, tirar-ho endavant i en el cas de què el conveni 
no sigui beneficiós, no tirar-ho endavant i, evidentment, el conveni serà sotmès i públic per tots els 
grups municipals i, per tant, podrem discutir la seva conveniència.  
 
Encara no sabem, en funció de les negociacions, doncs quan ho podrem tancar amb la 
Generalitat de cara a portar-lo si en el proper Ple, no sabem si octubre o novembre, ja ho anirem 
concretant, però pensem que aquest serà el moment de rendir comptes de realment si hem arribat 
a un acord. 
 
Moltes gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, gràcies. 
 
Molt bé, amb aquest, com saben vostès, sinó ho anuncio ara, mai des d’aquest grup municipal 
ens havíem oposat fins ara a una modificació pressupostària. Avui ho farem. 
 
Avui ho farem, no perquè, hauríem de desglossar, des del meu punt de vista, dues besants. Una 
primera, que és profitosa pel Govern, que és veritat, com ha comentat el Sr. Boada, que és una 
operació financera important. Per què? Perquè es vol demanar un altre crèdit amb el qual la ciutat 
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sortiria beneficiosa, beneficiada perdó, perquè es pagarien uns interessos menys. És a dir que, a 
l’Ajuntament, aquest Ajuntament tindria menys cost d’interessos, interessos financers. 
 
Això com operació financera és impecable, el que passa és que vostè, Sr. Boada, d’entrada, 
vostès estan barrejant un tema important, com és el tema de la TUS, de comprar, d’invertir en 
nous autobusos, que sí és veritat que a la ciutat li fa falta, perquè com ha dit vostè tot el parc 
d’autobusos està vell. Després ha parlat vostè l’Oficina aquesta de l’Associacionisme, que va ser 
un acord d’aquest Ple, si no recordo malament, destinarien, aproximadament, uns 300.000 euros, 
i després ha parlat vostè del tema del Taulí. 
 
Aquí és on no veig, aquest grup municipal no ho veu. Per què? Pues miri, li diré el següent, 
nosaltres com a grup de l’oposició ens vam enterar d’aquesta operació, i de fet en alguna 
Comissió Informativa la resta de grups municipals de l’oposició també ho van comentar, per la 
premsa. Aquí va succeir el següent, aquí, a la ciutat de Sabadell, com vostè ben sap, va venir el 
Vicepresident de la Generalitat de Catalunya, responsable d’Economia, el Sr. Junqueres, i va tenir 
una reunió amb l’Alcalde per parlar en aquest cas de, suposo, perquè després, evidentment, va 
sortir als mitjans de comunicació que aquest Ajuntament aportaria aquests 4.100.000 euros al 
Taulí, van parlar de què, bueno, la Generalitat, suposo, bueno, suposo no, segur no té diners, en 
aquest cas, per assumir la seva responsabilitats com és en matèria de sanitat i nosaltres aquí, el 
Sr. Fernández, Alcalde de la ciutat, i company del Sr. Junqueres, li presta els calers. Bueno, hem 
sembla molt bé. Bueno, la veritat és que no hem sembla bé, perquè clar, vull dir, nosaltres com 
Ajuntament, és a dir, sí és veritat que el Taulí és un hospital que molts veïns i veïnes de Sabadell 
anem a visitar-nos al Taulí, però també vostès estaran d’acord que és, com hem comentat en 
varies Comissions Informatives, el Taulí és un hospital de referència, no només de Sabadell sinó 
de tota la comarca. Que jo sàpiga la comarca no només la forma Sabadell. Vull dir, nosaltres hem 
sigut el municipi que hem prestat els calers a la Generalitat de Catalunya quan la seva 
responsabilitat en matèria de sanitat és d’ells i la resta de municipis que també d’alguna manera 
s’aprofiten, com no podia ser d’una altra manera, o aprofiten aquest hospital, no han posat ni un 
duro.  
 
Vull dir, vostè està amb els impostos de tots els veïns i veïnes de Sabadell pagant les mancances, 
en aquest cas, o tapant les vergonyes, en aquest cas, del Conseller Comín, en aquest cas, del 
Govern de la Generalitat. Quan vostè sap que aquesta competència, ja ho hem dit quaranta mil 
vegades, no és responsabilitat d’aquest Ajuntament, sinó responsabilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
A mi m’agrada que l’hospital Taulí no estigui col·lapsat, no tingui les cues que tenen a Urgències, 
que això continua, però escolti, nosaltres, perquè vostè, amb tot el respecte del món que sap que 
li tinc, escolti, vostè és company del Sr. Junqueres, escolti, jo entenc que vostè ha de fer, és el 
seu jefe i ha de fer, escolti’m, el que tu diguis Conseller, el que tu diguis. Per clar, evidentment, 
nosaltres, vosaltres està sense consultar a ningú, perquè també vostè sap que l’oposició ens vam 
assabentar per la  premsa de què, en aquest cas, vostè o, en aquest cas, l’Equip de Govern, 
havia decidit fer aquesta aportació de 4.100.000 euros.  
 
És a dir, a mi, li dic, quan la competència, i acabo, vaig acabant, quan la competència és de la 
Generalitat de Catalunya, jo li agrairia i acabo, Sr. Fernández, perquè la reunió la va mantenir 
vostè amb el Sr. Junqueres amb algun membre més de l’Equip de Govern, que evidentment, no 
faci de prestamista de la Generalitat de Catalunya, no faci de prestamista de la Generalitat de 
Catalunya perquè la Generalitat de Catalunya és la que té la competència en matèria com Sanitat 
i Educació. 
 
Moltes gràcies. 
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Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. José Luís  Fernández,  que diu, sí, gràcies 
Alcalde.  
 
Nos presentan aquí, como mínimo, dos sino tres modificaciones presupuestarias en un mismo 
expediente.  
 
La primera sería una modificación técnica, que es el resultado, podríamos decir, lógico de que el 
presupuesto es un instrumento vivo, que surgen nuevas necesidades, hay que aumentar gasto, 
hay que minorar gasto y, a pesar de que ustedes cuando estaban en la oposición decían que el 
Gobierno anterior abusaba de las modificaciones presupuestarias, veo que se han convertido en 
grandes partidarios porque ya llevan trece. 
 
Aquí, ese es el problema, que en la segunda y la tercera. La segunda es la que tiene un calado 
político. No entraré en el tema del Taulí porque ya se ha explicado bastante abundantemente, 
pero entraré en otro tema, que es responder a la pregunta de qué debe hacer el Gobierno y a qué 
debe destinar el superávit. El dinero que después de liquidar el presupuesto, dentro de las 
posibilidades que nos da la Ley de estabilidad, ¿qué debemos hacer con él? Esto es una 
pregunta importante porque lo previsible tal como está redactada la Ley, es que tengamos un 
superávit estructural, siempre tengamos dinero una vez cerremos el presupuesto. 
 
Esto, lo que hace en esencia ahora mismo es coger, pagar 5.600.000 euros de deuda y 
endeudarse por 5.600.000 euros para poder hacer con ese dinero lo que quiere fuera de lo que la 
Ley le permitiría. Lo hace para hacer tres desembolsos. 4 millones de euros que como se ha 
dicho ya van al Consorcio Hospitalario Parc Taulí, 1.300.000 euros para unos autobuses y 
300.000 euros para unas Oficinas para las asociaciones.  
 
Este procedimiento que cumple la letra de la Ley pero que desde luego no cumple el espíritu, es 
un procedimiento, tengo que admitir que ingenioso, para saltarnos lo que está en la normativa. 
¿Por qué lo hacemos, para comprar nuevos autobuses? No, porque en el mismo expediente hay 
un informe que nos dice que esta puede ser una compra financiadamente sostenible, por lo tanto, 
no. ¿Lo hacemos para...? No, porque simplemente con el dinero que nos ahorraríamos de 
intereses casi podríamos hacer este gasto y tendríamos menos endeudamiento. Lo hacemos para 
poder aportar el dinero al Parc Taulí. ¿Por qué? Porque sino sería de difícil justificación. No es 
nuestra competencia, no nos quita un gasto futuro y ni siquiera va a ser un préstamo que 
podamos recuperar, si no que en propio expediente figura como aportación al Consorcio a cambio 
de no se sabe aún que contraprestaciones, pero que no parece que sea la devolución del dinero 
con intereses. 
 
Insisto, que desde el punto de vista de las modificaciones presupuestarias, aquí no votamos ni 
qué autobuses convienen ni si lo que se hace en el Taulí es lo más o lo menos adecuado.  
 
En esta modificación presupuestaria, el Gobierno establece el criterio por el que mediremos y 
reclamaremos, por lo menos desde este grupo, la inversión de superávits futuros porque este 
alarde de imaginación no va a ser solamente destinado al Taulí sino que puede ser destinado a 
cantidad de otros usos. Aunque yo creo que no podemos superar la improvisación con el que el 
Gobierno ha hecho la postulación de 4 millones de euros al Consorcio Hospitalario del Parc Taulí. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, gràcies Sr. Alcalde. 
 
Bé, en aquesta modificació pressupostària de crèdits pressupostaris ens barregen, com que això 
és absolutament legal però estic d’acord amb el que ha comentat anteriorment el regidor de C’s, 
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barregen temes que són bàsicament de gestió amb temes que tenen un important contingut polític 
pel nostre Ajuntament. 
 
Barregen autobusos per la ciutat amb regalar diners a altres administracions per fer obres, encara 
que siguin en un àmbit tan important com és el Taulí. Em sorprèn que ara diguin, m’ha semblat 
entendre això, que el regidor del Govern que no està clar si el conveni tirarà endavant o no. He 
entès que deia això, que depenia de si ens posem d’acord o no. Sorprèn perquè sembla que 
l’Alcalde, mitjançant mitjans de comunicació va dir-ho clara i taxativament que s’havia decidit això, 
que es faria això i ara estem fent tots els passos legalment necessaris per poder-ho fer, que és 
habilitar la partida pressupostaria necessària i després fer el conveni. No podia ser d’una altra 
manera, per tant, tampoc ens vulguin fer passar una cosa per una altra. Estan executant allò que 
en el seu moment ja van acordar. 
 
A més suposo que aquest nou crèdit que faran, no ho faran amb una de les entitats condemnades 
amb judici popular que es va realitzar aquí a Sabadell i que algunes forces polítiques sembla que 
li donaven suport i que, a més a més, suposo que ho faran amb una Banca Ètica, d’acord amb el 
document que ens acaben de presentar fa un moment, o no? O no serà el cas? També estaria bé 
que ens ho expliquessin en quins casos sí funciona allò i en quins casos no funciona. 
 
Tampoc ens facin ara discursos demagogs, que suposo que és el que ens faran ara a 
continuació, que la sanitat és molt important i que, per tant, això justifica que l’Ajuntament de 
Sabadell destini diners a obres que no li competen. Tampoc ens expliquin que ho recuperaran, 
com passa amb altres tipus d’inversions com són les escoles, CAPS o, fins i tot, les obres del 
Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, com ja també s’ha explicat i com algun 
membre de l’Equip de Govern ens ha explicat, està clar que això no es preveu recuperar-ho. 
 
Vostès, com a Govern de Sabadell, el que haurien de tenir clar és la seva prioritat que ha de ser 
Sabadell i per fer això, l’Ajuntament ha de fer amb els diners del seu pressupost aquelles coses 
que obligatòriament li pertoquen fer a l’Ajuntament de Sabadell i que ens aquests moments no es 
fan o no es fan suficientment. 
 
El que ha de fer amb les competències de temes importants d’altres administracions és el que fa 
habitualment, és pressionar a aquestes altres administracions perquè ho facin, com per exemple, 
estem fent tots plegats amb el soterrament dels ferrocarrils a Can Feu. Aquí no se’ns ha ocorregut 
ara... aquí el que estem fent la pressió, com Ajuntament, i aquí ens tenen al costat sempre a tots 
els grups municipals.  
 
Ara, per regalar, per solventar problemes interns seus, escolti, per regalar 4 milions no té cap 
mena de sentit.  
 
Amb aquests 4 milions, miri, es podrien fer moltes coses que en aquests moments són 
necessàries. Des del manteniment de carrers, que està fet un desastre, a part de judicis a la 
Banca, sí que hauríem de fer algun judici a algun banc del carrer de Gràcia que està 
absolutament trencat i que allà algú podrà prendre mal. Temes d’enllumenat públic, és un 
desastre, i molts altres exemples.  
 
Amb aquests diners es podrien fer totes aquestes coses o, fins i tot, amb un tema que a vostès els 
hi agrada, que els hi ha agradat molt, amb aquests 4 milions podrien donar resposta a tots els 
projectes participatius que s’han presentat, que tots plegats sumaven, si no ho tinc mal entès, 
4.300.000, si no tots quasi tots. Podrien haver fet això, en comptes de regalar aquests diners a 
una altra administració en un tema que és absolutament prioritari, hi estem tots d’acord, però és 
tan prioritari com molts altres temes que són responsabilitat en aquests moments de 
l’Administració de la  Generalitat de Catalunya o de l’Administració de l’Estat. I cadascú té les 
seves responsabilitats. Si aquí a Sabadell ho tinguéssim tot tan arreglat, tan perfecte que ens 
poguéssim permetre regalar els diners, escolti, cap problema, decidim a qui li regalem. Home, 
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l’Administració de l’Estat, la Generalitat, la Diputació, el Consell Comarcal, aviam a qui li regalem, 
però el problema és que les competències que té l’Ajuntament és allò que l’Equip de Govern, 
l’Ajuntament de Sabadell, tenim l’obligació de fer en aquests moments no ho estem fent.  
 
Tenim la ciutat que està feta un desastre, perquè l’hem heretat, perquè... el que vulguin, però la 
realitat és que tot això ho compartim, és que està feta un desastre. I en comptes de destinar 
aquests diners a arreglar la ciutat, que és l’obligació que tenim, els regalem per fer obra, per 
construcció de no sé quant per una planta, escolti, això ha de fer-ho a Generalitat i com que és 
necessari, ho hem de reivindicar, tots, i no tan sòls l’Ajuntament de Sabadell, tots els Ajuntaments 
que se’n beneficiïn d’aquell hospital, perquè és clar, quin sentit té que nosaltres paguem una 
infraestructura que al final no és només per Sabadell sinó que és pel conjunt de l’àrea d’influència 
de l’Hospital Taulí, que és bastant més ampli.  
 
Per tant, escolti, prioritat per Sabadell. Facin el favor de destinar els diners de Sabadell, que li 
corresponen a Sabadell, a les necessitats de Sabadell. 
 
Moltes gràcies. 
  
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Ayuso, que diu, gràcies Alcalde. 
 
Com a prèvia, cal dir que alguns dels grups que ara estan al Govern i que quan eren a l’oposició 
van criticar en una dura i reiterada cada vegada que el Govern Socialista portava un expedient de 
modificació de crèdit i el definien com una manca de previsió o improvisació o, fins i tot, com a 
manca de criteri de polític, anar haver de modificar el pressupost municipal.  
 
El nostre grup ni compartia ni comparteix ara aquesta opinió. Una modificació de crèdit és un 
instrument per adequar el que el Govern preveu amb el que es troba a la realitat. I la realitat és 
que el Govern es va trobar amb un romanent de 14 milions d’euros. 14 milions d’euros, de 
romanent. I aquest romanent deriva de la gestió, acurada, i una gestió bona, diríem, una gestió 
econòmica i financera acurada de l’Ajuntament de Sabadell, que es va fer des dels serveis tècnics 
i es va fer també des de l’àmbit polític. 
 
Per tant, aquest és un fet incontrovertit, 14 milions d’euros de romanent. 9, en definitiva, 9 milions 
d’euros són els que es podien destinar a despeses de caràcter general. Per tant, aquest és un 
regal. Són 9 milions d’euros amb els que el Govern es va trobar i s’ha trobat en aquest any 
natural. 
 
La xifra en la que ens movem en aquest expedient són 5,5 milions d’euros. 4 milions es destinen a 
complir el compromís de l’Alcalde amb el Conseller Comín. És a dir, aniran a assumir, com a 
ciutat, les competències i les responsabilitats de la Generalitat de Catalunya en referència al 
Taulí. 
 
Si comptem que la Generalitat ens deu ja, a dia d’avui, 17 milions d’euros, sumar-li 4 milions més 
no ens assembla l’opció més raonable ni tampoc la més segura. 
 
1.300.000 aniran destinats a la compra de tres autobusos nous per la ciutat i aquí cal recordar que 
aquesta, la compra d’aquests tres autobusos, va ser una de les darreres accions que va posar en 
marxa l’anterior mandat en matèria de mobilitat i d’espai públic, i que el procediment per la 
compra de les unitats es va posar en marxa i va ser impulsat en època del Govern Socialista. 
 
Els 300.000 euros restants, 300.000 euros, s’han de mirar els antecedents dels expedients i han 
de mirar exactament que és el que signen, que això és perillós. 300.000 euros aniran a rehabilitar 
l’antiga escola Riu-sec, per convertir-la en l’Oficina de l’Associacionisme. En aquest punt, em 
permetran que els recordi la moció que es va presentar per aquest grup municipal el mes d’abril 
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del 2016, en la que demanàvem, proposàvem, la creació d’una Oficina de les entitats per oferir 
serveis, suport, informació, assessorament integral a les entitats de la ciutat. I també recordaran 
que va ser rebutjada pel Govern, de maner unànime. Tot el Govern va votar en contra. Ara veiem 
que el Govern dóna marxa enrere i crea i crearà o té previst crear aquesta Oficina de 
l’Associacionisme, una còpia del que en el seu moment va proposar el PSC i que va ser 
rebutjada, insisteixo, de manera unànime pel Govern. 
 
Celebrem que ho facin, que acullin aquesta proposta, però ho podien haver fet en el seu moment i 
ens hauríem estalviat tot aquest camí. 
 
Del 1.300.000 per autobusos i dels 300.000 euros per l’Oficina d’Entitats, aquest grup no pot 
mostrar la seva oposició. Però sí que mostrem dubtes sobre els 4 milions d’euros de Sabadell, 4 
milions d’euros de Sabadell, que l’Alcalde va comprometre per cobrir responsabilitats de la 
Generalitat. Dubtes de si els hem de posar nosaltres o dubtes o certesa de què els ha de posar a 
qui li correspon la competència i l’obligació, i dubtes sobre com els posem. 
 
L’Alcalde va dir en la roda de premsa, en la posta en escena mediàtica de l’anunci del regal a la 
Generalitat, que aquests diners sortirien dels romanents però a la Comissió Informativa ens van 
informar que no era ben bé així. El Govern contracta un crèdit per cobrir els 5,6 milions d’aquest 
expedient de modificació de crèdit, és a dir, que ens endeutem per pagar el que ha de pagar la 
Generalitat. I ho fem afegint, insisteixo, 4 milions als 17 que ja ens deu la Generalitat i, a dia 
d’avui, no hi ha cap document ni cap compromís escrit per part de la Generalitat de com i quan 
ens tornaran aquests diners. I quan ho vam preguntar alguns grups de l’oposició a la Informativa 
ens van dir que, exactament, que la Generalitat, que estem treballant un conveni amb la 
Generalitat pel qual el Govern de la Generalitat faria coses a la ciutat, inversions, coses, sense 
concretar, i alguns dels altres portaveus estaven presents, sense concretar ni què ni quan ni on. 
Coses que fa la Generalitat són les seves obligacions, per tant, podem concloure que paguem el 
que no ens correspon a canvi de què la Generalitat faci el que és la seva obligació. Nosaltres 
sobre això diem que és un mal negoci per la ciutat. 
 
Gràcies Alcalde. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CpSBD, Sr. Cos  que diu, sí, sobre les modificacions de 
pressupost, com saben i ho he comentat ja alguna una altra vegada, hi ha una part que és una 
prescripció legal, que fins ara no es feia i ara es fa, que és que aquelles partides que estan en 
àmbits genèrics passen a les seves partides de despesa per això hi ha moltes modificacions de 
pressupost, fins i tot, algunes que no passen per Ple, que s’han fet i s’han fet aquestes tretze 
modificacions pressupostàries. 
 
Comentàveu això de què si la inversió en autobusos és financierament sostenible perquè no es fa 
així i és per una qüestió de tempos, i és que per poder executar aquells diners has de tenir tota la 
compra feta i, en aquest cas doncs, en els terminis fins a final d’any no hi ha possibilitat abans de 
31 de desembre de poder haver tingut tota l’operació finalitzada, per tant, aquí les converses amb 
la Intervenció va semblar que la millor forma de què aquests diners poguessin ser invertits seria 
aquesta.   
 
Sr. Rossinyol, el veig molt obsessionat amb el tema de la Banca. Veig que és el seu tema. No sé li 
preocupa aquest fet, li recordo algunes coses. Quan vam fer la licitació de crèdit, vam incloure 
una clàusula social per excloure aquelles entitats bancàries que actuaven de manera 
irresponsable amb la gestió del parc d’habitatge a la ciutat i això va excloure algunes entitats i va 
permetre que altres entitats, altres cooperatives de banca, com el cas de Caixa Enginyers o 
Caixes Rurals o Caja Mar, entressin en el crèdit municipal entitats que no hi havien entrat mai fins 
el moment perquè ni tan sols se’ls hi havia enviat l’oferta perquè poguessin participar. 
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Li asseguro que si pogués no hi hauria ni un euro municipal en cap dels bancs que ha robat els 
estalvis i que ha robat els habitatges a la gents d’aquesta ciutat, no hi hauria ni un euro de 
l’Ajuntament. I si encara hi ha algun diner en aquestes entitats és senzillament perquè no hi ha 
entitats alternatives que tinguin capacitat de gestió i aquest Equip de Govern s’ha reunit amb totes 
les banques ètiques i a dia d’avui està operant entre un 8 i un 10% amb una entitat cooperativa 
que els límits que posa per la seva operativa és un milió d’euros mensual i, com saben, doncs 
això no dóna per tot el que una ciutat com la nostra a dia d’avui té. 
 
I esperem i des d’aquest Ajuntament i aquest Equip de Govern emprenyarem perquè aquestes 
entitats creixin, aquestes entitats puguin realment donar servei a ciutats i ajuntaments com el 
nostre i puguem desempallegar-nos d’aquestes entitats que entenc que a vostè ja li deu anar bé 
que funcionin o ja li deu anar bé, jo, em sembla que des d’un ajuntament o des d’una entitat 
pública ens hem de preocupar per la responsabilitat social i les actuacions de totes aquelles 
empreses amb les que treballem i, des d’aquest Equip de Govern, així ho estem fent amb el 
màxim esforç. 
 
A mi em sorprèn que qüestioni quines són les obligacions i com és que el Govern que el seu partit 
presideix i que avui estava en Comissió, en Seu Parlamentària donant compte, i ens explicava 
com els interessos del Pla han suposat per la Generalitat de Catalunya 1.900 milions d’euros 
d’interès i quina és la situació d’intervenció de la Generalitat de Catalunya. Com el President 
denunciava la incapacitat que té de contraure qualsevol tipus de deute i qualsevol tipus d’inversió 
a dia d’avui la Generalitat de Catalunya. Estem en un país intervingut, en un país sense capacitat 
de finançament i, per tant, l’esforç de totes les administracions és vital. 
 
I el que els hi he dit, com vostè em comentava, el que els hi estava dient és que em semblava que 
el moment de discutir això és quan el conveni estigui sobre la taula perquè després tots vostès 
podran jutjar si l’acord al que s’ha arribat amb la Generalitat, és un acord positiu i profitós per la 
ciutat, per la ciutat en tots els àmbits, en els àmbits de desenvolupament en els que arribem en 
aquest acord o no ho és. Evidentment, tots els grups municipals són lliures de pensar que es pot 
fer amb aquests diners i, per tant, de fer les seves propostes i de fer les seves aportacions. Però 
sí que com ha dit, pel Govern és molt important que el conveni al que s’arribi, l’acord al que 
s’arribi sigui un acord satisfactori. 
 
Moltes gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, sí, gràcies Sr. Fernández. 
 
Molt ràpidament Sr. Boada, jo penso que és al revés. És a dir, primer, pel que vostè està dient, 
aquesta operació es duu a terme sí o sí, és així, no? Pregunto, pregunto, bueno. A mi m’agradaria 
saber, o sigui, això es fa al revés, vull dir, primer vostès parlen en aquest cas amb la Generalitat, 
tenen aquesta dificultat, diu: -Escolta’m, com ho podríem fer això?-, -Doncs mira, el conveni que 
signem per dur a terme aquesta operació és, pues mira, aquestes inversions per part de la 
Generalitat o aquestes aportacions a l’Ajuntament, etcètera, etcètera, etcètera.  
 
És que vostè, des del meu punt de vista, jo crec que ho estan fent al revés. Vull dir, vostès diuen, 
consignen aquesta partida per fer això, vale? Però vostè ens ha dit que no sabem encara quin 
serà el conveni, quin serà el retorn, en aquest cas, que tindria o que tindrà la ciutat, els veïns i 
veïnes de Sabadell, és que no sabem absolutament res. I després a la seva primera intervenció 
ha dit que ja veurem si aquest conveni és bo o és dolent.  
 
Jo penso... penso, eh? Què s’estan fent les coses al revés, primer, es diu: -Escolta’m Ajuntament 
de Sabadell, Sr. Fernández, jo, el Sr. Junqueres, necessito 4 milions d’euros perquè no tinc diners 
per fer això-, -Molt bé. Pues miri Sr. Junqueres, com ho podríem fer això?-, -Pues miri, nosaltres 
ho tornarem d’aquesta manera o invertirem en la ciutat d’aquesta manera o...- Però és que no 
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sabem res d’això. És que no sabem res, aleshores, jo penso que això s’ha de fer al revés. És a 
dir, de veritat, eh? I ho dic amb absolut respecte. Vull dir, vostès ens estan plantejant això, però 
no sabem absolutament res. El Sr. Boada ha dit que no sabem si el conveni, com es farà el 
conveni, si serà profitós, si no serà profitós...  
 
La veritat és que no ho entenc, de veritat. 
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. José Luís  Fernández,  que diu, sí, moltes 
gràcies Alcalde. 
 
Autobusos. A qui ningú posaria problemes perquè aquest procediment anés als autobusos. Jo 
vaig dir que era finançament sostenible, eren tres, no eren tres, però bueno, les prioritats ja les 
estaríem complint. 
 
Després, ens fascina la capacitat d’aquest Govern quan no entra la realitat en el seu marc, agafa i 
canvia el marc. Ara les competències de crèdit també són Caja Mar, Caixes Rurals, etcètera. Jo 
me’n recordo de l’anterior licitació de crèdit, hi havia una clàusula social que era simbòlic en cas 
d’empat.  
 
Després, quina posició negociadora tenim després de què l’Alcalde d’aquesta ciutat hagi donat 
com a fet una cosa per negociar amb la Generalitat? La Generalitat ens imposarà les seves 
condicions perquè sap perfectament que no ens podem tirar enrere, que el Govern d’aquesta 
ciutat ara no pot dir que no es farà la inversió al Taulí.  
 
Bueno, i una altra cosa que va dir abans de què comencés a defensar emocionadament al 
President de la Generalitat, suposo que en la nova línia de col·laboració de la CUP i Junts pel sí, i 
tal, que és que ja no estaven contractant segons quins banca i tal endeutament. Jo me’n recordo 
que va passar la vegada anterior. Vostès estan parlant del BBVA, diguem marques, i el BBVA ens 
va presentar una oferta tan cara que es va autoexcloure ella, no la vam excloure nosaltres. 
 
Moltes gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, gràcies Sr. Alcalde. 
 
Tres temes. El tema de la banca. Escolti el que està obsessionat amb la banca no soc jo, són 
vostès que són els que n’han parlat reiteradament. De totes maneres, benvinguts al realisme, 
perquè avui estan fent un discurs i ara, a la pràctica, estan fent una altra cosa que és el que 
nosaltres sempre hem dit, no és que ens agradi o no ens agradi, és que és la realitat. Per tant, ara 
que vostè té l’obligació de contractar això, evidentment, ho fa amb qui pot fer-ho. 
 
Els meus comentaris han anat només en una línia que jo crec que és bastant raonable. Escolti, no 
tanqui portes a qui necessita. No fustigui a qui després haurà de negociar els tipus d’interès 
perquè no és molt intel·ligent. A vostè li pot semblar que sí, a mi em sembla que no. I aquí, en 
quant a aquest tema, ho deixem aquí, al menys per la meva part. 
 
Després, vostè em diu em sorprèn que no donem suport al fet de donar ajuda a la Generalitat 
tenint en compte que, evidentment i és cert, que l’Estat està escanyant per motius polítics a la 
Generalitat. Escolti, miri, aquest discurs que em fa vostè dins de La Crida, que hi ha la CUP, per 
què no ho feien en el moment d’aprovar els Pressupostos del 2016? Que si haguessin pogut 
aprovar els pressupostos del 2016 de la Generalitat, haguessin disposat de més de 1.000 milions 
d’euros que haguessin pogut fer això i moltes altres coses que van quedar pendents de fer.  
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Aquest era el moment de demostrar això que vostè ha dit. Aquest era el moment en què la 
Generalitat, amb els seus diners, els diners que tenien, al no aprovar els Pressupostos es van 
haver de destinar a eixugar deute, en comptes de dedicar-ho a inversions d’aquesta mena. Era el 
moment de dir-ho, era el moment de fer-ho. Ara és molt fàcil fer discursos però les coses són 
quan toca. Per tant, escolti, en relació a aquests 4 milions, és evident que la Generalitat té aquest 
problema en aquest àmbit i en molts altres. Per què? Perquè hi ha una persecució sistemàtica per 
motius polítics de la Generalitat de Catalunya, però escolti, també hi ha moltes necessitats que ha 
de fer front l’Ajuntament de Sabadell i que la nostra obligació és donar-los-hi resposta. I això és el 
que hem de fer amb aquests 4 milions i amb tots els diners que puguem tenir, donar resposta a la 
ciutat de Sabadell amb aquelles coses que si no fa l’Ajuntament de Sabadell no ho farà ningú. 
 
I per acabar ja, en quant al moment de fer el conveni, escolti, no ens expliqui històries ni coses 
rares. Aquest conveni, aquesta modificació pressupostària, obeeix a la voluntat ferma de donar 
aquests 4 milions a la Generalitat per construir, per fer aquestes obres. 
 
I acabo, si no fos així, haguessin pogut portar aquesta modificació pressupostària juntament amb 
l’aprovació del conveni.  
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Ayuso, que diu, per no reiterar qüestions que 
ja s’han dit, tindria dos preguntes que m’agradaria que, dubtes que m’agradaria que ens contestés 
el ponent.  
 
Una d’elles és que estudiant l’expedient, hem vist que hi ha dos informes, perdó, un informe de 
l’Interventor que diu, dos dictàmens, que diu que el dictamen no compleix amb dos dels tres 
objectius de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Compleix el del deute 
però no compleix ni la Regla de la Despesa ni l’objectiu d’estabilitat pressupostària. M’agradaria 
saber si això té alguna conseqüència en el procedir, en la tramitació i en el devenir de l’expedient. 
 
Després una qüestió que també ens preocupa i és que el destí d’aquests 4 milions d’euros que 
van a parar al Taulí, van a parar a una partida que es diu Aportacions a Consorcis. L’aportació a 
un Consorci és voluntària, no deriva d’una, no sé, d’un mandat legal ni d’una obligació contractual, 
ni menys en aquest cas perquè és un acte de mera liberalitat de l’Alcalde envers a la Generalitat 
de Catalunya. Aquesta aportació que és voluntària, fins a quin punt es pot reclamar i es pot 
reivindicar a la Generalitat de Catalunya? Perquè jo entenc que si és una aportació a Consorci 
anirà a parar a, diríem, a la massa de la Corporació, i la Corporació del Parc Taulí, les seves 
aportacions o les aportacions dels membres són voluntàries. Fins a quin punt podem reclamar 
aquests 4 milions d’euros a la Generalitat de Catalunya si el que fem és voluntàriament pagar 
aquests diners a la Generalitat?  
 
Per tant, i si, una tercera derivada, doncs si hi ha algun llistat d’aquestes coses, actuacions, que té 
previst fer la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Sabadell. Si són novedoses o si són ja 
compromisos que havia d’haver complert ja fa temps. 
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CpSBD, Sr. Cos  que diu, sí, sobre el procediment que 
comentaven. D’entrada per poder fer aquesta aportació, el primer que s’ha de fer és incorporar-ho 
al pressupost i la modificació pressupostària que aprovem té un període d’exposició pública, per 
tant, doncs, durant el mes d’octubre, posteriorment s’haurà de cancel·lar aquests deutes i després 
la contractació del crèdit, per tant, tota la tramitació econòmica és molt més lenta que el que és 
l’aprovació de, en aquest cas, d’un conveni. Per tant, per aquesta opció, es dóna la idea de 
començar aquesta tramitació que possibiliti poder fer aquesta operació. 
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Sobre el tema del conveni, el que li he dit, no sé si es farà o no, sinó que vostès podran jutjar. 
Vostès podran jutjar en el Ple, en la Comissió Informativa, si consideren si és beneficiós o no, per 
això els hi deia que, tot i que ara es pugui opinar sobre si les inversions que l’Equip de Govern 
proposa són correctes o no, en tot cas, l’acord al que s’arribi el podran jutjar amb el conveni. 
 
Sr. Rossinyol, em comentava al principi, em deia: -Ara es troben amb la pura realitat, no?- i és 
així, ens trobem amb la pura realitat. Jo crec que la diferència és que nosaltres pensem que s’ha 
de combatre aquesta realitat i que s’ha d’intentar canviar i per això fem accions per fer-ho. Abans 
em deia, en la intervenció primera anterior, em deia que si volíem que es fessin aquestes coses, 
el que havíem de fer era reclamar el màxim, reclamar-li a la Generalitat. Això és el que va fer la 
CUP. 
 
Sobre el que comentava el Sr. Ayuso, tal com surt en el dictamen, aquesta incorporació de 
romanent, o sigui, aquesta incorporació incompliria la Regla de Despesa i Estabilitat 
Pressupostària, de tal manera que passa, de la mateixa manera que passa amb els romanents i 
en els últims exercicis com sabeu, no s’ha complert cap d’aquestes dues, diguéssim, condicions 
per la qual cosa tenim un pressupost en desequilibri en el moment de la liquidació i això ha fet que 
els últims exercicis haguem de fer el Pla Econòmic Financer. Com que és per incorporació de 
romanents, el Pla Econòmic Financer, l’únic que ens diu és que el proper pressupost que fem 
estigui en equilibri, però això és el mateix que ve passant, diguéssim, en els tres últims exercicis. 
 
Sobre l’aportació, el plantejament de la modificació està en un Capítol VIII, com una aportació 
patrimonial. Entenem que l’Ajuntament de Sabadell forma part del Consorci, és un dels tres 
actors, diguéssim, que va conformar el Consorci. En el moment de la conformació del Consorci 
Sanitari Parc Taulí, cada un dels ens hi va fer unes aportacions, ja fossin patrimonials com en el 
cas de l’Ajuntament, doncs, de terrenys, també diners en el seu moment, i cada entitat va aportar 
i, per tant, això constaria dins del que és l’aportació patrimonial, per tant, l’increment d’aportació 
patrimonial municipal. 
 
Moltes gràcies. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 14 vots a favor, dels 
grups municipals d’ERC, UPCS, CpSBD i Guanyem Sabad ell, i 13 vots en contra dels grups 
municipals PSC, CiU, C’s i PP. 
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3.-COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CULTURA   
 
CULTURA 

 
7.- Aprovació de l'atorgament d'una subvenció nomin ativa a la Fundació Mirna 
Lacambra-Xavier Gondolbeu per al XX curs de profess ionalització de joves cantants 
d'òpera i la formalització del conveni. 

 
 
 
ATÈS que l’Ajuntament de Sabadell ha col·laborat, any rera any, amb l’Escola d’Òpera de 
Sabadell en la realització dels cursos de professionalització per a joves cantants amb l’objectiu de 
promoure l’aparició de nous valors en el cant líric. 
 
ATÈS que l’Ajuntament de Sabadell té com a objectiu fomentar la vitalitat cultural de Sabadell i 
una de les maneres de fomentar aquesta vitalitat és treballar per construir el nostre imaginari 
col·lectiu de futur, que el construiran els nostres artistes, cantants... 
 
ATÈS que l’actual Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu compta també entre les seves 
finalitats la projecció de l’Escola d’Òpera de Sabadell. 
 
ATÈS que ambdues parts segueixen compartint el mateix objectiu: formació de joves cantants 
amb l’objectiu de promoure l’aparició de nous valors en el cant líric. 
 
ATÈS que en el pressupost municipal vigent es preveu la consignació nominativa de diferents 
subvencions, entre les que hi ha la subvenció a la Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu 
per un import de 10.217,00 euros “per al XX curs de professionalització de joves cantants d’òpera 
de l’any 2016”. 
 
VIST l’art. 28 de la Llei 38/2003 general de Subvencions. 
 
VIST l’art.11.1 a) de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Sabadell que 
disposa que les subvencions podran atorgar-se directament, no essent preceptiva la concurrència 
competitiva ni la publicitat prèvia quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost 
General de l’Ajuntament o en algun dels seus Annexos. 
 
VIST l’art. 11.2 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament que determina que la 
concessió directa es formalitzarà en un conveni que tindrà com a mínim el contingut que es 
determini en la resolució de la concessió. 
 
VIST l’establert a la Llei 15/2014, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, sobre la modificació del règim jurídic de la Base de dades nacional de subvencions 
(BDNS) contingut a l’art. 20 de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com la Resolució de 
10 de desembre de 2015, de la Intervenció general de l’administració de l’Estat, sobre el registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajuts en el sistema nacional de Publicitat de 
subvencions. 
 
VIST l’informe tècnic de data 28 de juny de 2016, emès per la Cap de la Secció de Creació i 
Difusió de les Arts i que s’adjunta. 
 
VIST l’informe jurídic de data 28 de juny de 2016 emès pel Cap de la Secció d’Administració. 
 
VIST la prèvia fiscalització per la Intervenció General i de l’existència de crèdit suficient segons 
l’aplicació 320-3340A-48200, apunt previ AD-920160005974 i referència 22016017885,  per un 
import de 10.217,00€. 
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Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea d’Acció Social i Cultura, a petició del Servei de 
Cultura, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
 
 

A C O R D S  
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament d'una subvenció directa, consignada nominativament al 
pressupost vigent de l’Ajuntament, a la Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu, amb NIF G-
66203084 per un total de 10.217,00 euros “per al XX curs de professionalització de joves cantants 
d’òpera de l’any 2016”.   
  
SEGON.- Aprovar el text i la formalització del conveni entre l’Ajuntament de Sabadell i l’Associació 
per a la Formació de Joves Cantants d’Òpera, que s'adjunta, per a establir els termes de 
col·laboració per al XX curs de professionalització de joves cantants d’òpera de l’any 2016. 
 
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de despesa per un import de 10.217,00 € amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària vigent 320/3340A/48200, apunt previ AD-920160005974 i referència 
22016017885. 
 
QUART.- El pagament de l’esmentada quantitat es durà a terme a partir de la fiscalització positiva 
de la justificació dels fons percebuts presentada per la Fundació Mirna Lacambra-Xavier 
Gondolbeu d’acord amb l’establert en el pacte quart del present conveni. 
 
CINQUÈ.- Ordenar el registre de la concessió de la subvenció nominativa a la Base de dades 
nacional de subvencions (BDNS), conforme l’establert a l’art. 20 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, i a la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció general de 
l’administració de l’Estat, sobre el registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajuts en 
el sistema nacional de Publicitat de subvencions.   
 
SISÈ.- Facultar al tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció Social i Cultura, per signar tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat dels anteriors acords i rectificar els errors materials que es puguin 
produir. 
 
SETÈ.- Notificar formalment el contingut dels presents acords als interessats, amb indicació dels 
recursos que procedeixin contra els mateixos. 
 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal d’ERC, Sra. Chacon,  que diu, permeti’m que canviï de 
registre. Vostès saben, per qui no ho sàpiga ho explicaré breument, que com Ajuntament tenim 
vàries eines que ens permeten donar suport a les entitats que duen a terme una activitat d’interès 
general. En el cas que ens ocupa ara, de caràcter artístic. Una de les bàsiques i fonamentals és el 
suport econòmic, però també ho són la cessió i ús d’espais municipals, el suport logístic, 
l’acompanyament administratiu, la contractació, etcètera. 
 
Totes elles orientades a garantir la riquesa i la vitalitat de l’activitat cultural de la nostra ciutat i 
sempre perseguint la millora de la cohesió social, així com el foment dels valors culturals i el 
creixement personal i col·lectiu dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell. 
 
En l’àmbit de les subvencions tenim dues vies, les subvencions en règim de concurrència i les 
nominatives. En el primer cas en el de concurrència pública, contem amb una línia específica 
dedicada al foment de la difusió artística, on enguany 14 entitats que representen una bona part 
de l’oferta artística de la nostra ciutat han concursat. 
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En el cas de les subvencions nominatives el servei de cultura atorga tres, destinades a projectes 
que per la seva singularitat aporten un plus específic, únic i de qualitat, a l’activitat cultural de 
Sabadell i són el projecte de Rialles, pel foment del teatre familiar i infantil, la fundació de 
l’Orquestra Simfònica del Vallès pel foment de la Música Clàssica i la tercera, la que avui 
presentem, destinada a la Fundació Mirna Lacambra, dotada amb 10.217€, per al curs de 
professionalització de joves cantants amb l’objectiu inequívoc de promoure l’aparició de nous 
talents en el camp líric i de vestir un programa de formació musical molt especialitzat. 
 
Durant prop de dos mesos l’Estruch es converteix en una escola d’òpera, on s’imparteixen classes 
d’interpretació musical, dicció i fraseig, emissió bocal, interpretació escènica, expressió corporal. 
Impartit per professorat de reconeguda trajectòria internacional en el món de l’òpera. 
 
Desprès del període de docència els alumnes tenen la possibilitat d’interpretar un dels 
personatges durant la temporada al Teatre Municipal, actuant juntament amb el cor de 
l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell i amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, ampliant la 
seva experiència professional i donant-los alhora l’oportunitat d’incorporar una activitat addicional i 
molt important per nosaltres, que ens permet acostar l’òpera als alumnes dels instituts de 
secundària d’Escoles de Música i al Conservatori, així com a escoles d’adults, gràcies a una 
sessió gratuïta adreçada especialment a ells. 
 
Enguany, a més, l’entitat ofereix una segona sessió oberta a tots els públics al preu únic i reduït 
de 15€, per celebrar el 20è aniversari de l’escola. Amb la finalitat de fer extensiva aquesta 
celebració a tota la ciutadania, així com seguir treballant per fomentar el coneixement i amor per 
l’òpera, en el convenciment que la cultura amb totes les seves expressions i especialment la 
música ens fa créixer com a persones i com a ciutadans.  
 
Gràcies. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanim itat; aprovació obtinguda en votació 
ordinària. 
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ACCIÓ SOCIAL  

 
8.- Aprovació del Pla Estratègic d'Acció Social Sab adell 2025 (PEAS). 

 
 
ATÈS que la crisi econòmica iniciada el 2008 ha impactat fortament Catalunya, i Sabadell no és 
una excepció es veu necessari en el context actual i des del govern municipal, la necessitat 
d’elaborar un pla estratègic, participat per professionals de l’Ajuntament de Sabadell, tècnics, 
voluntaris i activistes de les entitats i plataformes socials, conjuntament amb els representants 
polítics de la ciutat per prioritzar la intervenció social. 
 
VIST el document publicat el 10 de febrer de 2016 “Prediagnòstic social de Sabadell”, document 
divulgatiu que ha servit de marc per determinar en quins àmbits de necessitat s’ha de donar 
resposta.  
 
ATÊS que l’actual govern municipal, vol aprovar aquest Pla Estratègic d’Acció Social (PEAS) per 
dotar-se d’un instrument bàsic de la planificació i guia de l’Acció Social de l’Ajuntament  fins l’any 
2025 i com a garantia de comunicació i transparència davant la ciutadania.  
 
VIST el marc normatiu bàsic de l’acció social,  la llei  12/2007 de l’11 d’octubre, de Serveis Socials 
de Catalunya, la Llei 18/2007del 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge a Catalunya, la Llei 
39/2006 del 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i Atenció a les persones en 
situació de dependència, la llei 24/2015 del 29 de juliol, de Mesures urgents per a afrontar 
l’Emergència en l’àmbit de l’habitatge i la Pobresa Energètica, la llei 14/2010 del 27 de maig dels 
Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència, la llei 28/2003 del 4 de juliol, de Suport a 
les famílies i la llei 13/2006 del 27 de juliol, de Prestacions de caràcter econòmic. 
 
VIST l’informe tècnic emès per el cap de secció de Secretaria Tècnica del servei d’Acció Social,  de 
14 de setembre de 2016 i l’informe jurídic de la cap d’administració de la mateixa data. 
 
VISTA la Proposició de l’Alcaldia de 20 de juliol del 2015, que estableix l’àmbit d’atribucions del 
Ple, entre les quals la relativa a l’assumpte objecte d’aquest dictamen. 
 
Per la qual cosa, l’Àrea d’Acció Social i Cultura, a petició de la regidoria d’Acció Social, proposa al 
Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla Estratègic d’Acció Social Sabadell 2025 (PEAS), que servirà com a 
instrument de planificació i guia de l’Acció Social de l’ajuntament fins l’any 2025.   
 
SEGON.- Disposar la publicació del document en el web de l’Ajuntament de Sabadell i d’aquest 
acord en el BOPB.   
 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’ERC, Sr. Gabriel  Fernández,  que diu, bé, Sr. Alcalde, 
regidors, regidores de diferents grups municipals, voluntaris, activistes i professionals d’entitats 
que ens acompanyen avui, o que estan seguint el Ple per Internet, professionals de la regidoria 
d’Acció Social i de la resta de departaments de l’Ajuntament, veïns i veïnes, bona tarda.  
 
Reconec que avui és un dia especial i esperat per molts de nosaltres, ho dic perquè avui la gent 
es consciència amb el sant d’algú dels que estem aquí. 
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Sinó perquè portem al Ple el Pla Estratègic d’Acció Social Sabadell 2025, després del 
desplegament d’un procés de treball ingent.  
 
Pels que no venim del món de la política partidària, sinó que sempre hem treballat com a 
voluntaris, activistes i, fins i tot, professionals en entitats d’accions socials, comptar amb aquesta 
eina i engegar aquest procés a la nostra ciutat i a l’àmbit públic, comporta un desafiament gegantí, 
però també preciós. 
 
Permetin-me ara compartir amb vosaltres, avui han utilitzat tecnologies que algun grup en algun 
moment ens deia que calia fer i bueno estudiarem a veure que tal, com funciona això. 
 
Segurament molts de vosaltres heu vist al llarg d’aquests mesos el treball que estàvem fent al 
departament, per poder realitzar per primera vegada a la ciutat una prediagnosi i una diagnosi de 
la situació que ens trobem a la ciutat. 
 
Aquesta situació és, evidentment, excepcional. És el punt de partida que teníem ja al 2016 en 
aquesta ciutat. Alguns polítics aquests dies ni ens deien i ens recordaven al Parlament que no 
podien escalar l’Everst en espardenyes, ignorant les situacions excepcionals postcrisi que tenim a 
Sabadell. Aquestes infografies ens mostren, només són unes pinzellades de lo que nos va a 
passar en aquesta ciutat. Jo sempre comparo, comparo públicament que el que ha passat al 
nostre país i al sud d’Europa, concretament, és quasi, quasi el que avui li passa a un país quan 
està en guerra o quan un tsunami passa i arrasa amb el que es troba al seu camí. 
 
Només per comentar, a mi m’agraden aquestes xifres al 2008, el Departament d’Acció Social va 
atorgar 16 prestacions contra la pobresa energètica per ajudar a habitants d’aquesta ciutat i al 
2015, 3.194. Són dades que jo ja he donat a conèixer públicament i crec que tothom dels que 
estan aquí tenen consciència, però que calia, crec avui, almenys fer passar per la nostra memòria.  
 
Llavors, en aquesta situació excepcional cal donar una resposta adequada a l’emergència social i 
també fer possible amb la meva intervenció de caire transformador, en el treball que desenvolupa 
el Departament d’Acció Social i tota la resta de regidories i serveis i entitats de la ciutat que 
treballen de forma mancomunada i de forma coordinada per fer front a la situació que patim. 
 
Prèviament cal afrontar aquesta situació des de l’àmbit públic en base a dos premisses claus. El 
consens, per una banda, i amb una estratègia clara de com desenvolupar aquesta batalla, 
perdoneu el llenguatge quasi militar que estic utilitzant però és que és el que em surt de cor. 
Consens i mirada estratègica i també, com no, fer èmfasis en el que són els reptes de la 
governabilitat del segle XXI. Aquests reptes els tenim bàsicament en el que ha de ser la 
participació, la vivència i l’impacte social demostrat.  
 
Hem de fugir i hem intentat fugir en tot aquest procés de fórmules preestablertes, del sempre ho 
hem fet així, de dogmes, mantres i de xamans del nostre temps, que malauradament pul·lulen en 
aquest moment en la política, no només del nostre país, sinó diria jo pràcticament a nivell mundial, 
ho hem intentat, i en aquest entorn hem desenvolupat un procés que conté un pla de treball clar i 
consensuat a la ciutat, a 9 mesos vista, hem desenvolupat jornades i espais d’acord i participació 
per entitats professionals municipals, grups municipals, participacions de ponents externs, hem 
comptat, entre d’altres, amb la presència de la molt amable senyora Dolors Bassa i Coll, actual 
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; el Sr. Jordi Tolrà i 
Mabilón, historiador i periodista, que ens va ajudar a poder descobrir algunes de les experiències 
que en altres països europeus estaven desenvolupant en relació a les respostes del treball social; 
amb la doctora Cristina Sánchez i Miret, amb la qual hem pogut gaudir durant dues trobades, 
doctora en ciències Polítiques i Sociologia, per l’UAB, que també ens ha ajudat a trobar claus i 
respostes a alguna de les preguntes que ens fèiem, i també al Sr. Miguel de Paladella, 
economista i treballador social i expert en innovació, que ens va ajudar en aquest treball. 
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He de també comentar que en aquest procés hem comptat i hem ajudat donant suport a la nostra 
secretaria tècnica en l’elaboració de la diagnosi i en l’anàlisi de dades i informacions generades, i 
que també aquest procés ha tingut i ha contemplat la formació de 18 professionals d’Acció Social 
que han ajudat i han dinamitzat aquest procés. 
 
També vam anunciar que aquest Pla, aquest Pla Estratègic d’Acció Social, havia de fer-se en 5 
pilars, com a mínim. Tenia que ser viable, tenia que ser simple, tenia que generar o alinear 
consens i ha de ser participat, ha de fer una recerca de l’evidència i ha de ser de llarga 
temporalitat i ha de tenir la capacitat de ser adaptable. Aquets són una mica els cinc elements que 
vam proposar per començar el treball a tots els actors que van participar d’aquest procés.  
 
El procés també, l’hem d’elogiar, aquesta infografia també la vam mostrar en algun moment, 
perquè tothom tingués clar quins serien els moments d’apertura i tancament d’aquest procés de 
participació, però també quins eren els diferents espais de participació i de treball, i és així que 
durant aquests 9 mesos vam desenvolupar aquest procés. He de fer també una confessió, jo vaig 
preveure que serien 6 mesos, però segurament perquè sóc un optimista compulsiu i, clar, i no 
tenia l’experiència en l’administració pública i les coses que quan vens de fora penses que seran 
més ràpides, no arriben en el temps que es proposen, però no importa, 9 mesos és tot un 
embaràs, està bé també. 
 
I una vegada que vam acabar aquest procés o que hem desenvolupat aquest procés, teníem clar 
quina seria la missió en un escenari que ens proposaven desenvolupar en aquest Pla Estratègic 
d’Acció Social. Abordar i combatre els factors causants de la desigualtat que condueixen a les 
persones a l’exclusió. 
 
Aquest és el primer canvi significatiu, sobretot en l’àmbit públic, ja que requereix un 
desenvolupament de la proactivitat per part de l’administració i no tant la reactivitat. En nom meu, 
l’administració té moltíssimes virtuts, moltíssimes, però també té mancances i és una eina que 
justament la proactivitat no és una de les qüestions que ha caracteritzat als últims temps a 
l’administració pública, no només a l’Ajuntament de Sabadell, parlo en general. Això és una, una, 
com es diu això? Un desafiament que tenim per transformar la nostra administració pública. És un 
canvi enorme i això és innovació. 
 
I després vam estar dibuixant en aquest procés, amb els sindicats, amb els professionals, com 
seria aquest Pla Estratègic, com estaria conformat, segurament perquè alguns també venim del 
món de la construcció, tenim aquesta debilitat per dibuixar cases i estructures. Llavors, aquest Pla 
està composat per un sostre, que conté 11 principis, 4 pilars, que podien haver sigut 3, 5, 7..., 
vam definir que siguin 4 amb les entitats i amb els professionals. 4 pilars que són la base d’acció, 
són els que sostenen la casa, i uns fonaments essencials per poder desenvolupar aquesta 
transformació en el treball que desenvolupem des de la regidoria, que és la millora de 
l’organització. 4 pilars, 14 objectis estratègics, 77 objectius específics, 24 objectius de millores 
organitzatives, 11 principis. 
 
Els principis els enumeraré molt ràpidament. Són els que hem optat entre tots, la transformació 
social, la participació, l’acció comunitària, la igualtat de gènere, l’apoderament i capital social, la 
corresponsabilitat, drets i deures, deures i drets, integralitat, proximitat, previsió, la persona en el 
centre de la nostra feina i el nostre treball i la transversalitat. Algo que hem de ser conscients, 
aquesta no és una tasca només d’acció social, sinó som capaços de generar un treball transversal 
amb la resta de departaments implicats de l’Ajuntament i també amb les diferents organitzacions 
socials, aquest Pla no arribarà a l’objectiu desitjat. 
 
Dels pilars de la informació social només enumeraré els titulars. El número 1 és la millora de la 
resposta d’emergència social i les necessitats bàsiques. El número 2, és apoderar la ciutadania i 
millorar la inserció social i laboral de persones amb risc d’exclusió. El número 3, millorar la qualitat 
de vida de la infància i l’adolescència i el número 4, fomentar l’autonomia personal i promoció de 
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la salut en les persones amb risc d’exclusió. Repeteixo, quatres pilars escollits entre tots, que hem 
optat, que hem acordat que siguin 4, que continguin 14 objectius estratègics i 77 objectius 
específics. 
 
En l’àmbit de millores organitzatives, 7 àmbits de treball identificats. Millora dels processos claus 
en el servei, apoderar als professional, aliances i treballs en xarxa, millores de la relacions amb la 
ciutadania, estructura organitzativa o nova estructura organitzativa, espais i equipaments i gestió 
de la informàtica i les TIC. 24 objectius de millora organitzatius en 7 àmbits d’actuació. 
 
El Pla no és només un document, és una metodologia de treball que intenta innovar en l’àmbit de 
l’administració pública i conté en sí mateix una praxis. Una praxis que està dibuixada aquí en 
aquesta infografia, que comença amb la definició estratègica, que té un segon pas que és la 
incorporació de la vivència, un tercer que és el disseny i la cocreació d’accions, una 
implementació i ajust durant tot el recorregut, un seguiment i avaluació i després, de nou, tornar a 
començar en el que pot ser definició, noves definicions, i canvis en l’estratègia que hem optat, 
perquè si la realitat canvia, el normal és que també nosaltres canviem.  
 
Avaluació i seguiment. El risc que ja hem parlat molts dels grups polítics que integren aquest Ple, 
és fer-ho en un document bonic, que quedi en un calaix, ens farem la foto, anirem a una roda de 
premsa, però si després això no té una continuïtat en el temps, no té un seguiment, no té una 
implementació, tot això no generarà transformació ni canvi. 
 
Per lo qual, en l’àmbit de la valoració i el seguiment, hem dibuixat aquests espais de seguiment i 
rendiment de comptes. El consens d’Acció Social, això serà una nimietat, això es tracta d’un espai 
de participació que encara s’ha de crear i del qual encara s’ha de concretar tant la reglamentació 
com l’estructura i qui formarà part d’aquest consell. Un grup de seguiment d’entitats d’acció social, 
les entitats seran les protagonistes i faran el seguiment del treball desenvolupat. Un grup de 
seguiment de professionals de l’Ajuntament, estarà format per responsables i equips professionals 
del nostre consistori, amb una periodicitat trimestral. I un grup de seguiment de grups municipals. 
Aquí també hem intentat en tot moment que tots els grups de l’Ajuntament, els que estan al 
Govern i els que no estan al Govern, puguin participar.  
 
I dir i agrair, sobretot, les aportacions que durant el mes de juliol ens van fer els grups de CiU, PP, 
PSC, C’s, que moltes d’aquestes aportacions, com sabeu, han sigut tingudes en comptes, s’han 
integrat al Pla i volia jo avui posar de manifest davant de tothom, gràcies. 
 
Continuem. Perdoneu que vaig molt ràpid però clar, sinó després em critiquen perquè m’allargo 
molt. 
 
Tenim com a remissió de comptes definits dos productes com a mínim, el qual, sí, clar, però 
venim a treballar aquí, tu! quadre de comandament amb l’interès bàsic del PEAS, memòria real 
l’estat del PEAS, són dos dels productes que desenvoluparem i que ens comprometem a 
desenvolupar per poder fer una remissió de comptes acurada. 
 
Una eina d’innovació, el full de ruta. El full de ruta que està previst és una eina senzilla, senzilla, 
per l’aplicació metodològica de la planificació estratègica. Facilitarà la concreció dels objectius de 
caràcter triennal amb altes dosis d’autonomia pels sectors, pels professionals i les entitats i estarà 
basat en la corresponsabilitat. Les novetats que nosaltres donarem als nostres equips 
professionals, quina és la meta, quin és l’objectiu? Ho diran ells. Ells ens diran quina serà la 
reducció que tindrem, per exemple, el número de famílies que, actualment i malauradament, 
depenen del Rebost Solidari, ells ens diran quin és el número de reduccions en infants i joventut 
que està en aquest moment fent abandonament escolar. Ells seran els que es comprometran i 
nosaltres acompanyarem aquest compromís i la suma de petits compromisos en tots els equips 
professionals de la regidoria i de les entitats, és el que ens ajudarà a assolir les grans metes que 
tenim com Ajuntament. 
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Tenim en aquest Pla i jo crec, confio plenament i el Govern també ho creu, i pel que he parlat amb 
els grups també de l’oposició, tenim l’oportunitat com a ciutat, podem fer de Sabadell aquell 
laboratori social que ens havien proposat ja un temps, ho podem fer. I Sabadell té un rol molt 
important en el país. Aquesta ciutat quan no fa les coses bé es nota, però quan les fa bé també es 
nota i molt. Per tant, si som capaços de fer aquest Pla, de seguir el full de ruta i d’obtenir resultats 
tots plegats, segur, segur que Sabadell ajudarà també a altres municipis i al país sencer en 
aquest camí de treball per recuperar la situació que, malauradament, pateixen moltes de les 
nostres famílies i ciutadans actualment. 
 
I acabo, estic acabant.  
 
La participació de les xifres. En aquest procés han intervingut 269 persones, han participat 56 
persones d’entitats socials, 150 professionals de l’Ajuntament, dels quals 126 pertanyen a la 
Regidoria d’Acció Social, hem desenvolupat dos espais de treball presencials, perquè també hi 
havia uns altres tipus d’espais de treball que no eren presencials, sinó que eren virtuals, hem 
tingut una valoració mitjana a les jornades de treball de 8,1 sobre 10, hem tingut una valoració per 
part dels participants de mitjana a les ponències de 8,2 sobre 10 i hem tingut una valoració de la 
proposta del PEAS, del Pla Estratègic d'Acció Social, de 8,5 sobre 10. 
 
38 objectius estratègics, 131 objectius específics, 4 pilars que tenen 14 objectius estratègics i 77 
específics. Millores organitzatives, 24 objectius estratègics i 54 específics. Tot això, com hem dit 
al començament, en nou mesos de treball. I és per això que avui posem a consideració d’aquest 
Ple el balanç de liquidació social.  
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, gràcies Alcalde, gracias Sr. 
Fernández por la explicación.  
 
Avanzando como ya avancé en su momento en la Comisión Informativa, que el voto de este 
grupo municipal será a favor para la aprobación del Pla Estratégico de Acción Social. Quiero 
agradecerle las recomendaciones que en este caso se hicieron desde este grupo y que algunas 
han sido recogidas en este documento. 
 
Dicho esto, quisiera comentar algunas impresiones respecto al proyecto. En primer lugar, 
comentar que creemos difícil que nadie pueda estar en contra, o en desacuerdo, de los objetivos 
marcados por el documento. El desear solucionar los casos de emergencia social, acabar con la 
exclusión social, solucionar el tema de los desahucios, proteger a nuestros mayores, a nuestra 
infancia, son los pilares básicos, como usted sabe del estado del bienestar. 
 
Le puedo asegurar que todo gobierno, sea cual sea el color político, tiene entre sus objetivos 
ganar la lucha a las desigualdades y a la injusticia social, de hecho el Gobierno del Estado y este 
Ayuntamiento, dedican una gran parte de sus recursos económicos presupuestarios a la 
desigualdad social, a temas sociales. 
 
Lo único que hemos comentado en varias ocasiones en las diferentes Comisiones Informativas 
que hemos compartido, hay un tema que hemos hablado usted y yo que hemos puesto en común 
en la Comisión Informativa, que es el tema que creo que es importante, que es el tema de la 
cronificación, eso usted y yo lo hemos comentado en diversas ocasiones, ahora usted comentaba 
en su posicionamiento que los profesionales iban a hacer un seguimiento de como se iba 
avanzando en todos los casos, usted ha puesto el ejemplo del Rebost Solidari, cuantas familias lo 
utilizan. Yo creo que debemos luchar, evidentemente como usted bien ha dicho, primero en 
solucionar esos problemas que verdaderamente existen, pero también debemos luchar, como 



 46

usted y yo hemos coincidido en varias ocasiones en el tema de la cronificación del problema, eso 
es un tema importante, porque evidentemente a ninguna familia que esté pasando dificultades le 
es de alguna manera agradable estar siempre pendiente de la ayuda, en este caso de las 
administraciones, porque al final cada uno, a no ser que sea un jeta que también los hay, pero 
vamos de hecho a la mayoría de personas de alguna manera les gusta intentar hacer su trabajo, 
intentar sacar su familia adelante y, evidentemente, no depender siempre de la ayuda en este 
caso de las administraciones.  
 
Ya le dije en su momento nosotros entendemos que nadie puede votar en contra de esto, lo que 
pasa es que si hay un tema que pienso que es importante, que eso usted y yo lo hemos 
comentado en diversas ocasiones. El Plan es bueno, pero yo hecho en falta un poco, y eso se lo 
he comentado también, en como vamos a llevar a cabo todo eso. Porque usted estará de acuerdo 
conmigo, que además del trabajo de todos los profesionales, de todas las entidades que han 
participado en eso, es innegable que se necesitan una serie de recursos importantes para llevar a 
cabo este plan, eso es lo único que ya le he comentado en diferentes ocasiones que lógicamente 
el documento está muy bien, es una declaración de intenciones buena, lógicamente, pero para 
eso lo hemos comentado en diversas ocasiones, yo creo que algún otro grupo también, ¿con qué 
recursos vamos a contar para todo eso?, desarrollar todo ese tipo de acciones usted sabe que no 
es gratuito. Lógicamente a mí eso es un tema que me preocupa, aún estando de acuerdo en el 
documento en sí. 
 
Lo que no me gustaría es que esto se convirtiera, como usted y yo sabemos, el papel lo aguanta 
todo, sí que me gustaría ir analizando de alguna manera el proceso que se va llevando a cabo 
para el desarrollo del PEAS y desde luego ir analizando si se está cumpliendo, si no se está 
cumpliendo, que recursos tenemos, que no tenemos, etcétera. 
 
Ya lo he dicho en la intervención, pienso que nadie puede votar en contra, es un documento en el 
que todas las personas, que nos dedicamos a la administración pública o no estamos 
absolutamente de acuerdo, pero sí le pediría sobre todo esas dos cosas, el tema de la 
cronificación, creo que es un tema muy importante y que debemos acabar con ello y desde luego 
dotar a este plan de los recursos necesarios para poderlo llevar a cabo.  
 
Gracias. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. Hernández,  que diu, gràcies Alcalde, bona 
tarda regidors, regidores, públic que ens acompanya en aquest Ple.  
 
M’agradaria començar en felicitar a totes les persones i entitats que han intervingut i han fet 
possible fer realitat aquest Pla Estratègic d’Acció Social, començant pel regidor d’Acció Social, el 
Sr. Cuevas, amb el que els grups municipals hem pogut intercanviar impressions del document de 
treball i tècnics i entitats del tercer sector que s’han implicat i personal extern, en fer possible que 
avui puguem aprovar aquest document. 
 
Per tant, li avanço el vot favorable del nostre grup municipal per vàries raons. Primer perquè 
creiem que és un document necessari, creiem que és un bon document, creiem que és un full de 
ruta compartit i en el que tots ens sentim còmodes, que era també important, en un pla d’aquesta 
embargadora i ara el repte entre tots, però principalment de l’Equip de Govern, és convertir-lo en 
un document útil. En un document útil, que no entraré en tot el que ha explicat el regidor, en quan 
a la radiografia social de la ciutat de Sabadell, greus problemes en les necessitats i les prioritats 
que es marquen, si som capaços de donar-li la volta a la situació social de la ciutat o com diu el 
document, abordem i combati’m els factors causants de les desigualtats que condueixen al 
personal a l’exclusió, haurem convertit aquest document en un document útil. És important també, 
des del nostre grup municipal emplaçar al govern a que una de les primeres coses que es facin, 
sigui les millores organitzatives a nivell de l’ajuntament, la millora dels processos, creiem que és 
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molt important per al desplegament d’aquest Pla, sobretot la transversalitat, no només d’un àrea 
en exclusiva, en aquest cas la d’Acció Social. 
 
I també com varem demanar als grups de l’oposició, aquesta comissió d’avaluació de seguiment o 
de rendició de comptes anuals de que s’està fent amb aquest document, perquè no quedi en un 
document de principis o que sigui un brindis al sol. 
 
En aquest sentit i jo crec que avui permeti’m que sigui el dia per fer-ho, per donar-li un toc 
d’atenció al Govern, una vegada ja compartim necessitats i objectius i la fortalesa de crear aquest 
document, per ser útil, el govern haurà de ser el catalitzador, per poder dissenyar i implementar 
aquelles accions i aquells objectius que es contemplen al Pla. 
 
Llavors, el que no pot passar, es posar en dubte els compromisos que aquest govern adquireix i 
abans molts objectius i molts compromisos que s’adquiriran i que el govern haurà de fer possible 
per convertir aquest document en document útil. I ho dic perquè en el mes de març d’aquest any i 
en aquest Ple, van votar tots una moció, primer a instància del grup municipal de C’s, però 
després per unanimitat, va ser aprovada aquí, en el que una entitat va venir a exposar, una entitat 
que ha participat en el PEAS i va exposar un problema social i en el punt número 1 dels acords, 
dèiem realitzar un estudi en el termini dels propers 3 mesos, per l’adaptació dels parcs infantils de 
la ciutat, continuava dient el que s’havia de fer i deia, aquest informe que serà vinculant es 
consensuarà entre els tècnics i les entitats que treballen amb persones amb diversitat funcional. 
Aquest matí hem trucat a la entitat, han passat més de 6 mesos i encara no s’han posat en 
contacte amb aquesta entitat ni per fer la primera trobada de treball per aquest informe. És a dir, 
si un document que una entitat ho porta a Ple, ho aprovem per unanimitat, no som capaços de 
complir-lo, llavors és un mal inici per convertir un document tant important en un document útil. 
Llavors, seria un toc d’atenció en aquest Govern que el document ho compartim, ho comparteixen 
les entitats, però no volem brindis al Sol com va passar al Ple de la pobresa, que es va fer al 
Parlament de Catalunya, ja fa uns anys i després la majoria de coses no s’han fet, etcètera, volem 
que totes les coses bones que té aquest document, es vagin fent pas a pas, per convertir-les en 
útils, sinó fracassarem i seran unes expectatives per les entitats i per les persones que estan 
patint en aquesta ciutat, que jo crec que no s’ho mereixen, amb la qual cosa, vot favorable, bon 
treball, bona feina de tothom, però sobretot, aquest grup municipal farà seguiment perquè no sigui 
un brindis al Sol i siguem capaços de complir això que acordem, tant al Ple municipal com al Pla 
Estratègic d’Acció Social.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal de CiU, Sra. Renom, que diu, gràcies, bona tarda 
Alcalde, regidores, regidors, públic que ens acompanya.  
 
Senyor Fernández, tot i el temps que ha dedicat crec que no ha reflectit tota la feina que ha fet, és 
a dir, nosaltres com els grups municipals els hi deien, aquest document no reflecteix, recordem 
que hauria de ser més llarg, hauria de reflectir totes les actuacions que s’han proposat, perquè és 
veritat que les entitats s’han dedicat i dedicat i dedicat a fer-ho. 
 
Intentaré, tot i així, ser breu. El nostre vot i vostè ho sap serà favorable, perquè el diagnòstic ha 
estat acordat i absolutament consensuat. El Pla fa una radiografia extensa de quina és la situació 
del col·lectius i el marc de treball, en què s’han d’encabir les accions actuals i futures a 
desenvolupar per assolir els objectius, que vostè àmpliament ha exposat.  
 
Però per sobre de tot això cal evitar la cronificació de la pobresa i altres temes que hem parlat en 
les diferents reunions que hem anat tenim. Evidentment, hi ha punts en el Pla, en els que no 
coincidim plenament, segurament serà en el com, però estem absolutament d’acord amb la seva 
necessitat i que és la participació i la corresponsabilitat dels usuaris i ha de ser sempre la seva 
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participació, l’empoderament de les persones ha de ser real, com actius en la transformació 
social. 
 
Com els hem traslladat en les diferents reunions, és imprescindible no només que la seva 
regidoria desenvolupi el Pla, sinó que tinguin un treball transversal. Ho recullen, però si no es fa 
així, si no s’acompanya d’un pressupost on cada àrea aporti la seva partida i s’impliqui, amb tota 
la planificació-execució, tot aquest document quedarà en un recull de bones voluntats, intencions i 
res més, perquè sinó serà un nou exemple de que la teoria la sabem, però la pràctica suspenem. 
No els podem negar la voluntat de consens que han cercat i el treball desenvolupat a través de 
comissions i grups de treball diversos. Segurament es podrien millorar algunes coses, això també 
ho hem parlat, però novament s’ha demostrat que el paper de les entitats, ha quedat refermat, 
com a pilar indiscutibles en l’àmbit social, no només en la seva labor diària, sinó també en 
l’anàlisi, implicació-aportació en l’elaboració del Pla. Tot i així el cert és que han escoltat i han 
acceptat les aportacions fetes pels grups municipals, com la part d’avaluació i seguiment, que els 
demanàvem, fins al punt que han aconseguit que tots els grups municipals amb les diferències 
que tots tenim, que són moltes, ens trobem còmodes. Per acabar, i tal i com he comentat, 
donarem suport al Pla, creiem que és un tema absolutament prioritari abordar, però evidentment 
farem seguiment i vetllarem, perquè es vagin complint tots els objectius. És un Pla ambiciós cert, 
però és moment de transformar, tal i com vostès es diuen “govern de transformació”, esperem que 
aquest Pla Estratègic d’Acció Social, sigui transformador i permeti donar una volta a la situació 
social de la ciutat, com vostè mateixos recullen en aquest Pla. 
 
És moment per analitzar, és moment per pensar i cal reinventar-se. Si un programa o projecte no 
funciona, cal revisar-lo, repensar-lo i si cal capgirar-lo, només amb aquesta actitud és podrà 
assolir amb èxit aquest Pla. Una última cosa, evidentment no hi ha ningú millor que vostè per 
presentar-lo, Sr. Fernández, perquè és l’artífex, sinó també perquè té la capacitat i estil propi 
d’enaltir les coses que fa i ara sé que és pel llenguatge militar que li surt del cor. 
 
Per últim sí que m’agradaria fer una última reflexió i és que en el moment del desenvolupament sí 
que és el moment en que veurem de quina manera es portarà. Aquí és on tenim el dubte, es a dir 
seran les entitats, serà personal propi de l’Ajuntament qui desenvoluparà els programes, cap a on 
anirà tot això i si realment hi ha programes que veiem i accions que s’han anat continuant en el 
temps i vostè d’una vegada plantaran i els plantejaran.  
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal del PSC, Sra. Carrasco,  que diu, gràcies Alcalde, bona 
tarda a tothom.  
 
El Pla Estratègic d’Acció Social, és un document que recullen en bona part, aquelles línies de 
treball que hem dut a terme els socialistes durant anys i aquelles línies estratègiques que tenen 
com ha objectiu combatre les desigualtats i que per tant, nosaltres estem plenament d’acord. En 
l’elaboració d’aquest Pla, han treballat i participat diferents agents, els professionals, els grups 
polítics i una part molt important, que són les entitats de l’àmbit social de la nostra ciutat.  
 
Des d’aquest grup volem felicitar a tothom, en especial a les entitats, que han participat en 
l’elaboració d’aquest document, per la seva dedicació, per les seves aportacions i per compartir 
aquelles reflexions, propostes i objectius, que com a societat hem d’assolir. 
 
Aquest Pla ha de ser el reflex de les necessitats que actualment tenen les entitats del tercer 
sector i que el conjunt de la ciutadania i tot el nostre esforç, ha d’anar adreçat a satisfer aquestes 
demandes. Creiem i així ho hem expressat que en aquest document, trobem a faltar accions 
concretes a realitzar properament, accions per desenvolupar les diferents àrees que divideix el 
PEAS i que posarien fil a l’agulla a demandes expressades pel col·lectiu.  
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Sabem que en els propers mesos començarà la tercera fase del Pla, la del desplegament, on 
s’iniciarà el full de ruta d’aquestes accions que aniran vinculades al pressupost municipal, per això 
vam demanar a les reunions de treball, que els grups municipals poguessin formar part de les 
Comissions de seguiment del desenvolupament del PEAS i així s’ha plasmat en aquest document, 
per totes aquestes raons i perquè creiem que el PEAS, és un Pla de ciutat on tots formarem part i 
on tots formen part i per sobre de tot i deixant de banda, les posicions i els interessos partidistes i 
de cada partit, el que desitgem, com és comú el nostre objectiu, és realment combatre 
desigualtats socials, nosaltres el nostre vot serà favorable. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’ERC, Sr. Gabriel  Fernández,  que diu, bueno, faré 
algunes respostes i crec que després podria tancar aquí, tanco aquí, eh? Sí, per poder planificar-
ho. 
 
Al PP, Sr. Gesa, evidentment, lo de la cronificació és cert, és compartit i sense que serveixi de 
precedent, estic totalment d’acord, aquí és on està el gran desafiament, realment, el canvi és 
poder implementar mesures de lluita contra la cronificació. Aquí està el gran problema que tenim. 
 
En general, i això ho he anotat de tots els portaveus que han intervingut, els agraeixo molt perquè 
poques vegades tants regidors han lluitat tant pel pressupost d’Acció Social, jo mai havia escoltat 
tants regidors preocupats perquè Acció Social tingui un pressupost, jo m’alegraré i també el 
Govern perquè sigui així però, bueno, suposo que això ens facilitarà a tots futures aprovacions de 
pressupost.  
 
Després, C’s, jo crec que, un matís Adrián. Jo crec que ja és útil perquè el fet de tenir ja cap a on 
anem amb una metodologia de treball i que implica a tots un canvi en el que estem fent ara 
mateix, ja comença a ser útil. Dir també una altra cosa, ja han començat alguna de les millores 
organitzatives, no han d’estar esperant 9 mesos, sinó pregunteu als funcionaris de la regidoria 
que ells ja saben com és el Gabriel i no espera. Aquí hem fet millores en matèria d’ordinadors, en 
matèria de protocol, ja tenim millores en matèria de protocol, justament perquè els usuaris, que al 
final són les persones a les que ens devem, trobin que el servei millora. No en va també hem 
obert un SAE, un servei d’atenció a l’emergència, que ja en el seu moment explicarem els 
números d’aquest servei, però aquest nou servei s’està obrint al servei de la ciutat. Per la qual 
cosa, aquestes millores ja s’han començat a notar des de fa ja alguns mesos.  
 
D’acord, d’acord, d’acord, és claríssim que tenim diferències, però jo crec que la idea d’aquest 
document, i és lògic, en alguna conversa que havíem tingut en alguna Informativa també ho 
comentàvem, jo realment quan diuen que hi ha un punt o hi ha dos objectius o hi ha 5 objectius ho 
trobo lògic. Que tinguem algunes diferències o matisos en cent trenta i pico objectius, per mi és 
una excel·lent noticia, perquè justament el que hem fet entre tots, i jo estic molt content perquè ho 
hem fet entre tots, és desenvolupar un marc teòric a pesar de totes les nostres diferències, on han 
estat els punts en comú i on tothom, com avui s’ha demostrat pel que han dit els portaveus que es 
faran. Que hem trobat aquest gran marc per a tots nosaltres, per la qual cosa, és lògic que hagi 
aquests petits matisos, però també ho viurem amb naturalitat i intentarem assegurar de què 
durant tot aquest procés, tots vosaltres pugueu fer els controls pertinents, per veure si això 
avança com és desitjat.  
 
Voldria acabar donant les gràcies als diferents grups municipals, als membres del Govern per la 
confiança rebuda, als tècnics i professionals, en especial als de la  Regidoria d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Sabadell, que han participat i han estat compromesos amb el desenvolupament 
del Pla i a l’aportació rellevant i clau de l’assessor del Govern, Joan Cuevas, seria la línia estrella 
aquí, perquè juntament està fent funcions encomanades pel Govern de la ciutat, i com no podia 
ser d’una altra forma las voluntaris i voluntàries, als activistes i professionals de les entitats 
d’Acció Social de la nostra ciutat, que sense ells i sense la seva implicació, qualitat i treball 
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quotidià no podríem ni podrem portar a terme les respostes que tanta gent de la nostra ciutat 
necessita per garantir un dret bàsic i que dóna sentit a l’existència de tots nosaltres. El dret a ser 
feliços.  
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal de CiU, Sra. Renom, que diu, un aclariment només, no 
és només la quantitat, no dubti que mirarem el pressupost sinó com es distribuirà també, i no he 
dit que no estigui d’acord amb els objectius sinó com, com arribarem a assolir aquests objectius, 
segurament en la manera no estarem, podria ser, potser m´ avanço, però potser amb l’objectiu 
tinc clar que sí, en el com és potser on tindrem alguna diferència.  
 
Gràcies 
 
 
Hi intervé l’Alcalde,  que diu, tanquem aquí el debat, tan sols permetin-me, crec que és un dia per 
a felicitar-nos com a ciutat, agrair, sumar-me als agraïments a tots els grups municipals, a tots, 
sense excepció per la seva voluntat d’arribar a un acord, un acord de ciutat, crec que ens hem de 
felicitar perquè tenim un marc compartit, un marc compartit, que va més enllà de governs, és un 
marc compartit fins l’any 2025, per tal governi qui governi en aquesta ciutat l’estratègia per 
abordar la situació estratègica a l’àmbit social és compartit, i això és una gran notícia perquè 
permet desenvolupar polítiques de ciutat amb majúscules a llarg termini en una qüestió que és 
molt preocupant que és la dignitat dels nostres ciutadans i ciutadanes.  
 
Afegir-me els agraïments a l’equip tècnic, evidentment, també a l’assessor del Govern, el Sr. 
Cuevas, que ens ha acompanyat molt en aquest procés i a les entitats que ens han aportat tot el 
seu coneixement i “know how” al voltant del dia a dia a l’àmbit social. 
 
Disculpin però crec que és un dia important per tots i totes i calia felicitar-los, per tant, passem a 
votació del punt 8 de l’ordre de dia. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanim itat; aprovació obtinguda en votació 
ordinària. 
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4.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILIT AT   

 
URBANISME 

 
9.- Inici del procediment de revisió d'ofici dels a ctes administratius relatius a l'antiga 
caserna de la Guàrdia Civil, situada al carrer Batl levell 18-carrer Vilarrúbies 151, de 
Sabadell. 

 
VIST els acords plenaris de 26 de novembre de 2015, que ordenen  “iniciar el procediment 
corresponent per tal de deixar sense efectes i revisar, si s’escau, el protocol i el conveni signats 
entre l’Ajuntament i la secretaria d’estat de seguretat, de 2.08.2006 i de 20.10.2006, 
respectivament, tenint en compte que la finca on hi ha l’antiga caserna de la Guàrdia civil pertany 
a l’Ajuntament de Sabadell”.  
 
Atès l’informe jurídic de la coordinadora de Territori i Sostenibilitat relatiu a la reversió de l’immoble 
esmentat, que ocupava l’antiga caserna de la Guàrdia civil al municipi, del que resulta la necessitat 
de sotmetre a revisió d’ofici les actuacions municipals posteriors als actes de reversió del bé, i en els 
fonaments de dret del qual, entre d’altres extrems, es declara: 
   

“1. Potestat dels ens locals de declarar la revisió  d’ofici dels seus actes. Actes objecte de 
revisió. 
 
L’article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del Procediment comú (LRJPAC), segons redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, estableix que les administracions públiques poden declarar d’ofici la revisió dels seus actes, 
mitjançant un procediment extraordinari, que afecta els actes en els que concorrin alguna de les 
causes de nul·litat de ple dret de l’article 62.1 de la LRJPAC.  
 
Així mateix, l’article 173.1 de la Llei Municipal de Catalunya, aprovada per decret legislatiu 272003, 
de 28 d’abril, atribueix als ens locals la facultat de revisar llurs disposicions, actes o acords en els 
termes establerts per la legislació reguladora del procediment administratiu comú.   
 
En tractar-se d’un procediment excepcional, la interpretació dels motius de revisió dels actes 
administratius és restrictiu, com ha declarat la Comissió Jurídica Assessora i la jurisprudència. 
Inclús la pròpia llei estableix uns límits a la revisió d’ofici: la prescripció d’accions, el temps 
transcorregut o altres circumstàncies quan l’exercici d’aquesta potestat comporti un resultat contrari 
a l’equitat, la bona fe, el dret dels particulars o les lleis (article 106 de la LRJPAC). 
 
En aquest cas es proposa incoar un expedient de revisió d’ofici dels actes que comporten el 
pagament de determinades contraprestacions al Ministeri de l’Interior, com a condició perquè el 
Ministeri declari la desafectació dels béns a l’ús públic, i fer efectiu el retorn al municipi de l’immoble 
cedit en el seu dia amb el destí de caserna de la Guardia civil; en concret: 
 

a) Protocol de 2 d’agost de 2006, signat per l’alcalde  de Sabadell, Sr. Manel Bustos Garrido  i el 
Sr. Alfredo Pérez Rubalcaba sobre les actuacions a dur a terme destinades a posar a disposició de 
l’Ajuntament l’immoble de l’antiga caserna de la Guàrdia civil, al carrer Taulí de Sabadell. En aquest 
document es preveu que per retornar a l’Ajuntament els terrenys esmentats, l’Ajuntament haurà 
d’entregar al Ministeri un solar no menor de 5.000m2, amb una edificabilitat de 10.00m2, i la 
quantitat de tres milions d’euros. 

b) Decret de l’alcalde, 10870/2006, de 9 d’octubre , per avocació de la competència, pel que 
s’aprova el text d’un conveni entre l’Ajuntament i el Ministeri de l’Interior, en desenvolupament del 
Protocol anterior. 

c) Acords de la Junta de Govern Local, de 20 d’octubre  de 2006, pels que es dona compte del 
decret anterior i s’aprova l’aportació econòmica fixada, condicionada a l’aprovació del pressupost 
de 2007. 

d) Conveni de 20 d’octubre de 2006 , signat per l’alcalde i el Ministre de l’Interior, de 
desenvolupament del Protocol de 2 d’agost de 2006, i en els mateixos termes. 
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e) Acords del ple municipal de 28 de gener de 2008 , que ratifiquen l’aprovació del conveni de 10 
d’octubre de 2006, entre l’Ajuntament i la Secretaria de l’Estat de Seguretat y la Direcció General 
d’Infraestructures i Equipaments de la Seguretat de l’Estat. 

 
2. Procediment i competència 
 
La revisió d’ofici dels actes administratius ha de seguir els tràmits previstos legalment i per tant, cal 
ordenar la incoació del procediment i nomenar-ne un instructor (article 71 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, del procediment de les administracions públiques de Catalunya (LPAPC); atorgar audiència 
a les persones interessades per un termini de deu dies per formular-hi al·legacions (article 84 de la 
LRJPAC); 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 dels articles 102.1 de 
la LRJPAC, 72 de la LPAPC; i 8.3.c) i e) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica 
Assessora. 
 
Per tant, és procedent iniciar l’expedient i atorgar un tràmit d’audiència a l’Administració de l’Estat, 
previ a la proposta de resolució; posteriorment sol·licitar l’informe preceptiu de la Comissió Jurídica 
Assessora, amb remissió dels expedients. 
 
La resolució s’ha d’adoptar en el termini de tres mesos des de l’inici de l’expedient, com preveu 
l’article 102.5 de la LRJPAC, si bé la tramitació s’haurà de suspendre pel temps necessari per a 
l’emissió del dictamen, i com a màxim tres mesos (article 42.5 del mateix text). 
 
3. Motius de la revisió dels actes: nul·litat de pl e dret per les causes de l’article 62.1.b) i e). 
 
Els actes objecte de revisió comporten la transmissió a l’Estat d’un bé futur, un immoble consistent 
en una futura finca de no menys de 5.00m2, amb una edificabilitat de 2msostre/m2 sòl (per tant on 
es pugui edificar no menys de 10.000m2), i l’entrega de tres milions d’euros per construir-hi una 
caserna. La finca havia de provenir de la futura execució d’un pla parcial en aquell moment en 
tràmit i per tant del que l’Ajuntament encara no n’era propietari. La transmissió es pacta mitjanant 
uns convenis signats per l’alcalde de la Corporació i el ministre de l’Interior, i són ratificats 
posteriorment per decret del propi alcalde, per acords de la Junta de Govern Local i pel Ple. 
 
La causa de la transmissió i l’entrega d’una quantitat és suposadament per recuperar la possessió 
de l’immoble corresponent a l’antiga caserna de la Guardia civil, a partir d’un pacte entre 
l’Ajuntament i l’Estat, sense cap fonamentació jurí dica, ni cap justificació d’interès públic , 
per tal que aquell declari la desafectació de l’immoble al servei públic al que es destinava en el seu 
moment, i retornar així la possessió a l’Ajuntament, com a propietari, segons els acords de la 
Comissió de Govern, del plenari municipal i del conveni signat amb el Ministeri en 1998, de reversió 
de l’immoble, i segons que consta en el  Registre de la Propietat.  
 
Però la desafectació ha de ser la conseqüència d’una qüestió de fet: si el bé es destina a un ús 
públic o no. En els convenis esmentats la desafectació no depèn d’un fet, sinó del compliment d’uns 
acords, que no es sustenten en cap base jurídica, i que comprometen un terreny i uns diners 
públics, sense cap causa ni finalitat d’interès general. 
 
Hem de tenir en compte que la propietat de l’immoble per l’Ajuntament no es qü estiona en cap 
actuació de l’Administració de l’Estat , més enllà de les manifestacions abocades en un ofici d’un 
funcionari.   
 
Si es tractava d’obtenir la possessió de l’immoble, en la part encara no recuperada, s’havia d’haver 
seguit el procediment de recuperació d’ofici dels béns, en exercici de la potestat municipal de 
recuperació dels seus béns (article 147 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per 
decret 336/1988, de 17 d’octubre RPEL). Procediment que no s’ha seguit. 
 
La reversió dels béns municipals  està regulada en els articles 196.3 i 212 del TR Llei Municipal 
de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i pels articles 49.1 i 50 del 
reglament del patrimoni dels ens locals, decret 336/1988, 17 d’octubre; no s’hi preveu que la 
reversió dels béns cedits sota condició estigui sotmesa a un preu. 
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Si la naturalesa jurídica de la transmissió pactada és d’adquisició d’un bé de domini públic , ja 
que l’Ajuntament, amb els seus acords, obté un immoble (del que ja és titular) a canvi d’entregar a 
l’Administració de l’Estat una finca futura i una quantitat econòmica, tampoc s’ha seguit el 
procediment d’adquisició d’una finca (o de la possessió), previst a l’article 30 del RPEL. 
 
La Comissió jurídica Assessora i la jurisprudència han declarat que la causa de nul·litat de l’article 
62.1.e), actes dictats prescindint totalment i absoluta del procediment legalment establert, es 
refereix a “supòsits d’absència total de procediment, a supòsits d’utilització d’un procediment 
diferent al previst legalment i també a les omissions de tràmits procedimentals essencials de tal 
gravetat que impedeixen el naixement vàlid d’un acte jurídic administratiu”. En aquest cas, a fi 
d’obtenir del Ministeri de l’Interior la desafectació total de l’immoble (s’havia efectuat ja una 
desafectació parcial), a través dels actes que es sotmeten a revisió, l’Ajuntament acorda adquirir la 
possessió de la finca per un preu que es concreta en l’entrega d’una finca futura i d’una quantitat 
econòmica, sense seguir el procediment establert per recuperar-la, o per adquirir-la.  
 
Pel que fa al supòsit de l’article 62.1.b), els actes dictats per un òrgan manifestament incompetent 
per raó de la matèria o del territori, en aquest cas s’adopten acords per l’alcalde, quan en tot cas 
eren competència del plenari municipal.  
 
Per tant, els motius de la revisió d’ofici dels actes esmentats més amunt són la manca de 
procediment seguit i la incompetència de l’òrgan que adopta els acords.” 

 
Atès que dels antecedents es desprèn que hi ha motius poer inicar l’expedient de revisió d’ofici 
deles actes i actuacions municipals que comprometen el pressupost en l’adquisició d’un immoble 
que ja és de titularitat muncipal. 
 
Vist el preceptes esmentats i d’altres vigents de pertinent aplicació , es proposa l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
1. Iniciar el procediment de revisió d’ofici del actes i actuacions següents: 
 

a) Protocol de 2 d’agost de 2006, signat per l’alcalde  de Sabadell, Sr. Manel Bustos 
Garrido  i el Sr. Alfredo Pérez Rubalcaba sobre les actuacions a dur a terme destinades a 
posar a disposició de l’Ajuntament l’immoble del carrer Taulí de l’antiga caserna de la 
Guàrdia civil a Sabadell, en el què l’Ajuntament es compromet a entregar al Ministeri un 
solar no menor de 5.000m2, amb una edificabilitat de 10.00m2, i tres milions d’euros. 
 

b) Decret de l’alcalde, 10870/2006, de 9 d’octubre , per avocació de la competència, pel 
que s’aprova el conveni entre l’Ajuntament i el Ministeri de l’Interior, en desenvolupament 
del Protocol anterior. 
 

c) Acords de la Junta de Govern Local, de 20 d’octubre  de 2006, pels que es dona 
compta del decret anterior i s’aprova l’aportació econòmica fixada, condicionada a 
l’aprovació del pressupost. 
 

d) Conveni de 20 d’octubre de 2006 , signat per l’alcalde i el Ministeri de l’Interior, de 
desenvolupament del Protocol de 2 d’agost de 2006, en els mateixos termes que aquest. 
 

e) Acords del ple municipal de 28 de gener de 2008 , que ratifiquen l’aprovació del conveni 
de 10 d’octubre de 2006, entre l’Ajuntament i la Secretaria de l’Estat de Seguretat y la 
Direcció General d’Infraestructures i Equipaments de la Seguretat de l’Estat. 

 
2. Atorgar a l’Administració de l’Estat, a través del al Ministeri del Interior, a la Dirección de la 
Guardia Civil i al GIESE, el tràmit d’audiència perquè, en el termini de deu dies hàbils, formulin les 
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al·legacions i aportin els documents i justificants que considerin oportuns en defensa dels seus 
drets i interessos. 

 
3. Nomenar instructora la coordinadora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sra. Margarita López-
Nieto i Truyols  

 
4. Remetre l’expedient, un cop finalitat el període d’audiència i respostes les al·legacions, si 
s’escau, a la Comissió jurídica Assessora, amb els expedients administratius corresponents, 
paginats i indexats, perquè emeti el dictamen preceptiu. 
  
5. Suspendre la tramitació de l’expedient des de la sol·licitud del dictamen preceptiu a la Comissió 
Jurídic Assessora, fins la recepció del dictamen. 
 
6. Facultar la tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat per signar els documents necessaris per 
l’execució dels acords anteriors. 
 
7. Comunicar aquesta resolució a l’Administració de l’Estat, amb indicació que és un acte de 
tràmit no susceptible d’impugnació, sens perjudici de les al·legacions que es presentin. 
 
 

 
 

 
Hi intervé la regidora del grup municipal de CpSBD, Sra. Rubio,  que diu, sí, bona tarda a tots i a 
totes. 
 
Bé, una vegada més tenim el debat dels terrenys i de la caserna de la Guàrdia Civil aquí al Ple i 
és que ja tots i totes devem estar farts de parlar d’aquest tema ja que no només s’ha parlat al Ple 
en diverses vegades, sinó que s’ha parlat també... 
 
Hi intervé l’Alcalde,  que diu, els prego, si us plau, si podem que no hi hagi converses en aquell o 
no siguin molt altes, gràcies. 
 
Continua la Sra. Rubio, és normal, com deia la gent ja s’ho coneix. S’ha parlat moltíssimes 
vegades i gairebé qualsevol del públic podria pujar a explicar una mica els antecedents perquè 
com deia no només s’ha parlat al Ple, sinó que s’ha parlat al carrer en diverses accions 
reivindicatives. 
 
Intentaré fer un repàs dels antecedents molt breu, sense estendre’m i explicar ben bé en que 
consisteix el punt que portem avui a aprovació. 
 
Remuntem al 1910 quan la Junta constructora que es constitueix amb la finalitat d’aixecar aquest 
edifici que reunís les condicions necessàries de capacitat per al còmode allotjament de les forces 
de la Guàrdia Civil.  
 
No és fins al 1944 que l’Ajuntament cedeix aquests terrenys a la Guàrdia Civil per, exclusivament 
per destinar-los a la finalitat que es determinava que era allotjar les forces armades de la Guàrdia 
Civil destacades a la ciutat perquè desenvolupessin les seves competències que tenien en aquell 
moment. 
 
Reforçar aquesta idea ja que aquest punt és important donat que aquesta sessió es feia amb una 
condició expressa, per tant, és una sessió modal que estava condicionada a què aquesta funció 
fos mentre la Guàrdia Civil desenvolupés aquestes tasques i no d’una altra manera. 
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Van passant els anys, com tothom sap la Guàrdia Civil deixa de tenir competències en l’ordre 
públic i, per tant, passen a la Policia Nacional i, posteriorment, als Mossos d’Esquadra i, per tant 
doncs, comencen a haver canvis en aquest sentit. 
 
Al 1998 s’inicien els tràmits per la recuperació patrimonial de l’immoble esmentat, donat que no 
s’estaven desenvolupant les funcions per la qual havia sigut cedida i es signa un conveni de 
reversió del bé entre l’Alcalde que hi havia en aquell moment i el Director General de la Guàrdia 
Civil. 
 
I al 1999 s’inscriu l’immoble al Registre de la Propietat a favor de l’Ajuntament de Sabadell. 
 
També és un fet important donat que encara, a dia d’avui, hi ha òrgans que qüestionen de qui és 
aquest immoble, doncs, ja està inscrit des de fa molts anys a favor d’aquest Ajuntament. 
 
Bé, doncs, cap al 98 es signa una autorització d’ús gratuït i temporal perquè la Guàrdia Civil en 
aquell moment explica que encara té algunes funcions de logística a desenvolupar i se’ls hi signa 
una autorització d’ús temporal perquè les desenvolupi durant un termini de temps. Quan acaba 
aquest termini es fa una pròrroga i, dins d’aquesta pròrroga doncs es preveu que, entre d’altres, 
com a causa de resolució d’aquesta autorització temporal sigui la sol·licitud del cedent, que en 
aquest cas seria l’Ajuntament ja que és el propietari, si no fos el propietari no podia fer aquesta 
autorització d’ús, doncs la sol·licitud del cedent a través d’una comunicació prèvia. Així es fa, es fa 
una sol·licitud per recuperar la possessió i, per tant, finalitzar aquesta autorització.  
 
A partir d’aquí, l’Ajuntament, anys després, no vaig dient els anys perquè tampoc, és un temps 
molt llarg, l’Ajuntament cap al 2005 inicia el procediment per l’extinció de la llicència temporal, tal 
com es preveia també ja he dit a la pròrroga donada. I en aquest acord es dóna audiència de 15 
dies a la Direcció General de la Guàrdia Civil perquè al·legui el que consideri convenient. 
 
A partir d’aquest moment, s’inicien tota una sèrie de despropòsits que han anat succeint durant 
tots aquests anys i que ens han dut a la situació en la que ens trobem avui. 
 
Doncs, bueno, es va generar una discussió, entenc, des del Ministeri de l’Interior ens fan arribar 
diversos oficis per diversos càrrecs, no tots ells competents per fer aquests oficis, qüestionant que 
s’iniciés aquell expedient d’extinció de la llicència i qüestionant, fins i tot, la titularitat del bé. 
 
El 2 d’agost del 2006, una data curiosa el mes d’agost, el Sr. Manel Bustos i el Ministeri de 
l’Interior, en aquell moment l’Alfredo Pérez Rubalcaba, signaven el protocol entre el Ministeri de 
l’Interior i l’Ajuntament sobre les actuacions destinades a posar a disposició de l’Ajuntament 
l’immoble i per la promoció de diverses infraestructures públiques a la ciutat. 
 
En aquest protocol s’establia que el Ministeri de l’Interior faria efectiu el desallotjament de 
l’immoble pels serveis de la Guàrdia Civil, els determinava en tres fases i que declararia la 
desafecció dels bens. 
 
Dins d’aquest protocol, com annexos, com qui no vol la cosa, l’Ajuntament havia de cedir al 
Ministeri amb caràcter gratuït, un solar de 5.000m2 amb una edificabilitat de 10.000m2, que es 
podria comptabilitzar en uns 3,7 milions d’euros, una valoració de la finca ara actual i, a més a 
més, es feia una aportació financera de 3 milions d’euros. Tot això per pagar, en definitiva, la 
desafecció d’uns terrenys que estaven inscrits al Registre com a titularitat de l’Ajuntament. Fet 
que no s’entén i que s’ha anat qüestionant a mesura que han anat passant els anys. Això es va 
traslladar amb la signatura d’un conveni entre la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri 
anterior i l’Ajuntament en què es ratificava el protocol que he esmentat.  
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Es va iniciar, com si diguéssim, aquesta primera fase i, per tant, hi ha una part dels terrenys que 
el Ministeri ja va desafectar però en el moment en què vam haver d’anar avançant en l’execució 
d’aquest conveni, doncs, la cosa va quedar aturada. 
 
Dir que sí que és cert que el gener del 2008, el Ple ratifica l’aprovació i signatura del conveni que 
es va signar en el seu moment. 
 
Com a conseqüència, donada la, bueno, els conflictes que generi el desacords que també hi ha 
en el qüestionament d’aquests actes, es presenta un contenciós administratiu interposat pel grup 
municipal de l’Entesa que, posteriorment, si sumen també els grups d’ICV-EUiA, ERC i CiU contra 
els actes que s’havien anat signant. La sentència de l’Audiència Nacional innadmet aquest recurs 
per extemporani i, per tant, no entra al fons de la qüestió.  
 
Després d’una mica d’aquests antecedents, sé que he anat ràpid i que potser me n’he deixat 
alguns d’importants però són molts anys i donada la voluntat manifesta d’aquest Equip de Govern 
de recuperar la caserna de la Guàrdia Civil per la ciutat, s’inicien converses amb Madrid des del 
setembre del 2015. S’inicien les converses i és al maig del 2016 que es va a Madrid a reunir-nos 
amb la Guàrdia Civil i amb l’organisme que gestiona el patrimoni amb aquesta voluntat d’intentar 
arribar a algun tipus d’acord per recuperar la caserna, efectivament, sense haver de pagar 3 
milions d’euros ni donar-los-hi cap metre quadrat. 
 
Dir, bueno, reforçar també que aquestes reunions hi van anar tant equips tècnics com el regidor 
Maties Serracant i, per tant, reconèixer també que tota aquesta tasca des de l’Equip de Govern es 
va iniciar per ell. És una pena que avui ell no pugui presentar el punt, hi ha actituds perverses, 
però bé, poc a poc anirem millorant la situació. 
 
Aleshores, el punt que portem a dia d’avui és la revisió d’ofici, iniciar l’expedient de la revisió 
d’ofici, dels actes administratius que s’assenyalen dins de l’expedient que serien el protocol que 
he citat, el decret d’Alcaldia on aboca la competència de la Junta de Govern, els acords de la 
Junta de Govern, el conveni que ratificar el protocol i l’acord de Ple del 2008, del gener del 2008. 
 
Entenem que hi ha motius suficients per demanar que es revisin aquests actes i per obrir la 
possibilitat de què hi hagin motius que puguin derivar amb la nul·litat d’aquests actes, però tot i 
així és un procediment administratiu que ara obrirem un període d’audiència a les parts i que 
posteriorment s’haurà de posicionar la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat en aquest 
sentit i, per tant, emetre el dictamen pertinent que serà preceptiu i vinculant. 
 
Reforçar el que plantejava al principi, per nosaltres la caserna sempre ha estat propietat de la 
ciutat i els convenis que es van signar en el seu moment són lesius pels interessos de la ciutat i 
entenem que van suposar un malbaratament dels recursos públics, per tant, esperem que aquest 
procés arribi a bon port. 
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, sí, gràcies Sr. Fernández.  
 
Jo seré molt breu, molt breu.  
 
A veure, jo penso que s’ha de diferenciar dues coses que jo penso que són importants. Una és la 
titularitat i una altra cosa és el conveni que es va signar en el seu moment. Penso que són dues 
coses molt diferents. Jo només li voldria, i després quan acabi la resta de portaveus o que exposin 
la seva postura en aquest dictamen, jo li volia fer una pregunta si després Sra. Rubio me la pot 
contestar. És a dir, aquest Ajuntament, jo recordo que una moció per unanimitat que vam votar 
tots els grups municipals estaven d’acord en el tema de què la caserna de la Guàrdia Civil pues 
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passés d’alguna manera la recuperés la ciutat, vale? I això va ser, si no recordo malament, per 
unanimitat en els seu moment. Jo recordo el Sr. Maties Serracant era regidor però vostè encara 
no era regidora. 
 
Aleshores, jo li volia fer una pregunta, que és que hi ha una cosa que no em quadra. Vull dir, si 
nosaltres, com vostè ha exposat, tenim tan clar, tan clar, tan clar que la titularitat en aquest cas és 
de l’Ajuntament, que és el que ha passat? Perquè és que, de veritat, a mi m’agradaria, pues si el 
tema està tan clar, vull dir, com vostè ho ha exposat, m’agradaria que m’expliqués que és el que 
ha passat realment, perquè si la titularitat, com vostè ha exposat i diu que està en el Registre a 
nom de l’Ajuntament, etcètera, etcètera, etcètera, a mi m’agradaria saber que és el que ha passat. 
 
Aleshores, bueno, jo espero la seva resposta i després de la seva resposta ja em posicionaré en 
aquest dictamen si votaré a favor, m’abstindré o votaré en contra. 
 
Gràcies. 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. García,  que diu, gràcies Alcalde. Regidors, 
regidores, públic assistent, bona tarda a tothom. 
 
Com ja vam dir el passat mes de novembre, quan la caserna de la Guàrdia Civil tornava a aquest 
Ple municipal, els seus habitatges són un actiu al que una ciutat com la nostra, escassa 
d’equipament, no en pot renunciar. 
 
Fins aquí, afortunadament, una àmplia majoria d’aquest Ple municipal vam demostrar que 
estàvem d’acord. Ara bé, sobre el punt que ens ocupa, entenem la sol·licitud de resolució de la 
Comissió Jurídico-Assessora sobre el conveni que fa referència a la recuperació de la caserna de 
la Guàrdia Civil només com una eina en la negociació final amb GIESE i el Ministeri d’Interior, que 
al nostre entendre, serà la veritable opció per tal d’aconseguir la desafecció total de l’immoble de 
l’antiga caserna i així recuperar-ne la seva possessió. Això només en cas de què aquest informe 
resulti favorable a la declaració de nul·litat de ple dret d’aquests acords.  
 
Però el que sí ens preocupa és la possibilitat de què aquesta resolució resulti desfavorable als 
interessos de la ciutat i, en conseqüència, es converteixi en un argument contrari a la desafecció 
de l’immoble de l’antiga caserna per part de GIESE. 
 
A més, aquest procés que avui ens proposen iniciar, ens genera més dubtes quan revisem la 
documentació corresponent de la Comissió Informativa i ens diu, cito textualment: “La desafecció 
ha de ser la conseqüència d’una qüestió de fet: si el bé es destina a un ús públic o no”. Llavors 
ens preguntem, quina autoritat o validesa pot tenir la resolució de la Comissió Jurídico-
Assessora? És necessària llavors? Per tant, una hipotètica resolució desfavorable entorpiria el 
procés de recuperació de la caserna o podria arribar a dinamitar aquest objectiu facilitant que 
GIESE i el Ministeri d’Interior no desafectessin mai l’immoble? 
 
Malgrat això, celebrem la bona disposició i la voluntat d’enteniment d’aquest Govern municipal, 
tan al Ministeri d’Interior, GIESE i de la mateixa Guàrdia Civil, tal com se’ns ha fet saber per tal de 
què en cas de ser precís per les pròpies necessitats de la Guàrdia Civil a Sabadell, trobar un 
emplaçament més adequat. 
 
Però per tot l’exposat i per tractar-se de l’inici d’un procediment que ens genera molts dubtes per 
les seves possibles conseqüències negatives, el nostre sentit de vot serà contrari a la seva 
aprovació.  
 
Gràcies. 
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Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, gràcies Sr. Alcalde. 
 
Sra. Rubio, diu que la gent està farta de parlar de la caserna i estic d’acord, la veritat és que és un 
tema ja massa amanit d’anys i anys. No van començar al 1910 les discussions al Ple però Déu 
n’hi do ja els temps que portarem parlant-ne, no?   
 
Però, sincerament, la manera en què vostès ho han enfocat, crec que en continuarem parlant 
bastant més, perquè com també s’ha comentat abans, jo crec que estan confonent dues coses. 
Una cosa és la propietat, que és el que està qüestionant des de l’Administració de l’Estat o 
sembla que s’està qüestionant des de l’Administració de l’Estat perquè de fet, si no ho he entès 
malament i vostè per la cronologia que ha fet coincideix amb la informació que tinc, no hi ha cap 
acte administratiu formal de l’Estat reclamant la propietat d’aquest immoble, tot són cartes, oficis, 
converses, etcètera, etcètera, etcètera, per tant, no hi ha cap acte administratiu, per tant, hi ha la 
discussió de qui és el propietari, que això en termes administratius no està qüestionat, perquè les 
coses es fan amb un acte, l’Administració parla amb resolucions i actes, lo altre és poesia 
administrativa, per dir-ho d’alguna manera. 
 
I per altre cantó hi ha el conveni. És un conveni que està més mort que viu perquè aquest conveni 
preveia una sèrie de coses demencials, hi estem d’acord, però aquestes coses demencials que 
preveia ho preveia amb un calendari que no s’ha complert, per tant, és un conveni que està més 
mort que viu.  
 
El que estan proposant vostès ara per recuperar la caserna és parlar del conveni. Escolti, jo crec 
que sí som propietaris d’això, tots hi estem d’acord, està inscrit en el Registre de la Propietat, 
doncs, senzillament, recuperem la possessió d’aquest immoble i, en tot cas, si l’Administració de 
l’Estat no hi està d’acord, ja actuarà. I potser farà algun acte administratiu, resoldrà alguna cosa, 
impugnarà, no ho sé, ja veurem, però és que, sincerament, jo crec que estem actuant amb 
covardia. No entenc perquè la Guàrdia Civil ens fa por, és que no ho sé, és que no ho sé, 
sincerament. Al final si tenim clar que som propietaris, està inscrit, els altres no han fet cap acte 
administratiu, pues anem i ocupem legalment, no, no, ocupar legalment. Una vegada que ho 
poden fer legalment, van i no ho fan.  
 
Sincerament, ara en serio, sincerament, crec que és un error el que estan fent perquè a més pot 
passar el que han comentat els companys de C’s.  
 
Estem en un procés que, bueno, què aconseguirem si diu que el conveni és legal o és il·legal? I 
què? Perquè no és la discussió, la discussió és la propietat. I si és legal estarem en la mateixa 
situació i si és il·legal tindrem un problema. Un problema afegit. És que no té cap mena de sentit, 
per tant, i això és el que els hi vaig traslladar a la Comissió Informativa, dir escolti, senzillament, si 
allò és nostre, exercim tots els drets com a propietaris, ocupem en sentit de dret administratiu 
aquell local i hi comuniquem a l’Administració de l’Estat, comuniquem-ho sense problema i l’acte 
formal d’ocupació comuniquem-lo i si no hi estan d’acord, ja recorreran en els Tribunals i si ja 
estan d’acord, doncs, perfecte. I si no hi estan d’acord i hem de negociar, no és el mateix negociar 
tenint la propietat i utilitzant aquell local per les finalitats socials que es podien destinar, vull 
recordar aquí la moció que de CiU que vam plantejar, que ens assembla que era un bon lloc per 
posar habitatges per a gent jove, decidim-ho això i, en tot cas, que l’Administració de l’Estat 
reclami aquelles instal·lacions per fer ves a saber què quan nosaltres tinguem clar que l’estem 
utilitzant per una finalitat social.  
 
Per què no fem això? I per què ens perdem en coses raríssimes? I ja està, i llavors, per tant, jo al 
que els commino és a que facin això, per tant, el nostre vot serà negatiu aquí perquè crec que ens 
estem embolicant, ens estem embolicant a la teranyina que va teixir el Sr. Bustos en relació a això 
i vostès s’hi han embolicat de ple, en comptes d’anar directament a allò que interessa i a allò que 
nosaltres podem fer. 
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Finalment, i com a precisió, el recurs contenciós administratiu sí que si va afegir molta gent, però 
només qui va pagar el contenciós va ser Entesa i CiU. 
 
Moltes gràcies.  
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Ayuso, que diu, gràcies Alcalde. 
 
En aquest punt, el grup municipal PSC mantindrà la coherència en tot el treball que s’ha portat a 
terme en aquest assumpte durant molts i molts anys. Obviarem els antecedents que ja tots 
coneixem abastament fins al conveni de 1998. 
 
El mes de novembre de 2005, va ser el punt d’inflexió perquè el Govern en aquell moment, el 
Govern Socialista, va reclamar a la Direcció General de la Guàrdia Civil el retorn de la caserna a 
l’Ajuntament en virtut dels convenis signats del 98, del 99 i del 2005. És aquí, i aquí coincideixo 
amb la Sra. Rubio, on comença la controvèrsia entre l’Ajuntament de Sabadell, el Ministeri de 
l’Interior, la Direcció General de la Guàrdia Civil i GIESE. Aquí és on comença la controvèrsia. 
 
La Guàrdia Civil i el Ministeri i GIESE mantenen que el conveni signat a l’any 1998 entre l’Alcalde 
Farrés i el Director General de la Guàrdia Civil és nul. Per què? Perquè el Director de la Guàrdia 
Civil no tenia competència per signar un conveni patrimonial i mantenen també que la signatura 
del conveni, la seva elevació a escriptura pública, la inscripció al Registre de la Propietat de la 
titularitat del bé a favor de l’Ajuntament de Sabadell, això, no produïa automàticament el retorn, la 
reversió, el retorn d’aquest bé al patrimoni municipal. Per què? Perquè aquest bé, la caserna de la 
Guàrdia Civil és un bé afectat al servei públic de la Guàrdia Civil. I, per tant, com és un bé 
inalienable, com bé saben, només es pot recuperar per part de l’Ajuntament la titularitat si es fa 
prèviament la desafectació del bé del domini públic estatal. 
 
Això és el que diu el Ministerio, GIESE i Direcció General de la Guàrdia Civil. 
 
Tots tres s’emparen en un informe de l’Advocacia de l’Estat de desembre del 2005 que diu, 
efectivament que, “el Director de la Guardia Civil carecía de competencias para la firma del 
conveni aquest del 1998” i que, també diu que “el mencionado inmueble es inalienable”, com hem 
dit, “por lo que su sucesión o reversión al Ayuntamiento de Sabadell únicamente será posible si 
con carácter previo se procede a su desafectación del dominio público estatal a fin de dotarlo de 
condición de bienes patrimoniales”, que després tractarem un tema precisament similar a aquest, 
“como trámite indispensable para permitir su posterior cambio de titularidad”. Però GIESE, això és 
un informe de l’Advocacia de l’Estat de 18 de desembre del 2005. Però GIESE un temps abans 
diu, “Escolti’m, és cert tot això però obrim la porta”, “Este organismo GIESE se encuentra en 
disposición de encontrar vías que permitan una colaboración activa de este Ayuntamiento y 
conduzcan a una solución definitiva que satisfaga los intereses que tienen encomendadas ambas 
Administraciones”.  
 
Què vol dir tot això? Sentem-nos, negociem i arribem a un acord. 
 
Bé, en aquest moment el Govern de l’època veuria aquesta via de la negociació i va demanar 
informes tècnics i jurídics als màxims responsables de l’Ajuntament de Sabadell i també un 
informe jurídic a un dels principals despatxos d’advocats de l’Estat, especialitzats en dret 
administratiu, el Despatx Jiménez de Parga. Tots els informes, tan els interns, jurídics i tècnics, 
com l’informe del Despatx Jiménez de Parga, conclouen que la via del contenciós, és a dir, del 
judici en contra de l’Estat per recuperar aquest bé eren inadequats, resultaven inadequades, i 
aconsellaven la via de la negociació, de l’acord i el conveni interadministratiu per solucionar el 
problema. 
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Fruit d’aquesta decisió o d’aquests informes es va prendre la decisió d’avançar amb el procés de 
negociació, en el procés de l’acord i en el procés de la signatura d’un conveni que va anar 
precedit d’un protocol d’intencions. Es van fer informes tècnics, urbanístics, jurídics, informes 
d’Intervenció, informes del Secretari, el protocol que he comentat i el conveni, que va ser també 
precedit i el va seguir tota una sèrie d’actes administratius que són l’avocació de competències, 
que ha comentat la regidora, els acords de la Junta de Govern Local, la ratificació del conveni en 
el sí d’aquest Ple municipal, etcètera, etcètera.  
 
I en mig de tot això, i en mig de tot això, es presenta un contenciós administratiu. Un contenció 
administratiu que dinamita un procediment d’implantació a la ciutat de Sabadell d’inversions i 
elements de referències. És el Parc de Salut. Al que després com crec que no tindré temps m’hi 
referiré però després en parlaré.  
 
Ara es porta a aprovació una revisió d’ofici de tota una sèrie d’actes, d’alguns d’aquests actes que 
el hi he citat. ¿Amb quina finalitat? ¿Per a què? ¿Per arribar on? I respecto l’ordre d’intervencions 
i continuaré en la segona tanda. 
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal de CpSBD, Sra. Rubio,  que diu, sí, bé, el tema, 
començant pel principi, a veure si me’n recordo de tot, perdó, perquè heu dit moltes coses, és que 
si vostè Sr. Gesa no entén el que ha passat aquí, potser li hauria de preguntar a algú altre perquè 
jo no estava aquí per explicar-li el que ha passat, vull dir, no sé el que va passar, perquè vam 
haver de pagar uns diners per una desafecció d’un bé que era nostre. Això jo no ho sé, llavors li 
hauria de preguntar a les persones que hi havia a l’antic Equip de Govern que hi havia en el 
moment que es van signar els actes o, en tot cas, anar a Madrid i preguntar-los-hi als que van 
signar també els acords. Nosaltres ho veiem molt clar. Si, evidentment que hi ha una discussió 
jurídica però, vull dir, nosaltres ho veiem clar de què, vull dir, al final d’aquesta discussió és que la 
propietat, com hem dit, és de l’Ajuntament de Sabadell i la recuperació d’aquesta possessió no 
obliga a què l’Ajuntament hagi de pagar ni un duro per aquesta recuperació de la possessió. 
Deixant de banda que la possessió de facto a dia d’avui no s’està executant, perquè dic jo, que jo 
sàpiga gairebé no recordo Guàrdies Civils caminant per dins de la caserna, sé que sóc jove 
però... 
 
Em sap greu que en general tots els grups hagin decidit votar en contra del punt perquè al final és 
un pas més cap a la recuperació total de la caserna per la ciutat. Evidentment, si haguessin altres 
maneres de recuperar-la, doncs, també les podrem iniciar, vull dir, tampoc són excloents. 
 
C’s, evidentment que, és possible que la Comissió Jurídica que assessora emeti un informe que 
sigui desfavorable, o sigui, és possible, pot emetre un informe favorable i pot emetre un informe 
desfavorable. Sempre que s’inicia un expedient de revisió d’ofici d’uns actes hi ha aquesta 
possibilitat. A més a més, la Comissió Jurídica Assessora és molt estricta i diria que està, sinó al 
50-50%, gairebé, d’informes favorables que desfavorables. Però, evidentment, després de tota la 
tasca que s’ha fet a nivell tècnic per avaluar jurídicament els actes i, per tant, posar sobre la taula 
quins són els punts a nivell jurídic que nosaltres veiem que són revisables, doncs, demanem que 
la Comissió Jurídica Assessora es posicioni. No sé quina altra manera veu de fer que no 
executem un conveni que és perjudicial per la nostra ciutat. Si me’l diu, vull, és que no sé quina 
altra manera hi ha per no executar aquest conveni. Vull dir, l’única opció que tenim és aquesta. 
 
Sr. Rossinyol, no és que ens liem, és que la cosa està súper liada. Vull dir, és molt enrevessat. És 
sorprenent els convenis que es van signar, és veritat, però entenem que per seguretat jurídica i 
perquè no ens puguin reclamar mai l’execució d’aquests actes i d’aquests convenis que es van 
signar, és la nostra obligació iniciar aquest procediment perquè, com a mínim, haurem d’intentat 
tot el que està a les nostres mans per anul·lar aquests actes. Vull dir, una cosa no exclou l’altre. Si 
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vostè vol que demanem i ocupem la caserna, vostè sap que jo estic disposada a fer-ho, Sr. 
Rossinyol, vull dir, sobre això crec que no té cap dubte.  
 
Per altra banda, si el Director de la Guàrdia Civil no té competències per signar un acord que 
afecta a la Guàrdia Civil i que en el seu moment no existia encara l’òrgan que gestionava el 
patrimoni, no sé qui ha de tenir les competències per fer-ho. Vull dir, ells, evidentment, diuen una 
cosa, nosaltres en diem unes altres, vull dir, com sempre hi ha discussió i hi ha discrepàncies, que 
diguin una cosa no vol dir que sigui veritable o que sigui verdadera o que es pugui justificar. 
 
El que no acabo d’entendre és la pregunta de, fem això? per què? I si s’emet l’informe favorable, 
què passa?  
 
Què vol dir què passa? Doncs, vull dir, vostè sap tan bé com jo o millor, fins i tot, les 
conseqüències jurídiques que poden derivar si la Comissió Jurídica Assessora emet un informe 
favorable al respecte, vull dir, no sé quina pregunta és aquesta. No tindrem la pressió de què 
existeixi un conveni en el que s’ha de donar uns diners i s’ha de donar uns terrenys a la Guàrdia 
Civil, al Ministeri de l’Interior i, per tant, podrem entrar amb el Rossinyol de la mà a la caserna 
perquè ja serà nostra.  
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, m’ha dit, Sra. Rubio, m’ha dit 
vostè que pregunti què ha passat a l’antic Equip de Govern. La responsabilitat, vostè és la que 
està gestionant això, li haig de preguntar a vostè, no li preguntaré al Sr. Ayuso, li haig de 
preguntar a vostè. I insisteixo, insisteixo perquè no m’ho ha aclarit, vull dir, i penso i li dic de debò, 
vostè està parlant del conveni, del conveni, del conveni, del conveni. Escolti, el problema que veig 
jo és que hi ha discrepàncies de a veure qui és, qui té la titularitat d’això. És que el que estic 
veient jo. Sí, aquí hi ha hagut algun portaveu que ha dit, que ha llegit un, i vostè mateixa ho ha dit, 
vull dir, el que ha llegit una resolució que deia que la persona que en el seu moment va signar 
això no tenia competència per fer-ho. Això s’ha dit aquí en aquesta sala, vale? Aleshores, clar, 
vostè està dient que la titularitat en aquest cas és de la ciutat de Sabadell. Per contra, hi ha un 
altre informe d’un altre Sr. que diu, hi ha una resolució que diu que la persona que va signar 
aquest conveni no tenia poders per signar aquest conveni. Jo, potser, el primer que hauríem de 
fer és aclarir-nos tots una mica. Vostè està dient una cosa, la resta de grups estem dient una altra. 
I coincideixo amb el que ha dit el ponent de C’s i coincideixo amb vostè, la seva pot ser positiva o 
negativa, això és evident. I això, vostè i jo ho hem parlat en privat. Jo penso que al final, que al 
final penso, evidentment, aquest equipament és bo per la ciutat de Sabadell, com no podia ser 
d’una altra manera i com es van manifestar la majoria de grups aquí en aquest Ple, però també 
entenc que, entenc jo, que en aquest cas l’Equip de Govern no hauria d’oblidar el que ha 
comentat el portaveu, en aquest cas, de C’s, el que ha portat aquest dictamen que és negociar.  
 
Jo espero i m’agradaria saber si vostès estan disposats, no només a obrir aquesta via que obriran 
perquè tenen vostès la majoria en aquest Ple, si en una negociació, en aquest cas, amb GIESE o 
amb el Ministeri de l’Interior, suposo que aquesta via no l’han de descartar i m’agradaria que em 
contestés vostè o que hem respongués. 
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, aviam, varis temes.  
 
Primer, i així molt ràpid perquè es van repetint coses que jo crec que no... La firma, la qüestió, el 
fet de què l’Administració de l’Estat qüestioni que sigui, qui no sigui competent, és a dir, que sigui 
incompetent la persona que va firmar la cessió, això és un problema d’ells. Hi ha alguna actuació 
administrativa contra aquella persona de l’Administració de l’Estat que va firmar una cosa que no 
tocava? No. Per tant, que diguin el que vulguin. Primer que actuïn, clar. Perquè, no és que diu “és 
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que pensava que era un incompetent”, pues si en pensaven que era un incompetent hi ha alguna 
actuació de l’Administració basat contra aquella persona? No. Per tant, escolti, res. 
 
El fet de què estigui afectat o no estigui afectat, això hi ha moltes sentències del contenciós 
administratiu que diu clarament que una decisió que només depèn d’una Administració, pel fet de 
què no la prengui no li pot, no el pot beneficiar. És a dir, el mal funcionament d’una Administració 
no pot beneficiar a la mateixa Administració. Això ho han de fer-ho... És com aquí, és un acord del 
Ple també, pues allà serà de l’òrgan administratiu corresponent. Si no la pren és el seu problema 
però això no afecta a res més.  
 
La Sra. Rubio diu “és un pas més”. Jo crec que no és un pas més això, és un pas menys perquè 
hi ha una sèrie de riscos que no cal prendre. 
 
Com es pot acabar un conveni? Pues molt fàcil, es denuncia. Un conveni quan està incomplert, es 
denuncia. I ja està. Nosaltres el denunciem i si l’Administració de l’Estat no hi està d’acord que ho 
impugni, però traslladem la càrrega als altres, no a nosaltres. És que ho estem fent al revés i al 
final, escolti, si vol demà els dos ho ocupem. No, no, a més li dic seriament, li dic molt 
seriosament, perquè n’estic convençut. Una cosa és ocupar contra la llei, cosa que no ens hi 
trobarà mai però, en aquest cas, és que crec que és un dret de l’Ajuntament, és un dret que tenim 
i que l’hem d’exercir. Per tant, escolti, doncs, posem-nos d’acord, fem un acte de tots els partits 
polítics que estem d’acord en aquest Ple de què això és propietat i fem la possessió normal i 
corrent que és el que hauríem de fer. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Ayuso, que diu, sí, gràcies Alcalde. 
 
Sí que es va produir una reivindicació per part de GIESE, al juny del 2006, si no recordo 
malament, a través d’un ofici.  
 
Jo preguntava, amb quina finalitat es fa tot això? Vostès volen demanar a la Comissió Jurídica 
Assessora que declari nuls els actes previs i posteriors i la signatura del conveni i del protocol. Jo, 
personalment, dubto que concorri la causa que del 68.1 de la Llei de Procediment Administratiu. 
Però bé, això ja ho determinarà la Comissió Jurídica Assessora. 
 
Ara, sí la Comissió Jurídica Assessora diu que efectivament, tots aquests actes són nuls, on ens 
situa? Ens situa al conveni de 1998. I aquest conveni de 1998, com he llegit abans, l’Advocacia de 
l’Estat, el Ministerio, la Direcció General de la Guàrdia Civil i GIESE diuen i mantenen que és nul 
de ple dret perquè era una persona incompetent. 
 
Bé, quina és la via? Què és el que demano al Govern i que crec que, bé, algú altre ho ha 
demanat. Hi ha una via que és la negociació, que és el camí que ja es va emprendre en el seu 
moment. El camí de la negociació, de l’acord i del pacte. No hi ha una altra via. El contenciós ens 
porta a un carreró sense sortida, a un xoc que no ens porta enlloc. Ni interessa a GIESE, ni 
interessa a l’Ajuntament de Sabadell. Aquesta és la única via. Jo ja sé que la impugnació dels 
acords que figuren al dictamen pot fer molt contents a aquells que ja van fer en el seu moment la 
promesa de dinamitar tot aquest procés, totes aquestes accions, etcètera, però no fan cap bé a la 
ciutat de Sabadell. L’únic camí que pot tenir quelcom positiu per la ciutat de Sabadell és acabar 
negociant amb GIESE, amb el Ministerio, amb la Direcció General de la Guàrdia Civil, amb qui 
sigui, per aconseguir el que sigui el titular i el posseïdor de la finca per recuperar la mateixa, 
prèvia desafectació i entrega efectiva. No cal ocupar-la Sr. Rossinyol, no cal ocupar-la. Arribarà el 
moment si agafen aquest camí.  
 
I no hem dóna temps a parlar sobre el contenciós però bueno, en qualsevol cas, ja en parlarem en 
un altre moment. 
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Gràcies. 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal de CpSBD, Sra. Rubio,  que diu, sí, gràcies.  
 
Bé, Sr. Gesa, no havia entès la pregunta, si es referia al que havia passat a nivell burocràtic o 
administratiu, era tan fàcil com mirar-se l’expedient de la caserna, que sé que és molt gran però, 
vull dir, jo també me l’he mirat, me l’he estat mirant i llavors allà veus tot el que ha anat passant. 
 
Si es referia a les reunions i coses que s’han parlat, per això em referia que ho preguntés a altres 
persones perquè jo no li podia dir perquè no està escrit això.  
 
Sobre el fet que varis grups heu esmentat de si estem disposats a negociar, no sé si m’han sentit 
abans però al mes de maig, el Sr. Serracant i la Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat, van fer una 
reunió a Madrid amb la Guàrdia Civil, amb GIESE, amb el Ministeri de l’Interior, justament per 
això. Per parlar amb ells i plantejar-los-hi que passava i com podíem solucionar-ho. 
 
D’aquella reunió es va concloure que la Guàrdia Civil ens faria arribar quines eren les seves 
necessitats ja que deien que sí que tenien necessitats, tot i tenir unes competències força 
residuals, com tots sabem, doncs ens van dir que sí, que tenien unes necessitats i els hi vam dir 
bueno ens les fan arribar i aleshores parlem de veure quants metres quadrats perquè potser no 
són 9.000m2 els que necessiten i amb 200 n’hi ha suficient. Vam quedar així.  
 
Al mes de juliol encara no havíem rebut resposta, per tant, les necessitats molt urgents no deuen 
ser. Al mes de juliol se’ls hi va fer arribar un ofici reclamant, si us plau, que ens fessin arribar les 
necessitats en 15 dies perquè sinó entendríem que no en tenen. Ens van respondre i ens van dir 
que ja ens farien arribar les necessitats per l’òrgan competent, però bueno, sí, que ens 
contestaven dins dels 15 dies però al final no ens deien les necessitats que tenen reals. 
 
Aleshores, bé, no és que ens haguem tancat a la via del pacte o la negociació, sinó que si a 
nosaltres no ens fan arribar quines són les seves necessitats, és impossible que avaluem de què 
estem parlant, ni que puguem fer-los-hi un retorn de, doncs, a què estaríem disposats o 
disposades, en tot cas. Per tant, qui ha tancat aquesta negociació que hi havia oberta, de 
moment, són ells que no fan cap pas per dur-ho a terme, per tant, reitero que tan urgent i tan 
necessari no crec que sigui. 
 
Estic molt contenta, Sr. Rossinyol, de què consideri una ocupació legítima, en alguns casos, sí, ja 
sé que només és en aquest, que en tots els altres no, però bueno, poc a poc, anem avançant. Tot 
arribarà. I em sembla estupendo, quedem demà a les 9 del matí, la premsa que vulgui venir que 
vingui i les regidores que vulguin venir a entrar a la caserna, entrem a la caserna i fem, ocupem la 
caserna. Jo la puc ocupar amb K i vostè la pot ocupar amb C, si vol. Però si és una ocupació 
legítima al final és igual. 
 
Sr. Ayuso, evidentment que no comparteix els motius que nosaltres al·leguem, sinó suposo que 
no haguessin fet els actes que van signar i que van realitzar. Seria sinó súper incongruent.  
 
Reitero, no acabo d’entendre que es segueixi referint a l’ofici que ens fa arribar en el seu moment 
la Guàrdia Civil dient que el conveni que es va signar al 98 no és vàlid perquè la persona que el 
signava no era competent, perquè no hi ha cap acte jurídic que digui que no era competent, o 
sigui, que tingui una conseqüència jurídica. En tot cas, que iniciïn els tràmits pertinents per 
demostrar que aquell conveni no és vàlid, no? Digo yo. No haurem de demostrar-ho nosaltres 
també.  
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I, evidentment que, com ja he dit, nosaltres tenim oberta la porta per negociar i parlar amb Madrid 
del què calgui però no parlarem i negociarem per acabar signant un conveni que sigui perjudicial 
per la ciutat. Això li ben asseguro. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 14 vots a favor, dels 
grups municipals d’ERC, UPCS, CpSBD i Guanyem Sabad ell, i 13 vots en contra dels 
grups municipals PSC, CiU, C’s i PP.  
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PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA  

 
10.- Ratificació del Decret d'Alcaldia número 8454/ 2016, d'11 d'agost de 2016, pel qual 
s'interposa requeriment previ a la via contenciosa contra la Direcció General d'Aviació 
Civil del Ministeri de Foment en relació amb l'info rme emès en data 13 de juliol de 2016. 

 
 
Vist el Decret d’alcaldia número 8454/2016, d’11 d’agost de 2016, que resol interposar, amb 
caràcter previ a la via contenciosa administrativa, requeriment contra l’informe desfavorable 
relatiu a servituds aeronàutiques, emès per la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de 
Foment en data 13 de juny de 2016, perquè deixi sense efecte l’esmentat informe en allò que fa 
referència a l’eliminació de l’àmbit del Pla especial de protecció dels béns arqueològics, 
mediambientals i arquitectònics de Sabadell (PEPBAMAS) de  tots els elements aliens a l’aeroport 
de Sabadell inclosos dins la zona de servei del Sistema General Aeroportuari, i emeti nou 
informe sobre la base de les seves competències aeronàutiques en general i, en particular, sobre 
si els elements protegits pel PEPBAMAS ubicats dins la zona de servei de l’aeroport suposen 
una interferència o pertorbació en el desenvolupament i explotació de les activitats 
aeroportuàries i de transport aeri previstes en el Pla director o comprometen la seguretat 
operacional de l’aeroport. 
 
Atès  l’informe jurídic emès en data 8 d’agost de 2016, per la Secció de Planejament del Servei de 
Planificació urbanística i que es transcriu a continuació: 
 
“ I. ANTECEDENTS 
 

1. El Ple de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar inicialment, en data 30 d’abril de 2015, el Pla 
especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell 
(PEPBAMAS). 

 
2. En data 10 de desembre de 2015, dins el procediment de tramitació del Pla especial, es sol·licita 

informe preceptiu i vinculant en relació amb les servituds aeronàutiques a la Direcció General 
d’Aviació Civil del Ministeri de Foment, com a organisme afectat per raó de les seves 
competències sectorials. 

  
3. En data 28 d’abril de 2016, el Ple de l’Ajuntament aprova provisionalment el document de Pla 

especial i el remet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (en endavant CTUB) per a 
la seva aprovació definitiva. 

 
4. La Direcció General d’Aviació Civil, en data 13 de juny de 2016, emet informe desfavorable, que 

es remet a la CTUB, atès és l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva del Pla especial. 
 

5. En data 20 de juny de 2016, la CTUB suspèn l’aprovació definitiva del PEPBAMAS fins que, 
mitjançant un text refós, s’incorporin entre d’altres, les prescripcions de l’informe de la Direcció 
General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment i es recapti un nou informe favorable d’aquest 
organisme. 

 
6. Aquest Ajuntament, en compliment de l’informe emès per Aviació Civil i de l’acord de la CTUB, i de 

forma simultània a la interposició d’aquest requeriment previ, remet a la Direcció General d’Aviació 
Civil, en data 28 de juliol del 2016 (Registre de Sortida URB2016001159), el document de Text 
refós del Pla especial on s’han incorporat totes les prescripcions assenyalades en l’informe 
d’Aviació Civil (fins i tot aquelles que ara són objecte d’aquest requeriment i sobre les quals es 
discrepa), amb objectiu que es pugui aprovar definitivament el document de Pla especial i evitar 
així que la resta de béns catalogats quedin sense protecció com a conseqüència de la suspensió 
de l’aprovació definitiva acordada. 

 
 
II. NORMATIVA APLICABLE 



 66

 
-  Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (LPHE). 
 
-  Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, RDL 781/1986, de 18 d’abril. 
-  Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny del 
Patrimoni Històric Espanyol. 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (LRJAP-PAC). 
-  Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni cultural català (LPCC). 
-  Llei 29/1998. de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
-  Llei 13/1996, de 30 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de l’ordre social. 
 
-  Reial decret 2591/1998, de 4 de desembre, sobre Ordenació dels aeroports d’interès general i la seva 
Zona de Servei en la seva actual redacció (modificada per la disposició final tercera del Reial Decret 
1189/2011, de 19 d’agost). 
-  Pla Director de l’Aeroport de Sabadell, aprovat per Ordre del Ministeri de Foment, de 16 de juliol de 2001. 
-  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. 
-  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC). 
 
-  Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU) modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i Llei 2/2014, de 27 de gener. 
 
 
III. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Reial decret 2591/1998, de 4 de desembre, sobre 
Ordenació dels aeroports d’interès general i la seva zona de servei, en la seva actual redacció, modificada 
per la disposició final tercera del Reial Decret 1189/2011, de 19 d’agost, durant la tramitació del 
PEPBAMAS es va demanar informe preceptiu i vinculant de servituds aeronàutiques a la Direcció General 
d’Aviació Civil del Ministeri de Foment que el va emetre en data 13 de juny de 2016, en sentit 
desfavorable  sobre la base de dos tipus de prescripcions: 
 

Primer.- Prescripcions relatives a les servituds ae ronàutiques. 
 
Segon.- Prescripcions relatives als elements catalo gats inclosos dins la zona   de 

servei del Sistema General Aeroportuari. 
 

 
Primer.-  Prescripcions relatives a les servituds a eronàutiques. 
 
Aquest requeriment previ s’interposa només en relació amb el primer conjunt de prescripcions (les 
relatives als elements catalogats inclosos dins la Zona de Servei del Sistema General Aeroportuari) ja que, 
respecte de les relatives a servituds aeronàutiques, aquest Ajuntament entén que la Direcció General 
d’Aviació Civil ha actuat dins les seves competències. 
 
Cal dir però, que tot i que aquest Ajuntament discrepa de part del contingut de l’informe, ha adaptat el Pla 
especial als seus requeriments, introduint-ne totes les prescripcions amb l’objecte d’obtenir un nou informe 
favorable i poder continuar amb la tramitació del Pla especial per evitar que quedin sense protecció la resta 
d’elements que incorpora el PEPBAMAS com a conseqüència de la suspensió de l’aprovació definitiva per 
part de la CTUB, aprovació definitiva que es condiciona a la obtenció de l’informe favorable d’Aviació Civil. 
 
En conseqüència, tot i que el Pla especial remès a Aviació Civil en data 28 de juliol de 2016, compleix amb 
la totalitat de les prescripcions (tant d’aquelles sobre les quals es discrepa, relatives als elements 
catalogats, com de les que no, relatives a servituds), aquest Ajuntament interposa, de forma simultània a la 
presentació del Pla especial esmenat, requeriment previ en relació amb les següents prescripcions:  
 
Segon.- Prescripcions de l’informe d’Aena relatives  als elements catalogats inclosos dins la zona 
de servei del sistema general aeroportuari. 
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La Direcció General d’Aviació Civil, un cop rebuda la sol·licitud d’informe de servituds remesa per aquest 
Ajuntament, demana a Aena que emeti informe “sobre si queda acreditado que las determinaciones del 
PEPBAMAS, en relación con una serie de elementos ajenos al Aeropuerto de Sabadell Ubicados dentro 
de la Zona de Servicio de dicho Aeropuerto, no suponen una interferencia o perturbación en el 
desarrollo y explotación de las actividades aeropor tuarias y de transporte aéreo previstas en el 
plan director ni comprometen la Seguridad operacion al del Aeropuerto ”.  
 
Aena  emet l’informe sol·licitat, però no respon  la consulta efectuada, sinó que realitza unes 
manifestacions relatives a la manca de competència municipal per protegir els béns inclosos dins la zona 
de servei aeroportuari. En aquest sentit, Aena declara que el repartiment competencial en matèria de 
patrimoni històric l’estableix la Constitució i l’article 6.b) de la LPHE. Aquest repartiment competencial es 
basa en un únic criteri: serà competent (en matèria de patrimoni històric) l’administració pública que 
gestiona el servei públic al qual està adscrit el bé del patrimoni històric espanyol en qüestió; en aquest cas, 
l’Administració de l’Estat central, per ser l’Aeroport de Sabadell d’interès general, i dins de l’Administració 
de l’Estat, la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals i d’Arxius i Biblioteques del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport. 
 
En conseqüència, Aena i per extensió la Direcció General d’Aviació Civil, conclouen que, per informar 
favorablement el PEPBAMAS, caldrà eliminar-ne els següents elements ubicats dins la zona de servei de 
l’aeroport: 

 
Patrimoni Arquitectònic  

 
 -D01 “Refugi antiaeri  de l’Aeroport de Sabadell  
 -602 “Can Diviu Torre Gorina” 
  

Patrimoni arqueològic 
  
-Espai de Protecció Arqueològica (EPA) “14 Sant pau de Riu-sec/Camp d’Aviació” 
-Jaciment Arqueològic 97 “Camp d’Aviació” 
-Jaciment Arqueològic “98 Can Diviu” 
-Jaciment Arqueològic “122 Can Diviu-Torre Gorina” 
 

Patrimoni Mediambiental 
 
-Espai d’interès Mediambiental 11 “Sistema del Riu Sec i Sant Pau” 
-Zona d’Interès Ecològic “Riu Sec/Torrent del Guinart” 
-Arbre 32 “Lledoner de l’Aeroclub Sabadell” 

 
 
Aquest Ajuntament discrepa d’aquestes prescripcions sobre la base dels següents arguments: 
 
1. Extralimitació d’Aena i de la Direcció General d ’Aviació Civil en les seves competències. 
L’informe no respon els extrems requerits. Manca de  motivació per a emetre informe desfavorable.  
 
La Disposició Addicional Segona del Reial Decret 2591/1998, de 4 de desembre, regula la remissió al 
Ministeri de Foment dels projectes urbanístics que afectin la zona de servei aeroportuari amb l’objecte 
d’obtenir un informe preceptiu i vinculant: 

 
“1. Las Administraciones  u organismos competentes para la tramitación del p laneamiento 
territorial o urbanístico remitirán al Ministerio d e Fomento , antes de su aprobación inicial o 
trámite equivalente, los proyectos de planes o inst rumentos de ordenación urbanística o 
territorial, o de cualquier otra índole que ordenen  físicamente el territorio, así como sus 
revisiones o modificaciones, siempre que incluyan d entro de su ámbito la zona de servicio 
aeroportuario o espacios sujetos a servidumbres aer onáuticas o acústicas establecidas o a 
establecer en virtud de la Ley de Navegación Aérea,  al objeto de que emita informe  con 
carácter preceptivo y vinculante en relación al eje rcicio de las competencias exclusivas del 
Estado, en particular sobre la calificación de la z ona de servicio aeroportuaria como sistema 
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general y el tipo de afectación y los usos que se p retenden asignar a los espacios afectados 
por servidumbres aeronáuticas o acústicas . 
 
En relación con las servidumbres aeronáuticas estab lecidas o a establecer  en virtud de la 
Ley de Navegación Aérea, el informe se adecuará a l as disposiciones previstas  en el art. 29 
del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidum bres Aeronáuticas  .” 

 
Per tant, l’informe ha de versar sobre competències exclusives de l’Estat (en matèria aeronàutica) en 
general i determinats aspectes, també aeronàutics, en particular. 
 
És més, quan la Direcció General d’Aviació Civil remet el document de Pla especial a Aena, ho fa perquè 
aquesta es pronunciï (delimitant així el que haurà de ser el contingut de l’informe a emetre), sobre: 
 

“si queda acreditado que las determinaciones del PE PBAMAS en relación con una serie de 
elementos ajenos al Aeropuerto de Sabadell Ubicados dentro de la Zona de Servicio de dicho 
Aeropuerto, no suponen una interferencia o perturbación en el d esarrollo y explotación de 
las actividades aeroportuarias y de transporte aére o previstas en el plan director ni 
comprometen la Seguridad operacional del Aeropuerto .” 

 
Aena, però, lluny d’informar sobre aquests extrems, emet un informe desfavorable  motivat únicament i 
exclusivament  en la manca de competència municipal per protegir aquests elements inclosos en la zona 
de servei  i conclou que els esmentats elements s’han d’eliminar del contingut del PEPBAMAS en 
considerar, sense cap altra argumentació a part de la competencial, que poden suposar una interferència 
amb l’ús públic aeroportuari i les activitats relacionades amb l’explotació de l’aeroport. 
 
Es tracta d’una justificació que res té a veure amb allò que determina el Reial Decret 2591/1998 esmentat 
ni amb allò que li consulta la Direcció General d’Aviació Civil. En cap moment Aena justifica en quin sentit 
aquests elements catalogats interfereixen, pertorben o comprometen la seguretat operacional de 
l’aeroport, ni per què el seu manteniment és contrari al contingut del Pla Director de l’Aeroport de Sabadell, 
aspectes aquests que haurien de constituir el nucli i la motivació del seu informe. És més, Aena 
s’extralimita en les seves competències  en justificar l’emissió d’informe desfavorable, en manifestacions 
relatives a la competència per a protegir un bé per motius arqueològics, arquitectònics i mediambientals, 
aspectes aquests que van més enllà de les funcions que aquest organisme té assignades.  
 
Respecte de fins on s’entén que ha d’arribar la competència de control preventiu de l’administració 
aeronàutica, ja sigui en relació amb l’autorització d’instal·lacions o activitats que es pretenguin implantar en 
les zones o àrees aeroportuàries o en relació amb els informes que ha d’emetre per raó de la seva 
competència, s’ha pronunciat el TS en diverses sentències, entre elles les de 22 d’abril de 2014 (recurs 
73/2013) i de 26 de maig de 2015 (recurs 2208/2013) , on  declara que: 
 

“(...) la Administración aeronáutica carece de cualquier i ncentivo para extralimitarse en él 
{control}, reducida como queda su función a comprob ar la observancia de las limitaciones 
impuestas por el régimen de servidumbres . Sin perjuicio, por añadidura, de que cualquier 
exceso de intervención puede ser cuestionado por la s administraciones territoriales 
competentes en materia urbanística y de ordenación del territorio ”.  

 
Continua la sentència declarant que: 
 

“(...) debemos, en fin, recordar que los informes que ha de emitir la Dirección General  de 
Aviación Civil versan exclusivamente sobre los aspe ctos aeronáuticos y  no pueden 
inmiscuirse en otras cuestiones  que correspondan a las competencias locales o 
autonómicas en materia de ordenación del territorio  y urbanismo”. 

 
És així clara la intenció del TS de limitar el contingut material de l’informe emès per l’administració 
aeronàutica i de delimitar el seu àmbit competencial que haurà de centrar-se en allò que afecti pròpiament 
a aspectes aeronàutics. 
 
En conseqüència, la justificació d’Aena per a l’emissió d’informe desfavorable basada únicament en el fet 
que la protecció (arqueològica, arquitectònica o mediambiental) d’elements situats en zona de servei 
aeroportuari recau sobre l’administració de l’estat central i no sobre l’Ajuntament, esdevé totalment aliena 
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a les seves funcions i per tant, no pot constituir “ per se ” la motivació  per emetre informe en sentit 
desfavorable, més encara quan en cap moment es justifica si la protecció que atorga el Pla especial a 
aquests elements suposa aquesta interferència o pertorbació o compromet la seguretat o l’explotació de 
les activitats aeroportuàries. La manca de motivació resulta no tant per no haver exterioritzat una raó sinó 
perquè la raó que exterioritza no justifica de cap manera l’emissió de l’informe en sentit desfavorable. 
 
Per tant, Aena i per extensió la Direcció General d’Aviació Civil, en fer seva la conclusió desfavorable 
d’Aena, s’extralimiten en les seves competències materials “al inmiscuirse” en d’altres qüestions que van 
més enllà de l’àmbit que els hi és propi i específic (l’aeronàutic) de conformitat amb les competències que 
tenen assignades. 
 
S’ha d’afegir a més que, en les conclusions, Aena es refereix a eliminar del Pla especial de protecció les 
disposicions (i en conseqüència els elements protegits) que “puedan suponer  una interferencia  (...)” però 
no descriu en cap moment quines són aquestes interferències ni en què consisteixen.  
  
Aquesta imprecisió (que òbviament constitueix una manca de fonamentació), ja ha estat contestada pel TS 
que ha manifestat la seva disconformitat respecte a què es pugi denegar una autorització (o informar-la 
negativament) sobre la base d’una mera suposició, com en aquest cas.  
 
En aquest sentit, en la STS de 26 maig 2015 (recurs 2208/2013) , aquest declara que la mera hipòtesi, 
possibilitat o expectativa no pot ser un argument per l’autoritat competent en matèria de navegació 
aèria per a denegar una autorització : 
 

“… un informe negativo  no es una fuente del Derecho, sino un acto administrativo cualificado 
llamado a incorporarse al contenido de un plan urba nístico que no es competencia del 
Ministerio de Fomento  -aunque influya en sus determinaciones, dada la confluencia de 
competencias-, lo que no significa que el mero informe sea hábil p er se para denegar una 
autorización , que es lo que parece haber sucedido aquí ; pero es que, además, la 
argumentación  más directa del motivo denegatorio se encuentra en la parte dispositiva de la 
resolución de 9 de febrero de 2009, que señala, de forma puramente hipotética,  que la nave 
proyectada se situaría en una zona en que las construcciones  "... pueden vulnerar  las superficies 
de aproximación, despegue y transición..." de la futura pista 03L, lo que  no deja de apelar a una 
mera posibilidad o expectativa futura que no sólo n o consta materializada  mediante la creación 
de las oportunas servidumbres, sino que parece ya abandonada si se tiene en cuenta que el Real 
Decreto 417/2011, de 18 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del 
aeropuerto de Gran Canaria-Base Aérea de Gando, muy posterior a las actuaciones, ha prescindido 
de establecer tales servidumbres nuevas, como consta claramente reseñado en autos.” 

 
El TS deixa clar que la motivació per denegar una autorització (i per extensió per informar 
desfavorablement) basada en meres hipòtesis no és suficient argument “per se” per a la denegació, sinó 
que requereix d’una argumentació més directa del motiu denegatori, argumentació que manca tant en el 
cas analitzat per la sentència com en el nostre cas. 
 
2. Competència municipal per a la protecció del pat rimoni local.  La competència de l’Estat respecte 
del Patrimoni Històric Espanyol: article 6.b) de la  Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimonio 
Histórico Español . L’article 6.b) no és aplicable a aquest cas.  
 
La Generalitat de Catalunya, d'acord amb l’Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat el 19 de juliol 2006, i 
sens perjudici de les competències que l'article 149.1.28 de la Constitució assigna a l'Estat, té competència 
exclusiva en matèria de cultura. Tot i així, l'Administració local, d'acord amb la legislació local i amb la 
LPCC, assumeix importants atribucions de protecció del patrimoni cultural local, dins l'esfera de les seves 
competències. 
 
De conformitat amb l’esmentada LPCC, s’estableixen tres categories de protecció comunes als béns 
mobles, inmobles i inmaterials: els béns culturals d'interès nacional, els béns catalogats i la resta de béns 
integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural definit per l'article 1. D'acord amb la competència 
reconeguda pel Tribunal Constitucional en la sentència 17/1991, s'atribueix al Govern de la Generalitat la 
facultat de declarar els béns culturals d'interès nacional (BCIN), la categoria de protecció de major rang, que 
es correspon amb la dels béns d'interès cultural definida per la Llei del patrimoni històric espanyol.   
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Quant als “béns catalogats” (coneguts com a béns culturals d’interès local -BCIL-), els instruments de 
protecció i de control recauen, principalment, en els municipis. En aquest sentit es pronuncia la LPCC en 
l’art. 3.1 segons el qual: 
 
 

“(...) Els municipis (...) han de vetllar  per la integritat del patrimoni cultural català, tant públic com 
privat, i per la protecció, la conservació, l’acreixement, la difusió i el foment d’aquest patrimoni, com 
també estimular la participació de la societat en la tasca de protecció.” 

 
 
 
 
 
 
Article 17 de la mateixa Llei determina: 
 

“1- La catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals 
d'interès local. 
2- La competència per a la declaració de béns culturals d'interès local correspon al ple de 
l'ajuntament (...)”. 

 
En conseqüència, és indiscutible la competència municipal en matèria de protecció del patrimoni històric 
artístic local, competència que també reconeix la LBRL a l’art. 25.2.e) així com el TRLUC i el seu 
Reglament als articles 71 i 75 respectivament, entre d’altres.  
 
Fetes aquestes consideracions, i en relació amb la qüestió de qui té la competència per a la protecció dels 
elements amb la categoria de “BCIL” i “altres elements” que es troben dins la zona de servei aeroportuari, 
aquesta Corporació manifesta la seva disconformitat no només amb el fet que l’administració aeroportuària 
entri a valorar aquest aspecte i sigui la única justificació per a l’emissió de l’informe desfavorable, si no 
també en relació amb l’aplicació de l’article 6.b) de la Llei 16/19858 (LPHE) com a fonamentació jurídica per 
emetre’l. 
 
Segons aquest article, seran organismes competents per a l’execució de la LPHE: 
 

“b) Los de la Administración del Estado , cuando así se indique de modo expreso o resulte necesaria 
su intervención para la defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación de los bienes que integran 
el Patrimonio Histórico Español. Estos Organismos serán también los competentes respecto de los 
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español  adscritos a servicios públicos gestionados 
por la Administración del Estado o que formen parte  del Patrimonio Nacional.” 

 
Sobre la base d’aquest article, Aena conclou que la competència per a gestionar i establir el nivell de 
protecció del patrimoni històric dels béns ubicats en l’aeroport  és de l’administració pública que 
gestiona el servei públic al qual està adscrit el patrimoni històric espanyol  en qüestió , quedant 
encomanada a l’Administració de l’Estat, i dintre d’aquesta a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en ser, l’Aeroport de 
Sabadell, d’interès general. 
 
Per tant, en tot moment, es refereixen a béns integrants del Patrimoni històric  com a pressupòsit 
d’aplicació de l’article 6.b) i de la mateixa Llei.  És més, per a la declaració d’un bé com a integrant del 
Patrimonio històrico español, la Llei exigeix de la declaració del bé com d’interès cultu ral , prèvia la 
incoació i tramitació d’un expedient regulat en els articles 9 i següents de la LPHE i article 11 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de LPHE. 
 
Atès que cap dels béns que es troben dins la zona aeroportuària i que es protegeixen pel Pla especial ja 
sigui amb categoria de BCIL o d’altres béns, formen part del Patrimoni històric espanyol i no ens consta 
que l’Estat hagi incoat cap expedient per a la seva declaració, aquesta corporació entén que no formen 
part de l’esmentat patrimoni quedant fora de l’àmbit d’aplicació de la LPHE, i de l’article 6 apartat b), la 
qual cosa deixa l’informe buit de contingut i de fonamentació jurídica atès que  decau l’argument principal 
per informar desfavorablement. 
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3. La catalogació dels elements que es troben dins la zona de servei aeroportuari no és nova, sinó 
que es mantenen les proteccions atorgades per plane jaments anteriors. 
 
Cal dir que no és el primer cop que aquest Ajuntament protegeix els elements que ara la Direcció General 
d’Aviació Civil vol que s’eliminin del PEPBAMAS per trobar-se dins la zona de servei aeroportuari i no ser 
competència d’aquest Ajuntament la seva protecció. No és, per tant, una situació creada “ex novo” pel Pla 
especial. 
 
En efecte, el Text refós del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de Sabadell (PEPPAS) 
(PE-16), aprovat definitivament en data 19 d’octubre de 1988 ja protegia l’element “Can Diviu-Torre Gorina”. 
Posteriorment, el Pla especial de protecció del patrimoni de Sabadell (PEPPS) (PE-47), aprovat 
definitivament en data 24 de gener de  2008, va mantenir aquesta protecció i va afegir la de la resta 
d’elements que s’hi inclouen actualment en la zona de servei (amb l’excepció del refugi antiaeri). Per tant, el 
PEPBAMAS no fa altra cosa que mantenir la protecció d’aquests elements sense introduir-hi canvis. 
 
Això vol dir que, durant tots els anys en què el PEPPS va estar en vigor i que l’aeroport ha estat en 
funcionament, aquests elements han estat protegits sense que l’autoritat aeroportuària hagi manifestat, en 
cap moment, que aquesta protecció hagi suposat una interferència o pertorbació en el desenvolupament 
de les activitats aeroportuàries ni en les de transport aeri previstes en el Pla director ni hagin compromès 
la Seguretat operacional de l’Aeroport. En conseqüència, és difícil d’argumentar que allò que durant tots 
aquests anys no ha suposat una pertorbació o interferència ho sigui ara amb l’única fonamentació de la 
manca de competència per protegir aquests elements. 
 
 
IV. PROCEDIMENT I COMPETÈNCIA  
 
Aquest requeriment previ a la interposició del recurs contenciós es formula a l’empara de l’article 44 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós Administrativa (LJCA), que estableix que: 
 

“1. En els litigis entre Administracions públiques no hi cabrà interposar recurs en via administrativa. No 
obstant això, quan una Administració interposi recurs contenciós administratiu contra una altra, podrà 
requerir-la prèviament perquè derogui la disposició, anul·li o revoqui l'acte, faci cessar o modifiqui 
l'actuació material, o iniciï l'activitat al fet que estigui obligada.  
 
2. El requeriment haurà de dirigir-se a l'òrgan competent mitjançant escrit raonat que concretarà la 
disposició, acte, actuació o inactivitat, i haurà de produir-se en el termini de dos mesos a comptar des 
de la publicació de la norma o des que l'Administració que requereix hagués conegut o pogut conèixer 
l'acte, actuació o inactivitat.” 

L’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local per delegació del Ple Municipal 
al qual haurà de donar-ne compte de conformitat amb l’acord de delegació del Ple a la Junta de data 20 de 
juliol de 2015. 
Ates que per raons d’urgència, motivades pel fet que el termini per a la interposició del requeriment previ 
finalitza en el mes d’agost i durant aquest mes no hi ha sessions de Junta de Govern Local, aquesta 
corporació s’acull a la possibilitat que confereixen els articles 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Règim Local i 53.1.k) 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, segons els quals l’alcalde és 
competent per : 

“Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en matèries de la 
competència del ple en cas d'urgència. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple en la 
primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.” 

 
V. CONCLUSIONS 

 
És per tot el que s’ha exposat amb anterioritat, que aquesta Corporació, de conformitat amb l’article 44 de 
la LJCA, interposa recurs previ contra l’informe desfavorable emès pel Subdirector General d’Aeroports i 
Navegació Aèria de la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment en data 13 de juny de 2016, 
i notificat a aquest Ajuntament en data 20 de juny de 2016, en considerar que incorre en un supòsit de 
nul·litat de ple dret previst a l’article 62.1.a) de la LRJAP-PAC, per manca de motivació (considerant que 
aquesta manca de motivació és un vici substantiu que causa indefensió) i 62.1.b) en entendre que l’acte 
està emès per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria. 
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Pel cas que la manca de motivació es considerés com una qüestió formal, i per tant, una mera irregularitat 
no invalidant, es sol·licita, amb caràcter subsidiari, s’anul·li la resolució de conformitat amb l’article 63.2 de 
la Llei 30/1992, i amb l’article 63.1 de la mateixa Llei, en considerar, respecte d’aquest últim, que la 
resolució infringeix l’ordenament jurídic, en concret allò que estableix la Disposició Addicional Segona del 
Reial Decret 2591/1998, de 4 de desembre, sobre Ordenació dels Aeroports d’interès general i la seva 
Zona de servei, en la seva actual redacció modificada per la disposició final tercera del Reial Decret 
1189/2011, de 19 d’agost. 
 
En conseqüència, aquest Ajuntament sol·licita a la Direcció General d’Aviació Civil que deixi sense efecte 
l’informe emès en data 13 de juliol de 2016, en allò que fa referència a l’eliminació de l’àmbit objecte del 
Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell (PEPBAMAS) 
de tots els elements aliens a l’aeroport de Sabadell inclosos dins la zona de servei del Sistema General 
Aeroportuari, i emeti nou informe sobre la base de les seves competències aeronàutiques en general i en 
particular, sobre si els elements protegits pel PEPBAMAS ubicats dins la zona de servei de l’aeroport 
suposen una interferència o pertorbació en el desenvolupament i explotació de les activitats aeroportuàries 
i de transport aeri previstes en el Pla director o comprometen la seguretat operacional de l’aeroport. 
 
 
VI. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 

“PRIMER.-  Requerir, amb caràcter previ a la via contenciosa administrativa, a la Direcció General 
d’Aviació Civil del Ministeri de Foment que deixi sense efecte l’informe emès en data 13 de juliol de 2016, 
en allò que fa referència a l’eliminació de l’àmbit del Pla especial de protecció dels béns arqueològics, 
mediambientals i arquitectònics de Sabadell (PEPBAMAS) de  tots els elements aliens a l’aeroport de 
Sabadell inclosos dins la zona de servei del Sistema General Aeroportuari, i emeti nou informe sobre la 
base de les seves competències aeronàutiques en general i, en particular, sobre si els elements protegits 
pel PEPBAMAS ubicats dins la zona de servei de l’aeroport suposen una interferència o pertorbació en el 
desenvolupament i explotació de les activitats aeroportuàries i de transport aeri previstes en el Pla 
director o comprometen la seguretat operacional de l’aeroport. 
 
SEGON.- Donar trasllat a la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment d’aquesta 
resolució, acompanyada de traducció al castellà, als efectes que emetin nou informe en el sentit exposat 
anteriorment. 
 
TERCER.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple de la Corporació en la propera sessió que 
se celebri.” 

 
Vist l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Règim Local i 
l’article 53.1.k) 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 segons els quals, l’alcalde pot exercir accions judicials i 
administratives i la defensa de l'ajuntament en matèries de la competència del ple en cas 
d'urgència, sempre que es ratifiqui pel ple i aquesta ratificació es produeixi en la primera sessió 
que celebri el Ple de 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 dels següents: 
 

A C O R D S 
 
 
PRIMER.- Ratificar el Decret núm. 8454/2016, de l’alcaldessa accidental de data 11 d’agost de 
2016, el contingut resolutiu del qual es transcriu a continuació: 
 
 

“PRIMER.-  Requerir, amb caràcter previ a la via contenciosa administrativa, a la Direcció 
General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment que deixi sense efecte l’informe emès en data 
13 de juliol de 2016, en allò que fa referència a l’eliminació de l’àmbit del Pla especial de 
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protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell (PEPBAMAS) de  
tots els elements aliens a l’aeroport de Sabadell inclosos dins la zona de servei del Sistema 
General Aeroportuari, i emeti nou informe sobre la base de les seves competències 
aeronàutiques en general i, en particular, sobre si els elements protegits pel PEPBAMAS 
ubicats dins la zona de servei de l’aeroport suposen una interferència o pertorbació en el 
desenvolupament i explotació de les activitats aeroportuàries i de transport aeri previstes en el 
Pla director o comprometen la seguretat operacional de l’aeroport. 
 
SEGON.- Donar trasllat a la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment d’aquesta 
resolució, acompanyada de traducció al castellà, als efectes que emetin nou informe en el 
sentit exposat anteriorment. 
 
TERCER.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple de la Corporació en la propera 
sessió que se celebri.” 

 
 

SEGON.- Facultar la Tinenta d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat perquè pugui signar 
tots els documents pertinents i dictar els actes que siguin necessaris per a l’efectivitat dels 
precedents acords. 
 
 
 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal de CpSBD, Sra. Rubio,  que diu, sí, gràcies. 
 
Bé, portem aquest punt a ratificació donat que, situo els antecedents al mes d’abril d’aquest any, 
del 2016, el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar provisionalment el document del Pla Especial del 
PEPBAMAS i el va remetre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
És el 13 de juny d’aquest mateix any que la Direcció General d’Aviació Civil emet un informe 
desfavorable que el remet justament a la Comissió Territorial d’Urbanisme.  
 
Aquest informe el que fa és que sol·licita que s’han d’excloure tota una sèrie de béns del patrimoni 
que nosaltres preteníem protegir al PEPBAMAS. Són 9 elements, són 2 de patrimoni 
arquitectònic, 4 del patrimoni arqueològic i 3 del patrimoni mediambiental. 
 
Davant d’aquest fet i donat que tothom sap que ens urgeix que tingui aprovació el PEPBAMAS, 
aprovació definitiva perquè sinó ens podríem trobar el març de l’any que bé que deixem els béns 
sense protecció, per tant, hem continuat, per una banda, la via donar compliment a l’informe emès 
per Aviació Civil i, per tant, extreure aquests béns del Pla, del Pla Especial i, per tant, que continuï 
el procediment per una banda excloent aquests béns i per l’altra, es va interposar un requeriment 
previ a la via contenciosa contra la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment, donat 
que no estàvem d’acord amb l’informe emès per la Direcció General. 
 
Dir una novetat que ens ha arribat avui que, per tant, sap greu perquè a la Comissió Informativa 
no vaig poder informar els grups, ens ha arribat avui la resolució de la Direcció General d’Aviació 
Civil en la que s’acorda estimar el requeriment interposat per l’Ajuntament de Sabadell contra 
l’informe d’aquesta Direcció i, per tant, sol·licitant a la Direcció General d’Aviació que realitzin un 
nou informe en el que es limiti a les seves competències.  
 
Diria que res més. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. García,  que diu, sí, gràcies Alcalde.  
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Bé, només per indicar el nostre sentit de vot, que serà favorable, ja que compartim aquest desig 
d’aquesta doble actuació per tal de poder tornar a incloure aquests elements que Aviació Civil 
instava que deixéssim fora al PEPBAMAS, però alhora sense condicionar que la resta de 
patrimoni pugui quedar sense protecció fins l’aprovació definitiva del PEPBAMAS. 
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé l’Alcalde,  que diu, que el regidor Adrián Hernández està absent. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació ordinària, s’aprova am b 21 vots a favor, dels grups 
municipals d’ERC, UPCS, CpSBD, Guanyem Sabadell, Ci U, C’s i PP, i 6 abstencions del 
grup municipal del PSC i del regidor del grup munic ipal de C’s, Adrián Hernández Moyano, 
per absència a la Sala de Plens en el moment de la votació. 
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11.- Aprovació de l'alteració de la qualificació ju rídica de diversos béns de l'inventari 
municipal. 

 

Atès que l’Ajuntament de Sabadell és propietari de diverses finques, que formen part de l’Inventari 
municipal de béns i drets vigent tancat a 31 de desembre de 2015, pendent d’aprovació pel Ple 
Municipal, sota l’epígraf III1 béns patrimonials, concretament les següents, referides segons els 
números dins de l’epígraf que els identifiquen: 

III1/2.022: 

Descripció: Finca urbana: Local comercial al que en la comunitat se li assigna el número 1, situat 
en planta baixa, a la dreta entrant, de l’edifici d’aquesta ciutat, amb front al carrer Santa Eulàlia, 
número quaranta-nou, escala A; de superfície, vuitanta metres i noranta-cinc decímetres quadrats, 
més un annex al soterrani d’igual superfície, i al que s’accedeix mitjançant una escala interior. 

Limita: al front, amb el carrer Santa Eulàlia; dreta entrant, carrer Roma; esquerra, vestíbul i escala 
d’accés als pisos, habitatge porta segona i pati de llums; i esquena, pati d’illa. 

Situació jurídica.- Consta a l’inventari general de béns i drets municipal amb la naturalesa de bé 
patrimonial, sota l’epígraf núm. III1/2.022. 

Qualificació urbanística.- Zona residencial suburbana entre mitgeres (Clau 1-6a), en virtut del Text 
Refós del Pla General d’Ordenació de Sabadell, aprovat definitivament el 31.07.00 (DOGC 
02.01.00).  

Inscripció registral.- Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 3, tom 1998, llibre 
519, foli 61, finca 28333, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

 

III1/2.265:  

Descripció: Urbana: Entitat número trenta-ú. Local a la planta baixa, porta primera de l’edifici situat 
al carrer Puig de la Creu número dotze de Sabadell. Té una superfície útil de cent setanta metres 
setanta-vuit decímetres quadrats.  

Limita: al front, prenent com a tal la seva porta d’entrada, amb el vestíbul, caixa de l’ascensor i 
escales  d’accés a l’edifici; dreta entrant i esquerra, amb espai lliure públic de l’interior de l’illa; i 
fons, amb l’habitatge baixos segona de l’escala del carrer Archidona número 2-A. 

Situació jurídica.- Consta a l’inventari general de béns i drets municipal amb la naturalesa de bé 
patrimonial, sota l’epígraf núm. III1/2.265. 

Qualificació urbanística.- Zona residencial en conjunts amb espais oberts (Clau 2-2v), en virtut del 
Text Refós del Pla General d’Ordenació de Sabadell, aprovat definitivament el 31.07.00 (DOGC 
02.01.00).  

Inscripció registral.- Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 3, tom 3592, llibre 
37, foli 46, finca 2343, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

 

III1/3.034: 4 habitatges 

Descripció: Número ú: Local comercial en planta baixa, porta A, de l’edifici situat en aquesta 
ciutat, senyalat amb el número 2 en el carrer de La Molina (Grup Matadepera I), té una superfície 
de 54,05 metres quadrats. 

Limita: Nord, vestíbul de la comunitat; Sud, paret mitgera bloc 4 La Molina; Est, entrant, carrer de 
la Molina; y Oest, pati comunitari. 
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Situació jurídica.- Consta a l’inventari general de béns i drets municipal amb la naturalesa de bé 
patrimonial, sota l’epígraf núm. III1/3.034. 

Qualificació urbanística.- Zona residencial en conjunts amb espais oberts d’ús públic (Clau 2-1b), 
en virtut del Text Refós del Pla General d’Ordenació de Sabadell, aprovat definitivament el 
31.07.00 (DOGC 02.01.00).  

Inscripció registral.- Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 1, tom 1808, llibre 
446, foli 57, finca 24389, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

Descripció: Número dos: Local comercial en planta baixa, porta B, de l’edifici situat en aquesta 
ciutat, senyalat amb el número 2 en el carrer de La Molina (Grup Matadepera I), té una superfície 
de 54,05 metres quadrats. 

Limita: Nord, carrer Costabona; Sud, vestíbul comunitat; Est, entrant, carrer de la Molina; y Oest, 
pati comunitari. 

Situació jurídica.- Consta a l’inventari general de béns i drets municipal amb la naturalesa de bé 
patrimonial, sota l’epígraf núm. III1/3.034. 

Qualificació urbanística.- Zona residencial en conjunts amb espais oberts d’ús públic (Clau 2-1b), 
en virtut del Text Refós del Pla General d’Ordenació de Sabadell, aprovat definitivament el 
31.07.00 (DOGC 02.01.00).  

Inscripció registral.- Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 1, tom 1808, llibre 
446, foli 61, finca 24391, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

Descripció: Número tres: Local comercial en planta baixa, porta C, de l’edifici situat en aquesta 
ciutat, senyalat amb el número 2 en el carrer de La Molina (Grup Matadepera I), té una superfície 
de 54,05 metres quadrats. 

Limita: Nord, carrer Costabona; Sud, local comercial D; Est, pati comunitari; y Oest, entrant, carrer 
Bellver. 

Situació jurídica.- Consta a l’inventari general de béns i drets municipal amb la naturalesa de bé 
patrimonial, sota l’epígraf núm. III1/3.034. 

Qualificació urbanística.- Zona residencial en conjunts amb espais oberts d’ús públic (Clau 2-1b), 
en virtut del Text Refós del Pla General d’Ordenació de Sabadell, aprovat definitivament el 
31.07.00 (DOGC 02.01.00).  

Inscripció registral.- Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 1, tom 1808, llibre 
446, foli 65, finca 24393, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

 

Descripció: Número quatre: Local comercial en planta baixa, porta D, de l’edifici situat en aquesta 
ciutat, senyalat amb el número 2 en el carrer de La Molina (Grup Matadepera I), té una superfície 
de 54,05 metres quadrats. 

Limita: Nord, local comercial D; Sud, paret mitgera bloc 4 del carrer de La Molina; Est, pati 
comunitari; y Oest, entrant, carrer Bellver. 

Situació jurídica.- Consta a l’inventari general de béns i drets municipal amb la naturalesa de bé 
patrimonial, sota l’epígraf núm. III1/3.034. 

Qualificació urbanística.- Zona residencial en conjunts amb espais oberts d’ús públic (Clau 2-1b), 
en virtut del Text Refós del Pla General d’Ordenació de Sabadell, aprovat definitivament el 
31.07.00 (DOGC 02.01.00).  

Inscripció registral.- Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 1, tom 1808, llibre 
446, foli 69, finca 24395, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 
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III1/3.035:  

Descripció: Urbana: Habitatge a la que en la Comunitat se li assigna el Numero Tres, situada en 
planta baixa, porta tercera, de l’edifici d’aquesta ciutat, carrer La Molina, número 7. Té una 
superfície útil de quaranta-vuit metres trenta-quatre decímetres quadrats. 

Limita: Nord, paret mitgera bloc cinc del carrer de La Molina; Sud, entrant, vestíbul escala; Est, 
pati comunitari; y Oest, carrer de La Molina. 

Situació jurídica.- Consta a l’inventari general de béns i drets municipal amb la naturalesa de bé 
patrimonial, sota l’epígraf núm. III1/3.035. 

Qualificació urbanística.- Zona residencial en conjunts amb espais oberts d’ús públic (Clau 2-1b), 
en virtut del Text Refós del Pla General d’Ordenació de Sabadell, aprovat definitivament el 
31.07.00 (DOGC 02.01.00).  

Inscripció registral.- Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 1, tom 2797, llibre 
836, foli 184 finca 24597, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

 

III1/4.041:  

Descripció: Urbana: Local situat en aquesta ciutat de Sabadell, amb front a l’Avinguda Josep 
Tarradellas, cantonada Previsió; es composa de planta baixa de dos-cents trenta-dos metres 
quadrats aproximadament, i està ubicat en una porció de terreny de 1-347,50 metres quadrats, 
que constitueix la parcel.la número dinou bis de l’Avinguda de Josep Tarradellas. 

Limita: En conjunt pel seu front, Est, amb l’Avinguda de Josep Tarradellas en la uue s’interna , i 
amb la finca de “Viviendas de Sabadell SA”; per la dreta entrant, Nord, amb finca de la procedeix 
mitjançant el carrer de la Previsió; per l’esquerra, Sud, amb finca de la que es va segregar; i per el 
fons, Oest, també amb finca de la que es va segregar. 

Situació jurídica.- Consta a l’inventari general de béns i drets municipal amb la naturalesa de bé 
patrimonial, sota l’epígraf núm. III1/4.041. 

Qualificació urbanística.- Zona residencial en conjunts amb espais oberts d’ús públic (Clau 2-1c), 
en virtut del Text Refós del Pla General d’Ordenació de Sabadell, aprovat definitivament el 
31.07.00 (DOGC 02.01.00).  

Inscripció registral.- Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 1, tom 935, llibre 
104, foli 145 finca 4514, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

 

III1/6.075:  

Descripció: Entitats números cinc, sis i set: Local situat a Sabadell, amb accés per la Ronda de 
Santa Maria i per la Plaça de Les Termes, situat en planta baixa de l’edifici construït per 
“Viviendas de Sabadell, Sociedad Anónima” als carrer Illa Sacra, Ronda de Santa Maria i Plaça de 
Les Termes. Té una superfície de quatre-cents seixanta-un metres noranta-un decímetres 
cinquanta centímetres quadrats. 

Limita: Nord, amb immoble de VISASA, escala de comunicació amb la Ronda de Santa Maria i 
pati, vestíbul i caixa d’escala d’accés a les plantes superiors; al Sud, amb escala d’accés i Plaça 
de Les Termes; a l’Est, amb pati de llums i projecció vertical de la Ronda de Santa Maria; i a 
l’Oest, amb pati d’illa, local número tres de la pròpia planta i pati i vestíbul. 

Situació jurídica.- Consta a l’inventari general de béns i drets municipal amb la naturalesa de bé 
patrimonial, sota l’epígraf núm. III1/6.075. 

Qualificació urbanística.- Zona residencial en conjunts amb espais oberts d’ús públic (Clau 2-1b), 
en virtut del Text Refós del Pla General d’Ordenació de Sabadell, aprovat definitivament el 
31.07.00 (DOGC 02.01.00).  
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Inscripció registral.- Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 3, tom 2278, llibre 
92, foli 174 finca 5381, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

 

III1/6.289: 2 locals 

Descripció: Local número ú de la planta baixa, de l’edifici situat a la ciutat de Sabadell, en el 
Passeig del Comerç, números quaranta-nou i cinquanta-ú. Té una superfície útil de seixanta-tres 
metres quadrats. Té accés pel Passeig del Comerç. 

Limita: al front, el seu accés, pel Passeig del Comerç; per la dreta entrant amb el carrer de les 
Cosidores; per l’esquerra, amb l’escala, ascensor i local de comptadors de la comunitat; i pel fons, 
amb pati del Col·legi públic Espronceda. 

Situació jurídica.- Consta a l’inventari general de béns i drets municipal amb la naturalesa de bé 
patrimonial, sota l’epígraf núm. III1/6.289. 

Qualificació urbanística.- Zona residencial en conjunts amb espais oberts d’ús públic (Clau 2-1d), 
en virtut del Text Refós del Pla General d’Ordenació de Sabadell, aprovat definitivament el 
31.07.00 (DOGC 02.01.00).  

Inscripció registral.- Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 6, tom 3219, llibre 
1133, foli 67 finca 44488, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

 

Descripció: Local número dos de la planta baixa, de l’edifici situat a la ciutat de Sabadell, en el 
Passeig del Comerç, números quaranta-nou i cinquanta-ú. Té una superfície útil de trenta-set 
metres cinquanta decímetres quadrats. Té accés pel Passeig del Comerç. 

Limita: al front, el seu accés, pel Passeig del Comerç; per la dreta entrant amb el vestíbul d’accés 
als habitatges i pas d’accés al local de comptadors; per l’esquerra, amb finca veïna del Passeig 
del Comerç, número quaranta-set; i pel fons, part amb pati del Col·legi públic Espronceda i part 
amb pati de la finca de la Plaça Gremial número quatre. 

Situació jurídica.- Consta a l’inventari general de béns i drets municipal amb la naturalesa de bé 
patrimonial, sota l’epígraf núm. III1/6.289. 

Qualificació urbanística.- Zona residencial en conjunts amb espais oberts d’ús públic (Clau 2-1d), 
en virtut del Text Refós del Pla General d’Ordenació de Sabadell, aprovat definitivament el 
31.07.00 (DOGC 02.01.00).  

Inscripció registral.- Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 6, tom 3219, llibre 
1133, foli 70 finca 44490, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Atès que  el Decret 339/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels 
ens locals. 
 
Atès que la llei 33/2003 de 3 de novembre, del Patrimoni de les administracions públiques. 
 
Atès que la Ley 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimento Administrativo Común. 
 
Atès que les finques anteriorment descrites es troben en situació Patrimonial directament per la 
seva procedència i qualificació urbanística, no pel seu destí real al que s’estan dedicant i seran 
dedicades. 
 
Atès que un cop comprovades que totes les edificacions de les finques descrites en l’apartat 
antecedents, es troben cedides des de fa temps a entitats sense ànim de lucre per a la seva 
utilització per a l’ús general o per la prestació de serveis públics, s’escau realitzar un canvi de la 
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situació jurídica de les mateixes, per adaptar la seva funció actual, i per tant passar-les de la seva 
situació de Patrimonials (epígraf III1) a domini públic, servei públic (I2a). 
 
Atès que la legislació que regula les alteracions de les qualificacions jurídiques dels béns, és el 
decret 339/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals. 
 
Atès que en el seu capítol 2, article 20.1 fa referència a que “l’alteració de la qualificació jurídica 
dels béns dels ens locals requereix un expedient en el qual s’acreditin l’oportunitat i la legalitat del 
canvi d’afectació”. 
Atès que en l’article 21.1.b preveu l’afectació dels béns al domini públic de manera automàtica pel 
cas que es destinin durant més de 25 anys a un ús o servei públic. 
 
Atès que l’oportunitat de l’expedient es deu a la voluntat municipal de regularitzar la 
situació jurídica de les cessions perllongades d’espais a entitats sense ànim de lucre per 
a la realització de tasques de servei públic. 
 
Atès que  per tant, vist que alguns dels béns patrimonials cedits, referits en l’apartat 
antecedents d’aquest informe, es troben en situació patrimonial i sustentats en l’article 
72.3 del Reglament del Patrimoni dels Ens locals, seria convenient alterar jurídicament la 
seva situació i que passin a domini públic – servei públic, i per tant a sustentar-se per els 
articles 53 i següents del mateix Reglament, que fa referència als béns de domini públic, 
que és més escaient a la seva situació real actual. 
 
Atès que aquesta alteració d’epígraf, alhora dona més seguretat jurídica a les entitats que tenen 
els espais en cessió, degut a que passen a ser destinats al servei públic, no podent-se alienar 
sense un expedient administratiu previ de desafectació. 
 
Atès que segons la Llei 33/2003 de 3 de novembre, del Patrimoni de les administracions 
públiques, en el seu article 65 disposa que, “la afectación determina la vinculación de los bienes y 
derechos a un uso general o a un servicio público, y su consiguiente integración en el domino 
público”, per tant la seva afectació a un servei públic ja predisposa la seva afectació al mateix ús. 
 
Atès que segons el seu article 66.1, “la afectación deberá hacerse en virtud de acto expreso por el 
órgano competente, en el que se indicará el bien o derecho al que se refiera, el fin al que se 
destina, la circunstancia de quedar aquel integrado en el dominio público i el órgano al que 
corresponda el ejercicio de las competencias demaniales, incluidas las relativas a su 
administración, defensa y conservación”, per tant aquest informe dona resposta a aquest article. 
 
Atès que l’article 26.2 del decret 339/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
Patrimoni dels ens locals, disposa que “si el bé patrimonial és qualificat com a bé de domini públic 
o comunal, la prohibició de disposar o alienar que comporta aquesta qualificació s’ha de fer 
constar al Registre de la Propietat mitjançant nota marginal”. 
 
Atès que l’article 20.2 del decret 339/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
Patrimoni dels ens locals, disposa que “l’expedient l’ha de resoldre el Ple de l’ens local respectiu, 
amb la informació pública prèvia de 15 dies,....”, per tant és necessari que aquest expedient passi 
pel procés d’informació pública prèvia a la seva aprovació. 
 
Atès que  l’article 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimento Administrativo Común, diu que “l’anunci senyalarà 
el lloc d’exhibició i determinarà el termini per a formular al·legacions, que en cap cas podrà ser 
inferior a vint dies”, per tant la informació pública prèvia de l’expedient serà de 20 dies.  
Atès que la és el Ple de l'Ajuntament, segons l’article 20.2 del decret 339/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens locals de Catalunya. 
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Vist l’informe tècnic i jurídic de la secció de patrimoni de 28 de juliol de 2016. 
Per la qual cosa, la Tinença d’Alcaldia de l’Àrea de Territori i Sotenibilitat, proposa al Ple 
l’adopció dels següents, 
 

ACORDS: 
 
PRIMER.- Sotmetre a informació pública prèvia pel termini de 20 dies mitjançant la publicació d’un 
edicte al taulell d’Edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, al Butlletí Oficial de la 
Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Diari de Sabadell, de conformitat amb 
l’article 20.2 del decret 339/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni 
dels ens locals, i amb l’article 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimento Administrativo Común. Durant aquest 
termini, l’expedient estarà a disposició de qui vulgui examinar-los a les dependències de la secció 
de Patrimoni, de 9 a 14 hores, i a través de la pàgina web municipal (www.sabadell.cat) conferint 
la possibilitat de adduir les al·legacions que es considerin pertinents. 
 

Els béns a alterar la situació jurídica per passar-los de la seva situació de Patrimonials (III1), a la 
situació Domini públic – Servei Públic (I2a), per tal d’adaptar-los a la situació real de destí a ús o 
servei públic, són els següents: 

III1/2.022: Local carrer Santa Eulàlia 49, local 1 

Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 3, tom 1998, llibre 519, foli 61, finca 
28333, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

 

III1/2.265: Local carrer Puig de la Creu 12, local 

Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 3, tom 3592, llibre 37, foli 46, finca 
2343, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

 

III1/3.034: 4 locals 

• Local carrer La Molina 2, porta A  

Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 1, tom 1808, llibre 446, foli 57, finca 
24389, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

• Local carrer La Molina 2, porta B  

Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 1, tom 1808, llibre 446, foli 61, finca 
24391, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

• Local carrer La Molina 2, porta C  

Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 1, tom 1808, llibre 446, foli 65, finca 
24393, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

• Local carrer La Molina 2, porta D  

Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 1, tom 1808, llibre 446, foli 69, finca 
24395, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

III1/3.035: Habitatge carrer La Molina 7, baixos tercera 

Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 1, tom 2797, llibre 836, foli 184 finca 
24597, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 
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III1/4.041: Local avinguda Josep Tarradellas cantonada carrer Previsió 

Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 1, tom 935, llibre 104, foli 145 finca 
4514, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

 

III1/6.075: Local Ronda de Santa Maria i Plaça de les Termes 

Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 3, tom 2278, llibre 92, foli 174 finca 
5381, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

 

III1/6.289: 2 locals 

• Local Passeig del Comerç 49-51, local 1 

Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 6, tom 3219, llibre 1133, foli 67 finca 
44488, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

• Local Passeig del Comerç 49-51, local 2 

Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sabadell núm 6, tom 3219, llibre 1133, foli 70 finca 
44490, a nom de l’Ajuntament de Sabadell. 

 

SEGON.- Facultar a la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, perquè en l’exercici 
de llur càrrec formalitzi les actuacions i subscrigui els documents que siguin necessaris per a 
l’efectivitat d’aquests acords i esmeni els errors que es puguin produir. 
 

TERCER.- Donar trasllat als departaments i entitats interessades pel seu coneixement i efectes. 
 

 
 
 Hi intervé la regidora del grup municipal de CpSBD, Sra. Rubio,  que diu, sí, gràcies. 
 
Bé, aquest és un punt que portem que està dins d’una mica de la tasca que estem fent d’endreça 
a l’Ajuntament i, per tant, entenem que les finques objectes del dictamen que es troben en situació 
patrimonial estan qualificades com a béns patrimonials directament per la seva procedència i 
qualificació urbanística però no pel seu destí real al que s’estan dedicant i seran dedicades.  
 
Donat que es troben cedides des de fa temps a entitats sense ànim de lucre, ja que són locals 
que han estat cedits a través de convenis o d’autoritzacions d’ús a entitats sense ànim de lucre 
per la seva utilització per l’ús general o per la prestació de serveis públics, s’escau realitzar un 
canvi de la situació jurídica d’aquests per adaptar la seva funció actual i, per tant, passar-les a la 
seva situació actual de patrimonials demanials que serien béns de domini públic o del servei 
públic.  
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, gràcies Sr. Alcalde.  
 
No, nosaltres només per manifestar el nostre sentit de vot que serà abstenció. 
 
Serà abstenció senzillament perquè crec que és una decisió que únicament genera és una certa 
complicació administrativa sense que aporti res realment, perquè al final estigui qualificat com 
estigui qualificat, es dedicarà a allò que en cada moment l’Ajuntament decideixi, l’únic que en 
aquest cas, doncs, per canviar d’un ús indeterminat, el mateix Equip de Govern que ara està 
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plantejant això li interessés per fer una altra cosa, també per interès públic, doncs, ho hauria de, 
que canviar la seva naturalesa de bé dominical a bé patrimonial. 
 
Crec que, realment, tal com estava ara no impedia res i donava més capacitat de decisió al mateix 
Equip de Govern, per tant, crec que és una decisió, al meu entendre, equivocada, legal, sense 
cap mena de dubte i, per tant, el nostre vot serà abstenció. 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal de CpSBD, Sra. Rubio,  que diu, Sr. Rossinyol, si tothom 
pensés així no sé perquè es diferencien els béns demanials del béns patrimonials, si total és igual 
com es qualifiquin perquè es podrà fer el que cadascú convingui. 
 
Suposo que quan el legislador va preveure que hi haguessin dos tipus de béns seria per alguna 
cosa. 
 
Vostè sap millor que jo que el béns demanials tenen una protecció jurídica més forta que la dels 
béns patrimonials. Són inembargables, són perceptibles, són inalienables i, per tant, en tot cas, 
quan s’hagi de canviar de nou la qualificació jurídica si és necessari, s’haurà d’argumentar aquest 
canvi de qualificació i, evidentment, es podrà fer el canvi que pertoqui.  
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, sí, no, exactament és com 
vostè diu, el que passa que vostè també sabrà que hi ha una sèrie de béns que són de domini 
públic per la seva naturalesa i altres no. Aquest seria el cas en què, no perquè es podria dedicar a 
varies coses i com vostè ha dit molt bé, el fet de dir que és un bé de domini públic, de qualificar-lo 
de domini públic, fa que sigui inalienable. En un moment determinat a l’Ajuntament li pot 
interessar reubicar aquella entitat i disposar d’aquell immoble per alguna altra cosa. Disposar per 
vendre’l per tenir fons per alguna altra cosa que tingui una necessitat d’acord amb les 
competències de l’Ajuntament. I això, si ho ha de fer, en un moment determinat, ho farà 
igualment. L’únic que ens embolicarem administrativament i és burocràcia innecessària. És una 
opinió, és evident que no és la de l’Equip de Govern, per tant, no passa res, vull dir, nosaltres ens 
abstenim i ja està. 
  
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 14 vots a favor, dels 
grups municipals d’ERC, UPCS, CpSBD i Guanyem Sabad ell, i 13 abstencions dels grups 
municipals PSC, CiU, C’s i PP.  
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OBRES D'EQUIPAMENTS  

 
12.- Aprovació de l'expedient de contractació de le s obres del projecte bàsic i 
d'execució Renovació del sistema de filtració de La  Bassa. 

 
 
Atès  que el Ple Municipal del dia 28 de juliol de 2016 va aprovar inicialment com a obra municipal 
ordinària el “Projecte bàsic i d’execució Renovació del sistema de filtració de La Bassa”, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 625.315,77 €, així com la seva informació pública durant 
un període de trenta dies, fent constar que en cas de no formular-se reclamacions ni al·legacions, 
el projecte quedaria aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
Atès  que tal efecte es va publicar l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 10 
d’agost de 2016,  al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 9 d’agost de 2016 i al tauler 
d’anuncis de la seu electrònica. 
 
Atès  que el Servei d’Obres d’Equipaments informa, en data 14 de setembre de 2016,  sobre la 
proposta d’aprovació per part de l’Ajuntament de Sabadell de l’inici del procediment de licitació 
relatiu a l’execució de les obres del “Projecte bàsic i d’execució Renovació del sistema de filtració 
de La Bassa”, amb un valor estimat de contracte de 516.789,89 €, que amb el 21 % d’IVA, de 
108.525,88 €, resulta un pressupost de licitació de 625.315,77 €. 
 
Atès que en mateix informe tècnic es justifica la necessitat de tramitar amb caràcter d’urgència 
aquest expedient de contractació en base a que les obres del projecte estan interrelacionades 
amb d’altres que s’han de dur a terme al complex lúdic-esportiu de la Bassa de Sant Oleguer (la 
reparació estructural del col·lector de Sant Oleguer, la renovació de les platges i la instal·lació de 
distribució de la bassa, nou dipòsit de compensació) i és necessari garantir l’obertura d’aquest 
equipament per a la propera temporada d’estiu de l’any 2017, al tractar-se d’un equipament que 
és utilitzat per molts ciutadans, tant de Sabadell, com d’altres municipis propers. 
 
Atès que la tècnica d’administració general de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat informa, en data 
14 de setembre de 2016, favorablement el procediment per dur a terme l’aprovació de l’expedient 
de contractació. 
 
Atès  que la Junta de Govern Local del dia 5 de desembre de 2013 va aprovar un plec tipus per 
procedir a l’adjudicació de contractes d’obra, mitjançant procediment obert, que és el marc de 
referència que caldrà utilitzar per aprovar els plecs particulars tipus que regeixin l’adjudicació 
d’aquest contracte, adaptats al Text refós de la Llei contractes del sector públic, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  
 
Atès que la despesa relativa a l’adjudicació d’aquest contracte té caràcter pluriennal i existeix 
consignació pressupostària suficient per atendre-la conforme als informes de la Intervenció 
Municipal emesos al respecte. 
 
Vistos els articles 112, 138.2, 142.1 i 157 i concordants del Text refós de la Llei de Contractes del 
sector Públic, en relació a la tramitació del procediment obert no subjecte a regulació 
harmonitzada que serà d’aplicació a aquest expedient en ser el seu valor estimat del contracte 
inferior al previst a l’article 14.1 del propi Text refós. 
 
Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
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Vist l’article 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 
de març que regula l’autorització o realització de les despeses de caràcter pluriennal. 
 
Per la qual cosa la Comissió Informativa de ’Àrea de Territori i Sostenibilitat proposa a al Ple 
Municipal l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que, de conformitat amb el 
particular tipus, regiran el contracte d’obres del “Projecte bàsic i d’execució renovació del sistema 
de filtració de La Bassa”, amb el codi CPV: 45000000-Treballs de construcció. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert ordinari no subjecte a 
regulació harmonitzada, per un valor estimat del contracte de 516.789,89  €, essent l’IVA del 21%, 
d’import 108.525,88 € i, per tant, el pressupost  de licitació de 625.315,77 €. 
 
TERCER.- Aprovar la declaració d’urgència en relació a la contractació esmentada, en base a que 
les obres objecte del projecte estan interrelacionades amb d’altres que s’han de dur a terme al 
complex lúdic-esportiu de la Bassa de Sant Oleguer (la reparació estructural del col·lector de Sant 
Oleguer, la renovació de les platges i la instal·lació de distribució de la bassa, nou dipòsit de 
compensacio) i és necessari garantir l’obertura d’aquest equipament per a la propera temporada 
d’estiu de l’any 2017, al tractar-se d’un equipament que és utilitzat per molts ciutadans, tant de 
Sabadell, com d’altres municipis propers. 
 
QUART.- Autoritzar la despesa pluriennal per aquesta licitació conforme als informes emesos al 
respecte per la Intervenció Municipal següent: 
 

Exercici Aplicació 
pressupostària 

 

Projecte Núm. apunt previ Núm. de 
referència 

Import  
(IVA inclòs) 

2016 920160009208 22016024690 20.000,00 € 
2017 

520/3420A/63200 2015/2/ajsbd/51 
920169000388 - 605.315,77€ 

 
QUART.- Nomenar els membres de la Mesa de Contractació que assistirà a aquest òrgan de 
contractació i que serà la competent per la valoració de les ofertes que es presentin, de 
conformitat amb el que disposa l’article 21 i següents del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupava parcialment la derogada Llei de contractes del sector públic i que manté el 
vigent  Text refós de la Llei de contractes del Sector Public. 
 
Presidenta: La coordinadora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i com a substitut/a, el/la tècnic/a 
en qui delegui.  
Secretari/a: la tècnica  d’administració general responsable de l’expedient i com a substitut/a el/la 
tècnic/a en qui delegui o hagi delegat. 
 
Vocals: 
- El Secretari General de la Corporació, i com a substituta, la tècnica d’administració general 

responsable de l’expedient. 
- L’Interventor de Fons de la Corporació, i com a substitut el Cap de la Secció de Control Intern. 
- El cap del Servei d’Obres d’Equipaments, i com a substitut/a el/la tècnic/a en qui delegui. 
- La tècnica superior d’arquitectura del Programa de Planificació Estratègica i Territorial i, com a 

substitut/a, el/la tècnic/a en qui delegui. 
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CINQUÈ.- Facultar la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat perquè subscrigui tots 
els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords, i rectificar en 
qualsevol moment els errors aritmètics o de fet que es poguessin produir. 
 

 
 

 
Hi intervé l’Alcalde,  que diu, passaríem al punt 12, 13 i 14. Tal i com vam acordar a la Junta de 
Portaveus, amb intervenció única dels tres punts referits a diferents expedients de contractació de 
les obres que es duran a terme a La Bassa de Sant Oleguer i votació, posterior, separada.  
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal de CpSBD, Sra. Rubio,  que diu, no m’estendré gens 
perquè ja hem portat el tema de La Bassa reiterades ocasions i em parlant extensament, per tant, 
només dir que es porten els tres projectes que vam aprovar a l’anterior Ple que eren el projecte de 
renovació del sistema de filtració, el revestiment de l’interior del vas i el de reparació d’una part del 
col·lector. 
 
Es porta a aprovació l’expedient de contractació i inici del procediment de licitació relatiu a les 
obres d’aquests tres projectes. 
 
Ja em parlat a nivell de premsa i en els anteriors Plens dels motius que ens han portat a haver de 
presentar aquests projectes i haver de desenvolupar-los, per tant, ho deixo aquí. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, sí, gràcies Sr. Fernández.  
 
Simplement i molt breument, per manifestar el que ja vam manifestar en les Comissions 
Informatives, que donarem suport a aquests dictàmens.  
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. Hernández,  que diu, gràcies Alcalde. 
 
Només per manifestar el vot d’abstenció, com ha vingut sent la tònica habitual en tot el procés 
aquest de La Bassa.  
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, nosaltres també 
manifestarem el sentit de vot que és, en aquest cas, favorable perquè, evidentment, creiem que 
les obres s’han de fer però sense deixar de denunciar un cop més que pensem que ha estat molt 
mal gestionat, que era perfectament possible fer totes aquestes obres sense haver tancat La 
Bassa i permetre que aquest estiu funcionés i felicitar-nos de què la Diputació de Barcelona, 
doncs, doni recolzament econòmic a aquest projecte com fa amb tots els projectes que són 
d’interès municipal dins de la seva demarcació. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Ayuso, que diu, gràcies Alcalde. 
 
Per manifestar el sentit del vot que serà favorable en tots tres dictàmens i també per, en aquest 
cas, agrair a la Diputació de Barcelona el suport d’aquests 3 milions d’euros per contribuir a la 
reparació de La Bassa. 
 
Gràcies. 
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Hi intervé la regidora del grup municipal de CpSBD, Sra. Rubio,  que diu, sí, bé, només dir que, 
Sr. Rossinyol, si vol mentre s’estiguin fent les obres passa per allà i veu aviam quines possibilitats 
hi hauria de en algun trosset de La Bassa poder-la obrir per a què algú s’hi banyi, mentre està tot 
aixecat i m’ho diu, perquè jo ho veig una mica inviable. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, bueno, és molt fàcil fer 
demagògia i dir coses que jo crec que són poc serioses.  
 
Evidentment, no és tractava d’obrir o no obrir. El que li estàvem plantejant, que crec que ho sap 
de sobres, que el que li vam plantejar és que es podia fer una intervenció d’urgència i obrir-ho tot 
el que calgui obrir després d’haver acabat la temporada d’estiu. 
 
Ha quedat clar que vostès no n’han parlat d’aquell gran programa que havia de solventar la 
reubicació de les més de 100.000 persones que l’utilitzaven no ha funcionat, com ja els hi havíem 
dit també en el Ple, per tant, el plantejament que fèiem jo crec que era absolutament raonable. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 24 vots a favor, dels 
grups municipals d’ERC, UPCS, CpSBD, Guanyem Sabade ll, PSC, CiU i PP, i 3 abstencions 
del grup municipal de C’s.  
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13.- Aprovació de l'expedient de contractació de le s obres del projecte bàsic i 
d'execució Renovació del revestiment interior del v as de La Bassa. 

 
 
Atès  que el Ple Municipal del dia 28 de juliol de 2016 va aprovar inicialment com a obra municipal 
ordinària el “Projecte bàsic i d’execució Renovació del revestiment interior del vas de La Bassa”, 
amb un pressupost d’execució per contracta de 1.034.614,83 €, així com la seva informació 
pública durant un període de trenta dies, fent constar que en cas de no formular-se reclamacions 
ni al·legacions, el projecte quedaria aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou 
acord. 
 
Atès  que tal efecte es va publicar l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 10 
d’agost de 2016 i al tauler d’anuncis de la seu electrònica. 
 
Atès  que el Servei d’Obres d’Equipaments informa, en data 14 de setembre de 2016,  sobre la 
proposta d’aprovació per part de l’Ajuntament de Sabadell de l’inici del procediment de licitació 
relatiu a l’execució de les obres del “Projecte bàsic i d’execució Renovació del revestiment interior 
del vas de La Bassa”, amb un valor estimat de contracte de 855.053,58 €, que amb el 21 % d’IVA, 
de 179.561,25 €, resulta un pressupost de licitació de 1.034.614,83 €. 
 
Atès que en mateix informe tècnic es justifica la necessitat de tramitar amb caràcter d’urgència 
aquest expedient de contractació en base a que les obres del projecte estan interrelacionades 
amb d’altres que s’han de dur a terme al complex lúdic-esportiu de la Bassa de Sant Oleguer (la 
reparació estructural del col·lector de Sant Oleguer), i és necessari garantir l’obertura d’aquest 
equipament per a la propera temporada d’estiu de l’any 2017, al tractar-se d’un equipament que 
és utilitzat per molts ciutadans, tant de Sabadell, com d’altres municipis propers. 
 
Atès que la tècnica d’administració general de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat informa, en data 
14 de setembre de 2016, favorablement el procediment per dur a terme l’aprovació de l’expedient 
de contractació. 
 
Atès  que la Junta de Govern Local del dia 5 de desembre de 2013 va aprovar un plec tipus per 
procedir a l’adjudicació de contractes d’obra, mitjançant procediment obert, que és el marc de 
referència que caldrà utilitzar per aprovar els plecs particulars tipus que regeixin l’adjudicació 
d’aquest contracte, adaptats al Text refós de la Llei contractes del sector públic, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  
 
Atès que la despesa relativa a l’adjudicació d’aquest contracte té caràcter pluriennal i existeix 
consignació pressupostària suficient per atendre-la conforme als informes de la Intervenció 
Municipal emesos al respecte. 
 
Vistos els articles 112, 138.2, 142.1 i 157 i concordants del Text refós de la Llei de Contractes del 
sector Públic, en relació a la tramitació del procediment obert no subjecte a regulació 
harmonitzada que serà d’aplicació a aquest expedient en ser el seu valor estimat del contracte 
inferior al previst a l’article 14.1 del propi Text refós. 
 
Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Vist l’article 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 
de març que regula l’autorització o realització de les despeses de caràcter pluriennal. 
 
Per la qual cosa la Comissió Informativa de ’Àrea de Territori i Sostenibilitat proposa a al Ple 
Municipal l’adopció dels següents 
 



 88

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que, de conformitat amb el 
particular tipus, regiran el contracte d’obres del Projecte bàsic i d’execució renovació del 
revestiment interior del vas de La Bassa, amb el codi CPV: 45000000-Treballs de construcció 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert ordinari no subjecte a 
regulació harmonitzada, per un valor estimat del contracte de 855.053,58 €, essent l’IVA del 21%, 
d’import  179.561,25 € i, per tant, el pressupost  de licitació de 1.034.614,83 €. 
 
TERCER.- Aprovar la declaració d’urgència en relació a la contractació esmentada, en base a que 
les obres objecte del projecte estan interrelacionades amb d’altres que s’han de dur a terme al 
complex lúdic-esportiu de la Bassa de Sant Oleguer (la reparació estructural del col·lector de Sant 
Oleguer) i és necessari garantir l’obertura d’aquest equipament per a la propera temporada d’estiu 
de l’any 2017, al tractar-se d’un equipament que és utilitzat per molts ciutadans, tant de Sabadell, 
com d’altres municipis propers. 
 
QUART.- Autoritzar la despesa pluriennal per aquesta licitació conforme als informes emesos al 
respecte per la Intervenció Municipal següent: 
 

Exercici Aplicació 
pressupostària 

 

Projecte Núm. apunt previ Núm. 
referència 

Import  
(IVA inclòs) 

2016 920160009206 22016024688 30.000,00 € 
2017 

520/3420A/63200 2015/2/ajsbd/51 
920169000387  1.004.614,83 € 

 
QUART.- Nomenar els membres de la Mesa de Contractació que assistirà a aquest òrgan de 
contractació i que serà la competent per la valoració de les ofertes que es presentin, de 
conformitat amb el que disposa l’article 21 i següents del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupava parcialment la derogada Llei de contractes del sector públic i que manté el 
vigent  Text refós de la Llei de contractes del Sector Public. 
 
Presidenta: La coordinadora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i com a substitut/a, el/la tècnic/a 
en qui delegui.  
Secretari/a: la tècnica  d’administració general responsable de l’expedient i com a substitut/a el/la 
tècnic/a en qui delegui o hagi delegat. 
 
Vocals: 
- El Secretari General de la Corporació, i com a substituta, la tècnica d’administració general 

responsable de l’expedient. 
- L’Interventor de Fons de la Corporació,  i com a substitut el Cap de la Secció de Control 

Intern. 
- El cap del Servei d’Obres d’Equipaments, i com a substitut/a el/la tècnic/a en qui delegui. 
- La tècnica superior d’arquitectura del Programa de Planificació Estratègica i Territorial i, com a 

substitut/a, el/la tècnic/a en qui delegui. 
 
CINQUÈ.- Facultar la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat perquè subscrigui tots 
els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords, i rectificar en 
qualsevol moment els errors aritmètics o de fet que es poguessin produir. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 24 vots a favor, dels 
grups municipals d’ERC, UPCS, CpSBD, Guanyem Sabade ll, PSC, CiU i PP, i 3 abstencions 
del grup municipal de C’s.  



 89

 
ESPAI PÚBLIC  

 
14.- Aprovació de l'expedient de contractació de le s obres del projecte La Bassa de 
Sant Oleguer. Reparació estructural d'un tram de co l·lector de Sant Oleguer. 

Atès que el Ple Municipal del dia 28 de juliol de 2016 va aprovar inicialment com a obra municipal 
ordinària el projecte d’obres anomenat: “La Bassa de Sant Oleguer. Reparació estructural d’un tram 
del col·lector de Sant Oleguer”, amb un pressupost d’execució per contracta de 1.207.119,98 €, així 
com la seva informació pública durant un període de trenta dies, fent constar que en cas de no 
formular-se reclamacions ni al·legacions, el projecte quedaria aprovat definitivament sense 
necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
Atès que tal efecte es va publicar l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 10 
d’agost de 2016,  al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 9 d’agost de 2016 i al tauler 
d’anuncis de la seu electrònica. 
 
Atès  que el Servei de Manteniments de Via Pública informa, en data 14 de setembre de 2016,  
sobre la proposta d’aprovació per part de l’Ajuntament de Sabadell de l’inici del procediment de 
licitació relatiu a l’execució de les obres del projecte d’obres anomenat: “La Bassa de Sant 
Oleguer. Reparació estructural d’un tram del col·lector de Sant Oleguer”, amb un valor estimat de 
contracte de 997.619,82 €, que amb el 21 % d’IVA, de 209.500,16 €, resulta un pressupost de 
licitació de 1.207.119,98 €. 
 
Atès que en mateix informe tècnic es justifica la necessitat de tramitar amb caràcter d’urgència 
aquest expedient de contractació en base a que les obres del projecte estan interrelacionades 
amb d’altres que s’han de dur a terme al complex lúdic-esportiu de la Bassa de Sant Oleguer i és 
necessari garantir l’obertura d’aquest equipament per a la propera temporada d’estiu de l’any 
2017, al tractar-se d’un equipament que és utilitzat per molts ciutadans, tant de Sabadell, com 
d’altres municipis propers. 
 
Atès que la tècnica d’administració general de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat informa, 
en data 14 de setembre de 2016, favorablement el procediment per dur a terme 
l’aprovació de l’expedient de contractació. 
 
Atès  que la Junta de Govern Local del dia 5 de desembre de 2013 va aprovar un plec tipus per 
procedir a l’adjudicació de contractes d’obra, mitjançant procediment obert, que és el marc de 
referència que caldrà utilitzar per aprovar els plecs particulars tipus que regeixin l’adjudicació 
d’aquest contracte, adaptats al Text refós de la Llei contractes del sector públic, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  
 
Atès que la despesa relativa a l’adjudicació d’aquest contracte té caràcter pluriennal i existeix 
consignació pressupostària suficient per atendre-la conforme als informes de la Intervenció 
Municipal emesos al respecte. 
 
Vistos els articles 112, 138.2, 142.1 i 157 i concordants del Text refós de la Llei de Contractes del 
sector Públic, en relació a la tramitació del procediment obert no subjecte a regulació 
harmonitzada que serà d’aplicació a aquest expedient en ser el seu valor estimat del contracte 
inferior al previst a l’article 14.1 del propi Text refós. 
 
Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
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Vist l’article 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 
de març que regula l’autorització o realització de les despeses de caràcter pluriennal. 
 
Per la qual cosa la Comissió Informativa de ’Àrea de Territori i Sostenibilitat proposa a al Ple 
Municipal l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que, de conformitat amb el 
particular tipus, regiran el contracte d’obres del projecte “La Bassa de Sant Oleguer. Reparació 
estructural d’un tram del col·lector de Sant Oleguer”, amb el codi CPV: 45232400-6.- Obres de 
clavegueram. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert ordinari no subjecte a 
regulació harmonitzada, per un valor estimat del contracte de 997.619,82 €, essent l’IVA del 21%, 
d’import  209.500,16 € i, per tant, el pressupost  de licitació de 1.207.119,98 €. 
 
TERCER.- Aprovar la declaració d’urgència en relació a la contractació esmentada, en 
base a que les obres objecte del projecte estan interrelacionades amb d’altres que s’han 
de dur a terme al complex lúdic-esportiu de la Bassa de Sant Oleguer i és necessari 
garantir l’obertura d’aquest equipament per a la propera temporada d’estiu de l’any 2017, 
al tractar-se d’un equipament que és utilitzat per molts ciutadans, tant de Sabadell, com 
d’altres municipis propers. 
 
QUART.- Autoritzar la despesa pluriennal per aquesta licitació conforme als informes emesos al 
respecte per la Intervenció Municipal següent: 
 

Exercici Aplicació 
pressupostària 

 

Projecte Núm. apunt previ Núm. de 
referència 

Import  
(IVA inclòs) 

2016 520/3420A/63200 920160009214 22016024691 50.000,00 € 
2017 520/3420A/61900 

2015/2/ajsbd/51 
920169000395 - 1.157.119,98 € 

 
QUART.- Nomenar els membres de la Mesa de Contractació que assistirà a aquest òrgan de 
contractació i que serà la competent per la valoració de les ofertes que es presentin, de 
conformitat amb el que disposa l’article 21 i següents del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupava parcialment la derogada Llei de contractes del sector públic i que manté el 
vigent  Text refós de la Llei de contractes del Sector Public. 
 
Presidenta: La coordinadora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i com a substitut/a, el/la tècnic/a 
en qui delegui.  
Secretari/a: la tècnica  d’administració general responsable de l’expedient i com a substitut/a el/la 
tècnic/a en qui delegui o hagi delegat. 
 
Vocals: 
- El Secretari General de la Corporació, i com a substituta, la tècnica d’administració general 

responsable de l’expedient. 
- L’Interventor de Fons de la Corporació,  i com a substitut el Cap de la Secció de Control 

Intern. 
- El responsable adjunt d’Espai Públic, i com a substitut/a el/la tècnic/a en qui delegui. 
- La tècnica superior d’arquitectura del Programa de Planificació Estratègica i Territorial i, com a 

substitut/a, el/la tècnic/a en qui delegui. 
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CINQUÈ.- Facultar la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat perquè subscrigui tots 
els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords, i rectificar en 
qualsevol moment els errors aritmètics o de fet que es poguessin produir. 
 
 
 
 
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 24 vots a favor, dels 
grups municipals d’ERC, UPCS, CpSBD, Guanyem Sabade ll, PSC, CiU i PP, i 3 abstencions 
del grup municipal de C’s.  
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5.-COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ   

 
COMERÇ, CONSUM I TURISME 

 
15.- Fixació dels dos dies addicionals d'obertura c omercial per a l'any 2017. 

 
 
Vist  que la Generalitat de Catalunya ha aprovat el calendari comercial de diumenges i festius en 
què els comerços podran obrir per a l’any 2017.   
 
Atès  que de conformitat amb l’article 1 apartat c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris 
comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció, el Departament d’Empresa i 
Ocupació estableix un total de vuit festius anuals, en què poden romandre oberts els establiments 
comercials. 
 
Atès  que en virtut del que disposa l’esmentada Llei, cada ajuntament ha de fixar dos festius més 
per al seu àmbit territorial municipal, que s'han de comunicar d'acord amb el que estableixi una 
ordre del departament competent en matèria de comerç. 
 
Atès  que els dies que els municipis han d’escollir dins del calendari comercial, s’han d’establir en 
funció del màxim aprofitament comercial i d’acord amb els comerciants. 
 
Atès  que els ajuntaments han de comunicar els dos dies addicionals davant la Direcció General 
de Comerç abans del 30 d’octubre de 2016 pel calendari de 2017, amb el benentès que els 
municipis que no presentin la comunicació preceptiva dels dos dies addicionals d’obertura dins els 
terminis establerts per la Llei, s’entendran com a dates escollides i aplicables en els seus àmbits 
territorials respectius: el 12 d’octubre i 3 de desembre de 2017. 
 
Vist  l’informe de 8 de setembre de 2016, emès per la Coordinadora de l’Àrea de Promoció de la 
Ciutat i Participació en el qual es proposa fixar els dies 23 d’abril i 3 de desembre de 2017 com a 
festius addicionals per a l’any 2017, per haver estat la proposta que ha obtingut més acceptació 
entres els membres que componen el Consell Assessor del Comerç i del Consum, amb l’objectiu 
de reforçar la Diada de Sant Jordi i la campanya de Nadal, respectivament.  
 
Vist  l’informe jurídic de 9 de setembre de 2016, segons el qual els dies d’obertura que es 
proposen no contravenen les limitacions establertes a l’article 2.d)  de la Llei 3/2014, del 19 de 
febrer, d’horaris comercials. 
 
Vist  que la competència per a l’adopció d’aquesta proposta és de l’Ajuntament Ple, d’acord amb 
el que estableix l’article 46  del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juny. 
 
Per la qual cosa la Comissió Informativa de l’Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació, a petició 
de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació, proposa al Ple l’adopció 
dels següents 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.- Fixar com a dies addicionals de festius comercials del municipi de Sabadell dins del 
calendari comercial de 2017 aprovat per la Generalitat de Catalunya  per a l’any 2017, els dies 23 
d’abril i 3 de desembre de 2017. 
 
SEGON.- Notificar el present acord plenari a la Direcció general de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya als efectes escaients així com a les diferents associacions de comerciants . 
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Hi intervé l’Alcalde,  que diu, la proposta és fixar com a dies addicionals de festius comercials del 
municipi de Sabadell dins del calendari comercial del 2017 aprovat per la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2017, els dies 23 d’abril i 3 de desembre de 2017 com a festius addicionals 
per l’any per haver estat la proposta que ha obtingut més acceptació entre els membres que 
composen el Consell Assessor del Comerç i del Consum amb l’objectiu de reforçar la Diada de 
Sant Jordi i la campanya de Nadal, respectivament.  
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Bosch, que diu, sí.  
 
A nosaltres ens hagués agradat votar a favor però no serà possible, ens abstindrem. 
 
Ens abstindrem per un motiu molt senzill. Sempre s’havia tingut un màxim de consens en tema de 
comerç en el tema de les obertures, val a dir que el nostre partit el que preferiria és que no s’obrís 
tant els diumenges perquè creiem que la conciliació laboral s’ha de respectar i que també els 
comerciants, doncs, també tenen dret de gaudir de les seves famílies el diumenge, no?  
 
Ja s’obre bastant, si no s’obrís mai, doncs possiblement la nostra postura seria diferent, no? Però 
ja hi ha prou obertures anuals com per donar aquest servei, diguéssim extra de la campanya de 
Nadal i les campanyes de rebaixes. 
 
Bé, considerem que no hi ha hagut unanimitat alhora de decidir les dates i ho diem concretament 
pel gremi de floristes d’aquí de Sabadell. És un gremi que ha patit molt la crisis, és un gremi que 
fa 20 anys aquí en aquesta ciutat teníem 67 floristes, ara ja passem a 22. Vol dir que hi ha hagut 
molts tancaments i el dia de Sant Jordi, el dia 23 d’abril que el 2017 serà diumenge, doncs aquest 
dia es concentren un 65% de les seves ventes anuals. Fixeu-se bé, un 65% de les ventes anuals 
dels floristes es concentren en un sol dia i, precisament, és aquest dia el que en aquest 
Ajuntament decidim que pugui obrir tothom, que puguin obrir les grans superfícies, que pugui obrir 
El Corte Inglés, que pugui obrir... i no tenim res a dir contra això però ens assembla que hauríem 
de donar una ajuda al petit comerç i concretament al gremi de floristes i que possiblement si 
s’hagués dedicat una mica més de feina a consensuar els dies, no solament amb una sola reunió i 
visualitzant el descontent d’aquest gremi i considerant que com que la resta de sectors comercials 
ja els hi estava bé, doncs ja era una cosa prou, diguéssim, consolidada, creiem que hem de donar 
un toc d’atenció a aquest Govern en aquest sentit i és per això que el nostre vot serà d’abstenció. 
 
Moltes gràcies. 
 
 
Sotmès el dictamen a votació ordinària, és aprovat per majoria, amb 22 vots a favor, dels 
grups municipals d’ERC, UPCS, CpSBD, Guanyem Sabade ll, CiU, C’s i PP, i 5 abstencions 
del grup municipal del PSC.  
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6.-ASSUMPTES URGENTS  

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

 
16.- Proposició del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, en favor de 
Ràdio Sabadell, la seva qualitat i la seva continuï tat. 

 
 
Ràdio SBD 94.6 és hereva d'una tradició radiofònica sabadellenca que comença amb EAJ20 
Ràdio Sabadell. 
 
Aquesta, EAJ20, arribà a la seva fí a l'any 1994 víctima d'un seguit de circumstàncies que serien 
llargues d'enumerar i que es podrien resumir en un seguit d'esdeveniment: la COPE, propietària 
de l'emissora, la va vendre al 9 Nou i aquest grup la va revendre, de forma molt ràpida, a la 
Diputació de Barcelona, amb la desídia del govern municipal del moment que desaprofità una 
oportunitat magnífica per posar en marxa una emissora municipal, tal com es mereixia la ciutat de 
Sabadell. 
 
Afortunadament, al cap d'uns anys, durant la festa major de l'any 2001, Sabadell recuperà la seva 
emissora local, ara sí municipal. 
 
Des de llavors, milers d'hores de bona ràdio amb un objectiu fonamental: compartit amb els 
ciutadans i ciutadanes de Sabadell les coses més importants que han succeït a la nostra ciutat, 
tant pel que fa a l'esport, la cultura, l'associacionisme, el lleure...., obrint els seus micròfons a 
qualsevol persona o entitat que tingués una inquietud i la volgués compartir. La unitat mòbil de 
Ràdio Sabadell ha arribat fins al darrer racó de la ciutat. No hi ha hagut esdeveniment cultural, 
festa major de barri, partit del C.E Sabadell, etc. on no hi fos present la Ràdio, explicant el dia a 
dia de la ciutat. 
 
Des de fa uns pocs dies, hem anat rebent notícies molt preocupants que entenem que en res 
poden beneficiar o millorar l'emissora que és de tots els sabadellencs i sabadellenques. 
 
D'una banda l'acomiadament de les dues persones que portaven els magazins del matí i de la 
tarda: la Sra. Aura Costa i el Sr. Manolo Garrido. Acomiadament fets sense tenir en compte ni 
l'acceptació dels seus programes, ni la funció socio-cultural que desenvolupaven. Acomiadament 
que no s’entén si no es cerquen motius que res tenen a veure ni amb la professionalitat, ni amb 
l'acceptació per part del públic, com tampoc amb les tasques que ha de desenvolupar una 
emissora local. 
 
Però és que, no contents amb això, el govern municipal decideix acabar amb quatre programes 
molt destacats, referents cadascun d'ells en el seu àmbit, dins la programació de l'emissora: la 
Caixa de Pandora, De Bona Pell, Esperit de Festa i Sardanes 94.6. 
 
Qualsevol d'aquest programes tenien la qualitat suficient com per poder estar en emissores 
nacionals. Els teníem a Ràdio Sabadell i el govern els ha tancat sense miraments, amb formes 
gairebé insultant per les persones que els han conduit durant tants anys. 
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I a canvi ens ofereixen una alternativa que no acaben de definir: connectar-se a la Xarxa, agafar 
un púbic més jove......  
Per tant, i per tot allò exposat es demana a l Ple de l’Ajuntament de Sabadell l’adopció dels 
següents acords: 
 
ACORDS: 
 
 

1. El respecte als drets dels treballadors i treballadores de la ràdio municipal en la seva 
estabilitat i les seves condicions laborals  
  

1. El restabliment dels programes eliminats de la graella i el reconeixement als col·laboradors 
i col·laboradores que han treballat per una ràdio de qualitat  
  

2. La defensa per part del govern d'una radio publica independent i no polititzada també en la 
seva direcció   
 

3. La priorització dels continguts locals i de proximitat, donant veu a entitats i associacions i 
societat civil de Sabadell   
 

4. El compromís per la continuïtat de la dotació pressupostaria per la ràdio municipal  
 
 
 
La proposició es retira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96

 
 
17.- Proposició dels grups municipals de Ciutadans,  Partit Popular i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, de rebuig a qualsevol ini ciativa il.legal per part de les nostres 
institucions. 

 
 
Atès que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 27 de juliol de 2016, va 
aprovar la resolució 263/XI, amb l´informe i conclusions de la Comissió d´Estudis del 
Procés Constituent. 
Atès que la resolució 263/XI, és conseqüència de la resolució anterior 1/XI, aprovada en 
la sessió del dia 9 de novembre de 2015, sobre l´inici del procés polític a Catalunya, com 
a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 i de la resolució 
5/XI, aprovada en la sessió del dia 20 de gener de 2016, sobre la creació de comissions 
parlamentàries. 
Atès que el Ple del tribunal Constitucional, va emetre en data 2 de desembre de 2015 la 
STC 259/2015, per la qual es declara la inconstitucionalitat i nul·litat de la resolució del 
Parlament de Catalunya 1/XI, sobre l´inici del procés polític a Catalunya, com a 
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. 
Atès que la resolució 1/XI, com el seu annexe, vulneren els articles 1.1,1.2, 2, 9.1 i 168 de 
la Constitució Espanyola, així com, els articles 1 i 2.4 de l´Estatut d´Autonomia de 
Catalunya, i suposen un reconeixement a favor del Parlament de Catalunya i del Govern 
de Catalunya, d´atribucions superiors a les que deriven de l´autonomia recollida per la 
Constitució. 
Atès que la resolució 5/XI, té la consideració d´incident d´execució i infracció de la STC 
259/2015, mencionada anteriorment, amb data 2 de desembre de 2015, tal i com va 
estimar el Ple del Tribunal Constitucional, el dia19 de juliol de 2016, per unanimitat.  
Atès que aquestes resolucions, pretenen fonamentar-se en un principi de legitimitat 
democràtica del Parlament de Catalunya, que està en absoluta contradicció amb la 
Constitució Espanyola i amb l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, de forma que 
contradiuen els pilars de l´Estat de Dret, basats en el respecte a la Llei i el Dret i la pròpia 
legitimitat democràtica del Parlament de Catalunya, que la Constitució reconeix i empara. 
Atès que la composició actual del Parlament de Catalunya i la seva representació política, 
sorgida del resultat de les eleccions autonòmiques celebrades el passat 27 de setembre 
de 2015, és fragmentada i diversa, de la mateixa manera que la societat catalana actual. 
Atès que aquest procés polític a Catalunya, que es vol culminar amb  l´obertura d´un 
procés constituent a Catalunya destinat a la creació d´una eventual constitució catalana i 
d´un estat català independent, no compta ni amb majoria política, ni amb majoria social, ni 
amb el reconeixement de l´ordenament jurídic vigent en l´actualitat. 
Atès que als representants públics del Parlament de Catalunya, President de la 
Generalitat, Consellers, Presidenta del Parlament i els mateixos diputats, no se´ls exigeix 
una adhesió ideològica a la Constitució, però sí, el compromís de realitzar les seves 
funcions d´acord amb ella.  
Atès que en la sessió del Ple del Parlament de Catalunya, del dia 27 de juliol, la 
Presidenta del Parlament i els Grups Parlamentaris de Junts Pel Sí i les CUP, no van 
realitzar les seves funcions d´acord amb el que marca la Constitució, tampoc van acatar 
les consideracions i sentències del Tribunal Constitucional, i finalment van incloure a 
l´ordre del dia de la sessió, l´informe i les conclusions de la Comissió d´Estudis del Procés 
Constituent, la qual va ser votada i aprovada amb els vots d´aquests dos Grups 
Parlamentaris. 
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Per tots aquests motius, el grups municipals de Ciutadans, PSC i PP proposen al ple de 
l’ajuntament de Sabadell l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el ple rebuig de l’ajuntament de Sabadell a la resolució 263/XI del 
Parlament de Catalunya i de qualsevol iniciativa il·legal per part de les institucions 
catalanes i dels seus representants i càrrecs públics. 
 
SEGON.- Defensar la legitimitat de les institucions catalanes i rebutjar que aquestes 
aprovin qualsevol iniciativa contra les mateixes lleis que les legitimen. 
 
TERCER.- Defensar l’estat de dret del qual s’ha dotat la nostra societat democràtica. 
Ningú no està ni ha d’estar per sobre de la llei en un Estat de dret democràtic. 
 
QUART.- Trametre aquest acord a la Presidenta i als Grups del Parlament de Catalunya i 
al President de la Generalitat de Catalunya 
 
 

 

Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, gràcies Alcalde, Sr. Fernández, 
moltes gràcies. 
 
Bona tarda o bona nit ja, de nou. 
 
Aquesta moció, com la resta de grups municipals imaginen, la presentem aquests tres grups per, 
diguéssim, els acords que s’han pres aquests últims mesos en el Parlament de Catalunya i que, 
des del nostre punt de vista, el grup municipal del PP rebutgem. 
 
Em sorprèn la nostàlgia que alguns senten per un President de la Generalitat defenestrat pel seu 
mateix partit i pels seus nous aliats. I és que malgrat, com van tractar a l’expresident Artur Mas i 
comprovar quina va ser la conseqüència par ell i el seu partit de la seva deriva independentista, 
els seus successors a les institucions Catalanes continuen amb el seu desafiament 
independentista. 
 
I és que al mes de desembre del 2013, el Sr. Artur Mas va anunciar la celebració d’una consulta 
sobiranista el 9 de novembre de 2014 i per aquella celebració i pel desafiament que alguns 
dirigents catalans del moment van fer a les Lleis de l’Estat de Dret, van ser imputats per diversos 
delictes. 
 
Un any després, no sabem si aprofitant aquell primer aniversari de la seva consulta que els va 
portar a què inclús hi hagués menys independentistes a Catalunya segons les enquestes 
publicades, doncs, van tornar a emprar al Parlament de tots els catalans per aprovar una 
resolució sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals 
del 27 de setembre de 2015. 
 
I darrerament, a la sessió del 27 de juliol de 2016, es va aprovar una nova resolució amb el seu 
utòpic somni de construir el seu propi estat creant noves estructures i tornant a vulnerar les regles 
del joc. 
 
Perquè vostès estan orgullosos d’atemptar contra la llibertat i contra la democràcia, i nosaltres el 
que hem de fer és defensar-les des de les eines que la democràcia ens ha donat en una societat 
plural on el que ha de prevaldre és la Llei i la convivència. 
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I ara prou de desafiar les regles del joc i a la Constitució, però no és imatge d’un polític d’una de 
les regions més importants d’Espanya ni la imatge d’un Parlament que ens hauria de representar 
a tots. 
 
El seu soufflé independentista baixa mentre celebra la seva responsabilitat política, sinó revisin 
les seves vies i els lemes escollits per les mateixes i ja veuran com cada vegada són menys els 
que professen la independència.  
 
Per tant, des del nostre punt de vista, no abusin del seu poder i respectin la Llei. I si no volen 
respectar la Llei, respectin a tots els catalans. 
 
A la Catalunya real que continua reclamant que les despeses del seu Govern i del seu Parlament 
es destinin a solucionar els seus veritables problemes, sanitat, barracons, farmàcies, 
infraestructures, etcètera, etcètera. 
 
Respectin allò que fa possible la convivència des del seu legítim sentiment, perquè més enllà de 
l’àmbit subjectiu de les persones que es senten independentistes i ho volen ser, està l’àmbit 
objectiu que és el que regeix la nostra convivència amb unes regles de joc que no ens podem 
saltar. 
 
No ens les podem saltar com a persones perquè demostraríem que ens creiem per sobre de la 
Llei i dels altres, però tampoc ens les podem saltar com a institucions. 
 
Les nostres institucions són legítimes quan respecten la llei que les regula. Vulnerar aquesta Llei 
és alterar el sentit de les nostres institucions i, per tant, de la nostra democràcia. 
 
Per tant, demanem al Parlament que comenci a ser-ho de tots els catalans, perquè el contrari 
seria massa perjudicial per a tots aquells que creiem que les nacionalitats històriques eren una 
manifestació més de la nostra maduresa que de la nostra democràcia. 
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. Hernández,  que diu, sí, gracias Alcalde. 
 
Primero señalar que es la primera moción que el grupo municipal de C’s presenta agnósticamente 
municipal y lo hacemos por varios motivos. 
 
El primero es por la, y que no va a ser una tónica, como dijimos desde el primer momento. En 
primer lugar por lo que entendemos nosotros la gravedad de lo que se votó y se aprobó en el 
Parlament el pasado 27 de julio y segundo porque este Ayuntamiento y su Gobierno deben de 
también dar un mensaje a la ciudadanía, empresas y entidades de Sabadell en cuanto a la 
seguridad jurídica o lo que ellos entienden como seguridad jurídica. 
 
Miren, ustedes, lo que hicieron el 27 de julio, los independentistas Junt pel Sí o la CUP y los que 
se sienten identificados, fue en primer lugar saltarse el reglamento del Parlament de Catalunya 
para meter en votación la resolución del llamado proceso constituyente y lo hicieron en contra de 
los servicios jurídicos del Parlament de Catalunya, en contra del reglamento del Parlamento y en 
contra de la mayoría de grupos presentes en el Parlament de Catalunya. 
 
Ustedes saben o deberían de saber que el procedimiento también es democracia, pero entiendo 
que los independentistas presentes en el Parlament, ellos siempre dicen que lo hacen por la 
voluntad del pueblo y, evidentemente, ¿qué es la democracia delante de la voluntad del pueblo? 
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El problema es que nace viciada esta frase de voluntad del pueblo porque ustedes, que nos 
llevaron bajo la excusa de elecciones autonómicas a lo que ustedes llamaban plebiscito, 
perdieron el plebiscito. El plebiscito tiene dos opciones, una o la otra. Y la una, la que ustedes 
representan fue del 47% de la población. Obtuvieron una mayoría parlamentaria, a caballo de la 
Ley electoral española, esa que en la que en 30 años, en el Parlament de Catalunya los 
independentistas no han cambiado por una sola razón, porque les beneficia y porque les interesa. 
Y a caballo de esa Ley electoral española, ustedes tienen una mayoría para gestionar las 
competencias autonómicas. Nunca para atorgarse un mandato para seguir con el proceso 
independentista que tiene sólo el 47%, que es mucho, pero no la mayoría en el Parlament de 
Catalunya. 
 
El siguiente motivo, y lo que nosotros entendemos más grave, es lo que se aprueba, porque el en 
punto número 9 de esa resolución se dice, sin ningún complejo, que ninguna de las decisiones de 
una Asamblea que no sabemos cuándo ni cómo ni quién la va a constituir, las decisiones de esa 
Asamblea no serán susceptibles ni de control ni de suspensión o impugnación por ningún otro 
poder, juzgado o tribunal. Es decir, ustedes, lo que plantean es el nacimiento de un nuevo país 
bajo un estado de excepción. Ustedes retroceden a la Revolución Francesa y la Ilustración, nos 
llevan a donde les gusta, al 1714. Pero ustedes, los que ustedes dicen ser de izquierdas, 
recuerden que en 1714, ¿quién tenía los privilegios? ¿qué privilegios defiende la izquierda en este 
Ayuntamiento? 
 
Una concepción absolutista del poder, en el que diga lo que diga la Audiencia Provincial, el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión 
Europea, lo que diga esa futura Asamblea Constituyente va a misa. 
 
Pues es una concepción totalmente antidemocrática. 
 
Y en este Ayuntamiento, que está gobernado por cuatro grupos municipales, hay dos que no nos 
sorprenden porque siempre han manifestado de manera legítima su posicionamiento 
independentista. Hay otros dos que cuando fuimos a votar, pues no teníamos esa percepción.  
 
Como en el Plan de Mandato, en la página número 10, en el apartado de Prioridades, los 4 
grupos municipales dicen que se comprometen inequívocamente con la República Catalana, Sr. 
Rossinyol, la punta de lanza a tocado a Guanyem i a UPCS, se comprometen inequívocamente 
por la República Catalana.  
 
Lo que les preguntamos hoy aquí y también se vota, es si ustedes, señores y señoras de 
Guanyem y UPCS, esa República Catalana la quieren obtener mediante vías legales o vías 
ilegales y antidemocráticas que es la moción que les presentamos hoy aquí. 
 
¿Qué mensaje de seguridad jurídica le quieren dar a los ciudadanos, a las empresas y a las 
entidades de Sabadell? Eso también es lo que votamos hoy aquí en este Pleno. 
 
Esperando las respuestas, muchas gracias. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Ayuso, que diu, sí, gràcies Alcalde. 
 
El contingut de la moció és clara, no té gaires complicacions, i el contingut dels acords també, per 
tant, no entraré en el mateix. Entraré a fer unes reflexions sobre el marc, diríem. 
 
Una de les bases de tot Estat de Dret, és el Principi de legalitat, no hi ha dubte. El respecte a la 
Llei, el respecte a les normes amb les que ens hem dotat, ens agradin més o ens agradin menys, i 
que marquen el marc, si em permeten la redundància, en el qual ens movem. I també la Llei és la 
que legitima a les Institucions. 
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Res no habilita a una majoria parlamentària a situar-se fora de la Llei, a situar aquesta majoria 
parlamentària fora de la Llei. Res tampoc habilita a una majoria parlamentària a situar les 
Institucions que representen fora de la Llei. Perquè les Institucions no són d’una determinada 
majoria, d’una determinada formació política o d’un determinat pensament, sinó que les 
Institucions són patrimoni del conjunt de la ciutadania d’aquell país i d’aquella nació. 
 
Situar a les Institucions fora de la llei, suposa posar-les en risc, generar riscos per elles i, això, 
atempta, no només contra la Institució, contra els responsables de portar aquesta situació a les 
Institucions, sinó també atempta contra la resta de ciutadans i ciutadanes d’aquell país. 
 
I, per altra banda, el Principi de legalitat, una derivada del mateix, és el respecte a les resolucions 
judicials.  Aquesta també ha de ser una de les bases de l’Estat de Dret. Les resolucions judicials 
es poden compartir o no es poden compartir, poden ser més o menys justes, poden ser o tenir un 
caire més proper al pensament d’un o més llunyà, però s’ha de respectar, s’han de respectar i 
s’han de respectar totes. Sinó, si no s’han de respectar, on es posa el límit? Per què una 
resolució, una resolució judicial, s’ha de respectar i una altra no? On es posa el límit del respecte 
a la llei i on es posa el límit del respecte a les resolucions judicials? Qui posa aquests límits, qui 
ho determina? En quines matèries? En quin sentit d’aquestes resolucions? 
 
Per tant, ningú no està ni ha d’estar per sobre de la llei. Ningú ni cap persona ni cap Institució. 
Perquè si aquestes persones o aquestes Institucions no respecten ni la Llei ni les resolucions 
judicials, es troben absolutament deslegitimades per les seves funcions. 
 
Per tant, el que pretén aquesta moció, insisteixo, sense entrar en altres consideracions, és 
demanar a les nostres Institucions, a les nostres, la del nostre país, primer, una cosa que és 
bàsica, que és el respecte a la legalitat. I una altra, el respecte a les resolucions judicials, que s’ha 
de respectar ens agradin o no ens agradin. Moure’ns, em permetran que sí que faci una 
reivindicació que està en la línia del meu partit, que facin tot el possible perquè la voluntat de la 
ciutadania però no la voluntat de la ciutadania, d’una part de la ciutadania, sinó majoritària, que 
intentin plasmar-la en els acords. Que intentin plasmar-la en els acords que han d’emanar, 
precisament, del Parlament de Catalunya.  
 
Crec que aquesta és la responsabilitat de les persones que tenen l’honor d’ara mateix estar al 
Parlament de Catalunya i en uns moments crucials en la història del nostre país, però precisament 
per això, perquè són moments crucials i s’ha de prendre decisions importants, s’han de fer en un 
marc i el marc en el que ens hem de moure és la legalitat, el respecte a la llei i el respecte a les 
resolucions judicials. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de Guanyem Sabadell, Sr. Soler,  que diu, gràcies Alcalde.  
 
Hem de reconèixer que aquesta moció abans de veure-la per escrit, vam saber d’ella a meitat 
d’agost i la vam saber a través de la premsa perquè vostès la van presentar i, francament, quan la 
vaig llegir vaig trucar a la meva companya de partit i li vaig dir “la calorada els està afectant molt 
perquè mira tot el que diuen en aquestes declaracions”. 
 
Després quan les vam veure transcrites en el que ha de ser una moció, que són els atesos i els 
acords i tot el demés, vaig veure que aquí posaven altres coses més matisades i avui la calorada 
ha tornat. Fins i tot, al Sr. Adrià li ha agafat un fogot que ha aixecat la veu i tot, que em sembla 
que fins i tot ha dit que ens va votar, no? Perquè nosaltres quan vam anar a votar no sabíem que, 
jo li agraeixo perquè tinguin millor programa que el seu, li agraeixo aquest reconeixement. 
 
Però escolti, parlant de la moció, concretament del què vostès porten, perquè votem això i no 
aquestes coses que vostès diuen. Votem el que vostès han escrit en aquesta moció. 
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Algunes observacions respecte els atesos. Cito literalment una de les frases: “Els representants 
públics (en general, citen diversos càrrecs) no se’ls exigeix una adhesió ideològica a la 
Constitució”. Això de la adhesió ideològica a mi m’ha portat a allò de la “adhesión inquebrantable” 
que deia aquella insígnia demòcrata del Pardo, no?  
 
Què volen dir amb això de la adhesió ideològica a la Constitució? Estan insinuant que la 
Constitució, que és la Llei fonamental d’un estat, que defineix drets i llibertats dels ciutadans, està 
escorada cap a una ideologia concreta? És alguna de les clàssiques? Tenim una Constitució 
anarquista, comunista, marxista, liberal, feixista? I en aquest cas, com creuen vostès que es 
relaciona amb la resta d’ideologies?  
 
Però hi ha més atesos. Diuen: “la creació d’una eventual Constitució Catalana i d’un Estat Català 
independent no compta ni amb la majoria política ni amb la majoria social”. Això ho escriuen 
vostès i volen que ho votem, està en aquesta moció. 
 
Clar, el que ens demanen, vostès como ho saben que afirmen aquí que votarem? Jo puc intuir 
una cosa una altra i ho puc intuir en funció del meu entorn, però els atesos han d’estar 
fonamentats. Vostès tres coincideixen en negar-se el dret a decidir en referèndum, però després 
es queden la conclusió que un referèndum que no sé quan s’ha celebrat per afirmar que no hi ha 
aquesta majoria, jo no ho sé. Vostès es veu que sí que ho saben. Potser van fer el referèndum en 
aquella paella que fan els 11 de setembre, allà a Mataró per no venir a cantar Els Segadors amb 
la resta de catalans. 
 
Miri, a nosaltres no ens fa por el debat d’Espanya, no ens fa gens de por perquè creiem en un 
estat. Però el nostre estat, en el que creiem, no és el seu. Ni el nostre model d’Espanya no és el 
seu.  
 
Nosaltres creiem en un estat que sigui un mar democràtic i solidari, on les persones siguin més 
lliures per decidir el seu futur. Vostès tenen un altre model, ens l’han explicat molt bé i el 
defineixen molt bé els seus líders. Vostès parlen d’una submissió a una interpretació concreta de 
la Constitució que ni algun dels pares, Herrero, de Miñón, per exemple, sosté avui en dia, tot el 
contrari. 
 
Vostès no són els defensors d’un Estat Espanyol, vostès són centralistes. Vostès defensen que 
Madrid decideixi per tothom. Volen un estat uniforme i això és ignorar i menystenir la història.  
 
Òbviament, respecto totes les parafílies, el Marqués de Sade, tot el que toqui, les relacions entre 
adults, però vostès parlen a través de mocions d’això, d’estats de submissions, s’enreden amb 
iniciatives il·legals, a condemnar qualsevol intent de què la gent s’expressi i que pugui dir que no. 
Vostès estan en contra d’un referèndum. Clar, vostès no volen que la gent digui que no a la 
Independència ni que digui que sí, llògicament, estan en contra. Que hi hagi algú des de Madrid 
que ens digui a tots el que hem de fer i d’això va la seva idea de l’estat.  
 
També vostès parlen d’iniciatives il·legals, que és el nom de la moció. Miri nosaltres ho rebutgem 
frontalment. Els parlaments democràtics no tenen iniciatives il·legals, no les tenen, no les tenen. 
Cap parlament democràtic ho fa. En qualsevol cas podem considerar que estan en contradicció 
amb altres normes, però no fan coses il·legals perquè fer coses il·legals és atribuir-se dolo, que és 
una voluntat deliberada de delinquir i jo crec que vostès no fan això, en qualsevol cas, serà tan 
il·legal que ho faci el Parlament de Catalunya quan fa lleis com les que fa Espanya i després 
Europa les esmena, no? Europa ha declarat il·legal la Llei espanyola dels desallotjaments, la Llei 
hipotecària, el cànon digital, s’ha pronunciat contrari a la Doctrina Parot, a la Llei contra el 
blanqueig de capitals, per incomplir la Normativa comunitària en matèria d’educadors, són tot 
iniciatives il·legals de l’Estat Espanyol, per tant, segons el seu punt de vista. 
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En qualsevol cas, el que sí és cert és que hi havia una candidatura que jo no vaig votar però molta 
gent sí, tenia un nom molt ambigu, es deia Junts pel Sí. Molts milers de persones la van votar i 
portaven un programa concret. Aquests volen complir el seu programa. Els Srs. del PP que també 
presenten aquesta moció són mestres en portar programes que després no compleixen, i tothom 
ho sap, però vostès pacten 150 mesures amb el Sr. del PP, que saben que no les compliran ni de 
lluny, i això ens ho volen vendre com tal. 
 
És a dir, anem amb compte del que compleixen en el seu programa i a favor d’aquells que sabem 
que això del programa és una cosa artística, decorativa, crec que se m’ha acabat el temps. Però 
òbviament no estem a favor de mocions amb redactats com aquest. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, gràcies Sr. Alcalde. 
 
Bé, clar, la moció que ens presenten hi ha un primer punt que diu manifestar el ple rebuig de 
l’Ajuntament de Sabadell a la resolució de 263/11, etcètera, etcètera, però és clar, d’entrada, li 
haig de dir que votarem en contra perquè és que nosaltres estem absolutament d’acord amb el 
que estableix la resolució 263/11 del Parlament de Catalunya. Subscrivim absolutament el que 
diu, estem absolutament d’acord i pensem que, a més a més, és una bona iniciativa, per tant, ja 
per suposat doncs ja no votarem a favor d’aquesta moció seva. 
 
Però permetin que els hi faci algunes reflexions, perquè crec que aquesta moció d’alguna manera 
serveis per aquestes coses, no? 
 
Jo crec que vostès tenen una, al meu entendre, una idea equivocada del que és la llei. La llei, les 
lleis, sempre han estat una eina de convivència. És un mecanisme perquè la gent no vagi a 
garrotades i que sigui una manera de regular la vida de les persones. Però les lleis no són una 
finalitat en sí mateixa, això és terrible. Quan algú es pensa que hi ha una espècie de manaments 
sagrats que no es poden tocar, no escolti, les lleis serveixen per regular la vida de les persones 
perquè hi hagi convivència. Quan aquelles llei no són bones, en tots els països, en tots els grups 
humans, les canvien. Perquè és una eina, no hi ha res sagrat amb les lleis. I vostès tracten 
algunes lleis com si fos una cosa sagrada. 
 
A més a més, hi ha també una altra tema que crec que vostès no l’enfoquen bé que és el tema de 
la legitimitat. El legitimitat no està en les lleis, està en la gent, està en els persones, en els 
ciutadans. Les coses són d’una manera, hi ha uns estats o hi ha uns altres, unes col·lectivitats, 
perquè el conjunt de persones que estan en aquell territori decideixen una cosa o en decideixen 
una altra, punt. Les lleis canvien contínuament, s’adeqüen, la mateixa llei s’interpreta de formes 
molt diferents perquè és una eina i vostès estan sacralitzant una cosa que és una eina. Perquè al 
final de tot plegat, de tota aquesta discussió, la discussió de base, que és el que no volen treure 
per això parlen de lleis i parlen de sentències, és si el poble català està legitimat per decidir el seu 
futur o no i si el poble català està sotmès forçosament a un col·lectiu superior que és l’Estat 
Espanyol. 
 
La discussió de base és aquesta i això de què en el fons hi ha sobre la taula, i això és un 
problema no de lleis, és un problema polític, és un problema que s’ha de solucionar via 
negociació, via parlar, etcètera, però no és un tema de gent, no estem parlant de formes de 
convivència, estem parlant d’una cosa que sobrepassa això. 
 
De fet, seria el mateix, i permetin-me per extensió, el que ha passat amb el Regne Unit i la Unió 
Europea. Vostès d’alguna forma, sí és clar, el Regne Unit perteneixia a un col·lectiu més ampli, 
l’únic que en aquest cas, tothom estava d’acord en què tenia una personalitat, pot entrar i pot 
sortir. Podria haver anat d’una manera diferent, dir no, no, escolti, a la Unió Europea hem decidit 
ara que no una vegada entres en la Unió Europea ja no pots sortir. Seria possible també, podrien 
fer aquests plantejaments, no els trobaríem lògics en aquest moment. 
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Bueno, pues en alguna manera perquè, quina seria la discussió en aquest cas? Si el Regne Unit, 
la gent que viu en el Regne Unit, està legitimat per decidir si estan a dins o estan a fora. 
 
Doncs la discussió que tenim aquí si el poble de Catalunya està legitimat per estar a dins o no. És 
la discussió que hi ha. No dic pas que estiguin d’acord amb mi, només els hi dic que és, en el 
sentit de què jo crec que sí que està legitimat, vostès pensen que no. Però és aquesta la 
discussió. No és un tema de lleis. 
 
I llavors ja, per no estendrem més, sí fer alguns comentaris. Trobo grotesc, sincerament, que 
representants del partit PP reclamin respecte a la llei quan el PP ha muntat una espècie de 
Watergate, i dic Watergate expressament, Watergate, perquè és utilitzar els mecanismes de 
l’Estat per finalitats partidistes i ideològics, que aquí ja li han dit Fernándezgate espanyol. El partit 
que és capaç d’utilitzar els mecanismes de l’Estat d’aquesta manera per anar contra persones 
que no han fet res il·legal, senzillament perquè pensen de forma diferent i muntar coses que són 
absolutament legals, no anar contra la llei, sinó retorçar-la i arrastar-la pel fang, les lleis, per poder  
aconseguir fer això, perquè això està absolutament en un estat democràtic fora de lloc, clar, que 
reclamin després el respecte a la llei, la veritat és que ho trobo grotesc. 
 
I, per altra banda, el que C’s, clar, parlar de democràcia, de voluntat del poble, no sé que, no sé 
quantos, persones, partit que els seus dirigents han de dir “escolti, digui el que digui el 
referèndum, diguin el que diguin els ciutadans, diguin el que diguin el poble, nosaltres no li direm 
res perquè com que pensem una cosa diferent ens és igual. Si això és democràcia, i vostès han 
d’aprendre democràcia, pues jo crec que tenen una greu confusió amb el que deia, vostès 
confonen la democràcia amb els tribunals i amb unes lleis conjunturals, amb unes eines. 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal de CpSBD, Sra. Ferràndiz,  que diu, sí, bona tarda, bon 
vespre. 
 
Bé, llegint el títol d’aquesta moció, el primer que em ve al cap i que ens plantegem és perquè, en 
aquest cas, aquesta suposada iniciativa il·legal, segons vostès, aixeca tantes polèmiques i tanta 
preocupació, tant patiment i tant neguit, quan en realitat d’altres accions veritablement il·legals i a 
més il·legítimes com totes les pràctiques corruptes que s’han fet des de Institucions 
sorprenentment en aquest cas no trobem ni la mateixa vehemència ni la mateixa insistència.  
 
No porten a debat il·legalitats com el no complir les necessitats en matèria d’acollida de persones 
refugiades, no porten les obligacions legals de garantir el dret a l’habitatge, vull dir, que només és 
aquesta mena de rànquing de quines il·legalitats són més importants que les altres. 
 
Però bé, entenc que això, el que estem tenint avui aquí és un debat que entronca amb el 
concepte de legalitat, parlem de legitimitat i també en quin valor donem a la voluntat popular. 
 
En tot cas, el que és important és tenir clar quin és el punt de partida i assumir que el dret a 
l’autodeterminació dels pobles és un dret universal que està per damunt dels ordenaments jurídics 
estatals. 
 
La Crida per Sabadell es sent vinculada a la declaració del Parlament de Catalunya del 9 de 
novembre del 2015, en què declarava il·legítima l’acció del Tribunal Constitucional Espanyol sobre 
l’activitat d’aquest Parlament. 
 
Aquesta declaració suposava un pas més per exercir sobirania, per exercir democràcia, per 
exercir llibertat, però sobretot, suposava un acte de ruptura. 
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Precisament, des de La Crida, entenem que desobeir les prohibicions d’aquest Tribunal polític és 
clau per poder garantir els drets de sabadellencs i sabadellenques. Drets en matèria d’habitatge, 
en matèria energètica, en drets socials, en drets de les dones. 
 
El procés constituent aprovat pel Parlament és un procés plenament democràtic que no lesiona 
els drets fonamentals de cap persona ni de cap minoria. És l’exercici sobirà de l’autodeterminació 
que ens correspon com a Nació. És un procés obert i un procés inclusiu de construcció d’un nou 
país. Un nou país de llibertats i de drets sense retallades ni màfies. 
 
Vosaltres, m’agradaria preguntar, si no considereu que un referèndum és un acte inequívocament 
democràtic? No voleu que totes les catalanes i els catalans puguin expressar-se lliurement? 
Garanteixin que es pugui votar, facin llavors la seva campanya unionista, potser és el que els fa 
por. 
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal d’ERC, Sra. Chacon,  que diu, gràcies. 
 
1 de desembre de 1955, Estats Units. Una dona de color negre és asseguda a l’autobús, a la 
zona preferent de blancs. Un conductor insistent li reclama que s’aixequi per deixar seure una 
persona de color blanc. Ella es nega, desobeint la Llei de segregació racial. Rosa Parks va ser 
empresonada per desobeir la Llei i per trencar amb la legalitat imperant. 
 
A principis del mateix segle, diverses dones van intentar votar a diferents parts del món. La 
legalitat no els hi permetia i moltes d’elles van acabar a la presó. Van desobeir també la legalitat 
que només atorgava el dret de vot als homes. 
 
Any 1967, Marató de Boston. Kathrine Switzer comença a córrer quan a mitja cursa un comissari 
intenta aturar-la, atenent a una normativa que impedia a les dones participar en qualsevol marató. 
 
Totes aquestes situacions i moltes d’altres que ara no citarem, van provocar que una o vàries 
persones desobeïssin una llei o una norma i trenquessin amb la legalitat existent. Aquestes 
persones van tenir la convicció que la legalitat era injusta i que calia, per tant, canviar-la. I gràcies 
a la pressió i convicció social, així ho van fer. 
 
No ens ha de fer por trencar amb la legalitat imperant quan aquesta és injusta i il·legítima. I a 
nosaltres no ens en fa. Com tampoc no ens en fa avançar en els compromisos que com a partit i 
grup municipal hem adquirit amb els nostres conciutadans. 
 
El passat 27 de juny de 2016, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar les conclusions de la 
Comissió d’Estudi del Procés Constituent. Aquesta fita suposa un nou pas per complir amb el 
mandat democràtic del 27 de setembre d’avançar cap a la creació de la República Catalana. Un 
procés que ha sorgit de la ciutadania catalana, que n’és i n’ha de ser el protagonista i el màxim 
garant de legitimitat. 
 
Des del món municipal català i des del grup d’ERC, volem estar i estarem al costat del Parlament 
de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble. 
 
Aquest Govern té el compromís inequívoc amb el Procés Constituent per l’assoliment de la nova 
República Catalana, amb garanties democràtiques i de participació ciutadana. Aquest Govern té 
el compromís inequívoc de defensar el dret a decidir del poble de Catalunya. I aquest grup 
municipal té el compromís inequívoc de lluitar per culminar amb èxit el procés d’independència de 
Catalunya i de treballar per l’assoliment de la nova República Catalana. 
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No en va, el 13 de juny de l’any passat, vam acceptar l’acta de regidor amb aquestes paraules: 
“Sí, prometo, per imperatiu legal. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del President del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
que sorgeixen de les eleccions del 27 de setembre del 2015, per exercir l’autodeterminació en el 
nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres Institucions l’Estat Català lliure i sobirà.” 
 
Voldria aprofitar també per llegir tres de les conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés 
Constituent. 
 
La primera conclusió: Actualment, no hi ha cap marge d’acció per al reconeixement del dret a 
decidir del poble català dins del marc jurídic constitucional i legal espanyol. L’única manera 
possible d’exercir aquest dret és per la via de la desconnexió i l’activació d’un procés constituent 
propi.  
 
Segona conclusió: El poble de Catalunya té la legitimitat per començar un procés constituent 
propi, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, amb el reconeixement, 
el suport i l’aval de les institucions catalanes. 
 
Conclusió número quatre: Cal vetllar perquè el marc metodològic del procés constituent sigui 
consensuat, públic, transparent i compartit amb tota la societat i amb les institucions que l’avalen. 
El procés constituent ha de tenir la capacitat d’encabir totes les sensibilitats ideològiques i socials 
des del primer moment, també a l’hora de fixar-ne els indicadors, el calendari i totes les altres 
qüestions que afectin el mètode emprat per a fer avançar el procés. 
 
La moció que avui ens presenten C’s, el PP i el PSC, és la mateixa moció que va negar el dret de 
vot a centenars de milers de dones, és la mateixa que va negar el dreta a seure a Rosa Parks i la 
que no volia deixar córrer a Kathrine Switzer. Aquesta corredora, gràcies al suport de la resta de 
competidors, va acabar la cursa i va marcar la fi d’una restricció injusta. I amb aquest mateix 
esperit, avui nosaltres votem no. 
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Berlanga,  que diu, gràcies Alcalde i bon 
vespre a tothom. 
 
Primer de tot, expressar una doble sorpresa davant de la presentació d’aquesta moció. 
 
Per una banda, doncs pel fet que vostès portin, en aquest cas, una moció que ha estat 
àmpliament debatuda i votada al Parlament de Catalunya. I estem convençuts que molts 
ciutadans de Sabadell, si els hi preguntéssim si els hi sembla bé que tornem a repetir aquests 
debats, la seva resposta seria que no. 
 
Per altra banda, també ens ha sorprès que algun dels partits proposants, en aquest cas, C’s, amb 
la seva presentació d’aquesta moció fes un comunicat de premsa en el qual podem llegir que 
“Guanyem y UPCS están incumpliendo las reglas del juego democrático”. 
 
Sincerament, no creiem que aquest sigui el tipus de moció que hem de discutir aquí. Sabadell no 
té tants espais polítics per decidir. Estem al Ple del Consistori, per tant, si us plau, centrem-nos en 
el que tenim competències i el que és el nostre àmbit i, per altra banda, expressar molt clarament 
que no compartim aquests plantejaments de confrontació, afrontistes, de polèmica que no 
aportaran res, en aquest cas, a la societat a part de polèmiques que si sí, que si no, i que amb 
nosaltres no comptin, no comptin amb aquest joc i amb aquesta polèmica perquè, a més a més, 
barregen les coses, eh? 
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És per això que ens abstindrem. 
 
Barregen un tema de legitimitat i barregen una resolució del Parlament. Si parlem de legitimitat, el 
Parlament de Catalunya, per nosaltres, és sobirà perquè es representant de la ciutadania de 
Catalunya. Sí? 
 
I si parlem de la resolució del Parlament, en aquest cas, relacionada amb el Procés Constituent, 
doncs, en la línia del nostre referent polític al Parlament de Catalunya, que és Catalunya, sí que 
es pot, no la compartim.  
 
En gran part, i ens comentava l’altre dia un Diputat, doncs, també comprovar i, en aquest cas, 
amb desil·lusió perquè nosaltres creiem fermament en una necessitat de fer un procés 
constituent, poder que aquesta Comissió una mica ja ratificava una decisió pressa, que és la 
desconnexió. I en aquest sentit, creiem que és contradictori encetar, empoderar a la ciutadania 
cap a un procés constituent pensant ja quin és el final aquest. 
 
Hem de fer un procés constituent, hem d’obrir aquest meló i estar oberts al que surti, el que 
decideixi la ciutadania. 
 
En aquest sentit, pensem que és convenient, grups proposants i en conjunt, que defugir d’aquest 
pensament de independència sí, de independència no, perquè entrem en un nou marc en què es 
basin els que ja estan còmodes amb l’Espanya, les autonomies del 1978 i amb el que tenim ara, i 
els que volem un canvi amb tots els matisos d’aquests canvis, en els quals puguem fer un Procés 
Constituent i un referèndum on tothom hi pugui dir la seva.  
 
I, sincerament, ens sembla que vostès són molt conscients que si ara baixem a la plaça o anem a 
qualsevol barri de Sabadell i preguntem a un ciutadà si li sembla bé que aquest tema s’arregli 
votant, la resposta és que sí. És que sí, inclús amb alguns dels seus votants. 
 
Per tant, si us plau, com a demòcrates, com a partits demòcrates, en lloc de portar mocions que 
dispersen i polemitzen, si us plau, sumin, resoldre aquest tema que ja és d’interès general, que té 
el Govern d’Espanya bloquejat, que és d’interès general, a què el puguem desencallar de la 
manera més democràtica possible. 
 
I, per acabar, i per si és el cas, si pensen que amb aquestes mocions vostès volen tensionar o 
dividir el Govern, no ho aconseguiran, eh? Els que estem aquí tenim clar que Catalunya és una 
Nació, tenim molt clar que té dret a decidir el seu futur i tenim clar que volem un format republicà. I 
aquest Borbó que abans teníem aquí, ara l’hem posat en aquell racó, a la que puguem, per 
nosaltres anirà a l’arxiu de la ciutat. Ho tenim molt clar i ho tenim acordat i treballem en aquesta 
línia. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, gràcies Alcalde.  
 
Bueno, el tema del Sr. Rossinyol no em sorprèn, lògicament no em sorprèn. El posicionament de 
La Crida, tampoc. ERC tampoc. Em sorprèn Guanyem Sabadell, el posicionament del Sr. Soler i 
em sorprèn el posicionament del Sr. Berlanga. 
 
Vostè, Sr. Rossinyol, a veure, jo entenc que vulgui competir a veure qui és la llança de 
l’independentisme amb el Sr. Fernández, perquè clar això és un tema que vostè treu cada Ple, 
cada vegada que pot, no? I estan competint per això, per tant, jo aquesta moció ja sabia que 
vostè la votava en contra. El que passa és que, a veure, jo no soc ningú per ficar-me dintre de, 
diguéssim, de l’estratègia de diferents partits com tampoc m’agrada que es fiquin en la meva. 
Però sí és veritat que un tema que és, a veure, és real, vull dir, vostès des de que han començat 
amb aquesta, diguéssim, aquest camí cap a la independència, els resultats els tenen aquí, eh? 
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Han sigut pràcticament fagositats per als senyors d’ERC. Vull dir, perquè la gent que pensa, 
collons, perdò, coi, per votar la marca blanca, voto l’original. I això és el que ha passat amb 
vostès. Vull dir, i això és així, sinó vagin analitzant resultats tras resultats, que ja m’està bé, és 
una estratègia de vostès però bueno el número és fred i està on està.  
 
Avui, també, tinc una alegria perquè veig que al Parlament van junts de la mà amb la CUP i vostè 
s’ha ofert amb la Sra. Glòria Rubio, demà anar a ocupar, perfecte, no, no, perfecte, no, no, ja 
m’està bé, ja m’està bé. 
 
M’ha sorprès lo del tema del Sr. Soler perquè, Sr. Soler vostè ha començat llegint uns atesos, que 
em sembla molt bé però jo no, o sigui, o al menys aquest portaveu no s’ha liat, vull dir, i com hem 
parlat moltes vegades, el que s’està votant aquí són quatre punts, que és el que es vota, vostè, 
hem tingut moltes discussions en aquest Ple que parlava dels atesos i molts grups municipals, 
han dit escolta, al final el que es vota són una sèrie de punts que són quatre, en aquest cas, no? I 
aquests quatre punts, jo els recordo que és manifestar el ple rebuig de l’Ajuntament de Sabadell a 
la resolució del Parlament de Catalunya i de qualsevol iniciativa il·legal per part de les institucions 
catalanes i dels seus representants i càrrecs públics, aquest és el primer. El segon és defensar la 
legitimitat de les institucions catalanes i rebutjar que aquestes aprovin qualsevol iniciativa contra 
les mateixes lleis que les legitimen. El tercer és defensar l’estat de dret del qual s’ha donat de la 
nostra societat democràtica, ningú no està ni ha d’estar per sobre de la llei en un estat de dret 
democràtic, vostè amb això no està d’acord? Pregunto, eh? És que vostè no està d’acord. Però 
bueno, els punts que es voten són aquests i, potser, vostè, amb aquest no hi està d’acord. O digui 
jo estaria d’acord amb aquest però amb aquest no i com no puc votar tal o com formo part del 
Govern, doncs, lògicament, vull dir, pues has de recolzar al Govern, jo ho entenc perfectament o, 
potser, és perquè un dels ponents és el PSC, perquè també es va avançar aquí que no es votaria 
res en favor i tal d’un d’això, que també pot ser, també pot ser. 
 
És a dir, a veure, i li he dit, ja li dic, amb tot el respecte, perquè ja ho sap vostè, però clar, vostè ha 
començat amb els atesos, que si la Constitució, no, no, aquí el que s’està votant són aquests 
quatre punts i, vull dir, vostè si vota en contra no està d’acord, em sembla molt bé, és legítim, però 
jo volia fer-li aquesta matisació. 
 
A la Sra. Ferràndiz, evidentment, jo sabia perfectament el que vostè, el posicionament de La 
Crida, perquè ho han defensat sempre, això és clar. 
 
A mi m’ha sorprès, ja li dic, el Sr. Berlanga, pues bueno, ha fet un discurs molt, diguéssim, molt 
endreçadet, perquè és veritat, molt endreçadet. Ha dit vostè que és la confrontació, que tal, total 
per no mullar-se. Per què? Perquè forma part d’aquest Govern i a mi em sembla molt bé, però 
vostè, del Govern d’aquesta ciutat, hi ha un acord de Govern i em sembla molt bé, però li vull 
recordar a vostè i, en aquest cas, a Guanyem Sabadell, que a aquest Ple es va portar una moció 
d’adhesió a l’AMI, se’n recorda vostè? I, tant vostès com el partit de Guanyem Sabadell, van votar 
en contra. Jo no sé si recorda vostè això. Jo suposo que sí, que va crear una miqueta de mala 
maror.  
 
Jo, la veritat, deia vostè “per trencar aquest Govern”, no. Per trencar res, el que passa és que 
vostès han de ser coherents amb el que expressen, amb les votacions que fan en mocions en 
aquest sentit, però el que no val és dir no, ara dic una cosa però ara dic la contrària o m’emparo 
en un discurs, ja li dic, molt endreçadet, molt endreçadet i molt bé, el tema aquest de la no 
confrontació i tal. Escolti, això és una, vull dir, que aquest tema, i jo coincideixo amb vostè, eh? 
Està trencant la societat i l’està partint per la meitat és ben cert, és ben cert. Jo, per mi sí, és un 
tema que per mi està trencant la societat de Catalunya per la meitat. Nosaltres l’únic, l’únic que 
demanem, en aquest cas, a aquest Ajuntament de Sabadell, és que es compleixi la llei i com 
vostès manant, governant aquí a Sabadell, poden dir als nostres veïns que compleixin la llei, que  
paguen els seus impostos, que compleixen amb les seves obligacions tributàries, perquè és el 
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que es fa i el que és legal, i per un altre cantó, vostès que no es compleixi la llei en el tema aquest 
del Parlament de Catalunya.  
 
Simplement, li demano, els demano, que tot és molt respectable, pues una miqueta de 
coherència.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. Hernández,  que diu, sí, gracias Alcalde. 
 
Bueno, iré en orden de las intervenciones. En primer lugar el Sr. Soler que hacía una, primero me 
daba una opinión subjetiva en el que su programa electoral era mejor que nuestro programa 
electoral. Yo le respondo con un dato objetivo. Nuestro programa electoral obtuvo el doble de 
votos que su programa electoral. 
 
En cuanto, yo fíjese que no le he citado la Constitución Española porque me quiero centrar en la 
importancia de las instituciones catalanas y en lo que supone la votación del Parlament del 27 de 
julio que deroga absolutamente el Parlament de Catalunya. No le citaba la Constitución y usted lo 
primero que me cita es la Constitución. Yo no he dicho que cualquier iniciativa de cualquier 
Parlamento sea ilegal, es que no lo decide ni usted ni yo, lo deciden los Tribunales. No es que los 
Tribunales Europeos le han dicho a España que hay unas leyes, ¡pues claro!, porque alguien se lo 
dice, ¿no? Algún poder tiene que haber por encima de los Parlamentos. El problema es que lo 
que se votó en el Parlament es que no hay ningún poder por encima de una futura Constitución 
Española. ¿Está usted de acuerdo en eso? ¿sí o no?  
 
Y luego también me recrimina que nosotros nos vamos a Mataró, que fue a Premià, no a Mataró, 
y no nos vamos con los catalanes a cantar el himno. Oiga, usted se queja de una supuesta opción 
inquebrantable a la Constitución y usted primero me dice que yo no soy catalán y que para serlo 
tengo que ir a cantar un himno. Seré catalán vaya a cantar el himno o no. O sea, de verdad, ha 
sido bastante sorprendente lo que usted me decía. 
 
En cuanto a CiU, que no me ha sorprendido su actuación, evidentemente, hay un choque de 
legitimidades, no lo pongo en duda. Usted cree que la soberanía recae en el pueblo catalán, 
nosotros creemos que la soberanía recae en el conjunto del pueblo español y eso es una 
discusión que tenemos. Lo que yo también le preguntaría es entonces, ¿el 47% de los catalanes 
que es lo que representa Junts pel Sí i la CUP en el Parlament, puede pasar por encima del resto 
de catalanes? Es decir, ¿puede cargarse, el Estatut, puede cargarse el autogobierno del 
Parlament de Catalunya y votar lo que votó el 27 de julio y llevarlo a cabo? Claro, porque no nos 
vayamos al conjunto del resto de España, quedémonos aquí en Cataluña, ¿puede el 47% pasar 
por encima del resto? Y, porque claro, luego ¿quién respetaría una futura legalidad catalana? ¿y 
quién dirimiría esos conflictos? Por ejemplo.  
 
La Crida, evidentemente, pues tampoco me sorprende, lo que pasa claro nos echa en cara que 
para otras cosas como la corrupción pues no somos tan duros. Pues fíjese que en el Parlament 
de Catalunya estamos cansados de pedirle a su grupo parlamentario, a la CUP, que convoque la 
Comisión Anticorrupción, porque prioriza la Comisión de Estudios de las leyes de desconexión a, 
por ejemplo, la Comisión Anticorrupción. Mientras una se ha reunido en 16 ocasiones, la otra se 
ha reunido en 2.  
 
En cuanto a ERC, aquí permítame que me ponga algo serio. Porque claro, me parece, y se lo 
digo con el cariño personal, pero una vergüenza que se compare a los auténticos oprimidos a lo 
largo de la historia como puede ser la lucha de los afroamericanos o de los negros en general o 
de las mujeres, ¿con qué lo comparamos, con el ejército revolucionario de Cadaqués?, ¿Eh?, 
¿con el Director de los Mossos, la Sra. Rahola y todo el poder del nacionalismo catalán?, ¿con 
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eso lo comparamos?, ¿con la revolución de los Audi A8?, ¿de los grandes dirigentes que tiene 
Cataluña que son los mejores pagados del Estado Español?, ¿con eso lo comparamos?, ¿eh?, 
¿quién no tiene libertad en Cataluña? Pero, ¿cómo podemos comparar unos procesos con otros? 
Oiga, es que es falta de respeto a toda la sangre que ha corrido con esos colectivos. Si es que el 
poder en Cataluña lo tiene el nacionalismo. ¿Con quién se compara usted? Pase usted por la 
Diagonal. ¿Dónde están los oprimidos?, ¿qué oprimidos hay en Cataluña? ¡Si no paramos de 
votar! ¡No paramos de votar! Lo cual es increíble que se compare los oprimidos, realmente a lo 
largo de la historia, con lo que está pasando aquí en Cataluña, con el proceso, me parece 
realmente, sienta mal escucharlo. 
 
Y en cuanto a UPCS, que claro, también el Sr. Berlanga siempre es muy curioso porque cuando 
otros presentan la moción, buscamos el enfrentamiento, cuando la presentan ustedes, no, es 
porque claro, hay de debatirlo y la democracia y tal, ¿no? Porque claro ustedes también aquí han 
presentado mociones de sentido identitario que pueden provocar enfrentamiento. Pero claro, 
somos los demás, es una cuestión de enfrentar a la gente, si sois vosotros, es el juego 
democrático de cualquier Ayuntamiento. Hombre, pues no. Supongo que las dos cosas. 
 
Y en cuanto a lo que usted planteaba del sentimiento que usted tiene y tal, al final aquí podrían 
responderme, lo que hay en la página número 10 del Plan de Mandato, ¿es que le han metido un 
gol sus compañeros de Gobierno o es que ustedes están por la República Catalana? Al final, es la 
pregunta que nosotros queremos, ¿ustedes están por la República Catalana, sí o no? El pin de la 
tricolor que lleva la Sra. Martínez y el Sr. Soler de vez en cuando, ¿ahora ya es estelada o es 
tricolor? Al final...  
 
Muchas gracias. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Ayuso, que diu, bé, anem a centrar una mica 
el tema perquè...  
 
Aquesta moció, com he dit abans, va de llei i va de legalitat. No és qüestió de frivolitzar, aquí estic 
d’acord amb l’Adrián de què no podem frivolitzar amb segons quines coses, no podem comparar 
situacions que són absolutament incomparables perquè són, no només distants, sinó perquè unes 
estan emparades amb la història i, fins i tot, amb la defensa d’un dret tan bàsic i tan humà com és 
la igualtat i la no discriminació per raó de raça, per tant, no comparem les coses, no podem 
frivolitzar i creiem que no és bo ni crec que sigui convenient fer-ho. 
 
I tampoc crec que haguem de veure com aquesta moció, com un objectiu en contra del Govern. 
Jo no, vamos, crec que no han de ser tan egocèntrics amb aquest tema, el Govern, no em 
refereixo a ningú en concret, sinó el Govern no pot ser tan egocèntric i pensar que tot el món està 
aliat per lluitar contra el Govern. No, no és això. La moció no cita al Govern de la ciutat de 
Sabadell ni hi ha una agenda oculta per presentar una moció per aviam com erosionem o com 
fotem una esquerda, perdó, com provoquem una esquerda en el Govern de la ciutat. No, no, no 
va d’això, no va d’això. Ni tampoc es pretén que aquí cadascú vingui a explicar la seva pel·lícula 
perquè tots tenim una pel·lícula que ens agrada i que podem explicar. I ara explicaré la meva 
també. 
 
El PSC té un projecte polític i social per Catalunya i el PSC no és independentista, i ho hem dit 
aquí, en aquesta sala de Plens una i dos i tres i ho direm mil vegades, perquè el nostre partit no 
és independentista. Tenim un projecte diferent. I es parla aquí o s’ha dit de què hi ha un projecte 
de canvi al país. Bueno, nosaltres també volem encapçalar un projecte de canvi que no es diu 
independència sinó que es diu federalisme. Ho vam defensar quan es parlava sobre la moció de 
l’AMIs. Ja veig que hi ha gent que riu i que sembla que això, bueno, pues molt bé, un tema 
fantàstic, això és una qüestió de respecte, cadascú té les seves idees, es poden respectar o no es 
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poden respectar. Ja està, i cadascú demostra el seu respecte i la seva educació amb aquestes 
actituds. 
 
El Federalisme és una opció, que és tan, és tan tonta, és tan tonta que funciona als Estats Units 
d’Amèrica, que funciona a Alemanya, que funciona a Suïssa. Països del Tercer Món i que estan a 
la cua del desenvolupament i de la civilització, per tant, no poden ser comparables amb una opció 
que és la independència, amb la que no estem d’acord però respectarem en tot moment. No 
estem d’acord amb la independència però tothom ha de tenir dret a reivindicar la independència 
pel seu país. Una altra cosa és que defensem que es voti en contra de la independència, però el 
que vostès, vostès, em refereixo a qui vulgui escollir aquesta via ha de tenir tot el dret i, per tant, 
com nosaltres tenim un altre projecte, nosaltres tenim un altre camí per guanyar, per assolir 
l’estabilitat política i social d’aquest país, nosaltres volem que prèviament es produeixin o es facin 
o es compleixin les condicions per fer-ho, que és respecte a la llei, el principi de legalitat i, per 
altra banda, respecte també a les resolucions judicials. Ni més ni menys que això.  
 
Un altre camí ens porta, doncs, com han dit molts responsables polítics, no del meu partit sinó de 
molts altres, a una situació de dificultats perquè aquest país pugui avançar en una situació 
d’atzucac amb la qual no podrem trobar cap punt de fuga ni cap punt de sortida. I crec que això no 
és bo ni pel país, no és bo per l’estabilitat política, no és bo per l’estabilitat social i no és bo per 
cap ni un dels ciutadans del nostre país. 
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de Guanyem Sabadell, Sr. Soler,  que diu, gràcies Alcalde. 
 
Jo crec que hem posat de manifest una vegada més, i en aquests debats això passa molt, com 
amb tan poca distància i no ens entenem o no ens volem sentir o no... és igual, aquí venim amb la 
idea al començament i al final sortirem amb la que ens doni la gana però no ens escoltem. I jo no 
despallaré el Twitter, Sr. Hernández, si el té a punt ja el pot llançar, ja pot fer e twit del que vulgui 
perquè crec que aquí la cosa no va d’escoltar-nos ni de matisos, aquí va de tot allò que tenim 
previst abans d’entrar i punt. 
 
Miri, Sr. Gesa, els atesos, els atesos són la justificació dels acords. Els atesos raonen els acords. 
No és veritat això que diu vostè que els atesos no importen, casi que ens els podríem carregar 
directament, posem si al final només votem els acords, fem-ho més fàcil, miri. La solució és fem 
quatre acords i andando! No, votem el conjunt de coses i jo he fet algunes preguntes i no m’ha 
contestat cap dels grups. 
 
Vostè fa una mica de trampa, vostè diu “em sorprèn”, a vostè no li sorprèn perquè he dit el mateix 
que he dit sempre i el que li he dit en públic i en privat, pel dret a decidir, per les llibertats 
públiques i individuals i, òbviament, clar que volem un referèndum, lògicament, i volem demanar 
un estat republicà i federat amb un Estat Espanyol que no és l’Estat Espanyol que vostès 
defensen, és un altre, clarament un altre, ja ha quedat de manifest. 
 
I, en qualsevol cas, nosaltres no canviem i sempre hem dit el mateix. Hi ha grups que han 
presentat avui la moció amb vostès que al març del 2014 van presentar una moció sobre la 
consulta per poder decidir el futur polític de Catalunya. La van presentar, eren ponents, i avui 
segurament Susana Díaz ja mana més del que ens imaginem i han presentat una cosa molt 
diferent. 
 
Miri, al final del que estem parlant, estem parlant de com els poders dominen, perquè al final no 
maneguen la cosa els polítics, maneguen els poders. I aquests poders no volen que ningú surti 
del carril i és això. I perquè la gent no pugui decidir, perquè la gent no pugui votar. Estem en 
situacions molt diferents i defensem estats realment molt diferents. 
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Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, gràcies Sr. Alcalde.  
 
Sr. Gesa, és veritat, electoralment no ens ha anat massa bé, és obvi. Un partit que està governant 
durant molt temps, període de crisi i, a més a més, amb una aposta política que segur que hi ha 
algunes persones que ens votaven i a partir d’aquesta aposta, doncs, no ens han votat i altres 
pues sí ens han votat perquè han fet aquesta aposta. 
 
Però jo el que li vull dir és que, escolti, a vegades la política no només és un càlcul fred d’allò que 
haig de dir perquè ha de tenir més o menys resultats. A vegades la política, i crec que ha de ser la 
política, és dir allò que realment creus i lluitar per aquelles coses que creus que realment valen la 
pena. En aquest cas, Convergència Democràtica i ara Partit Demòcrata de Catalunya, doncs, 
escolti, estem convençuts de què això és el millor per la gent que viu a Catalunya. Estem 
convençudíssims. I ho estem tant que, malgrat ens hagi costat més o menys vots, és el partit que 
ha posat més la cara i això em sembla que ningú pot negar-ho per aquesta idea i per aquest 
projecte, perquè molta gent n’ha parlat durant molt temps, però qui ha posat la cara i que li han 
inflat, sigui dit de passada, som nosaltres. Per tant, bueno sí, és veritat, però jo crec que la 
política, a part de càlcul fred de què em va bé i que no em va bé, es tracta de defensar idees que 
siguin bones o que creiem que són bones per la gent que viu a Catalunya que són l’àmbit que 
nosaltres volem defensar. 
 
I pel que fa al comentari de C’s, és exclamar jo, quin poder? ja n’hi ha un poder per sobre del 
Parlament, sí, és veritat, però no són els tribunals, és el poble, és la gent, són els ciutadans. 
Aquest és el que hi ha per sobre de totes les estructures. Totes aquestes estructures, és el que 
els deia abans, al final és una forma de convivència. El que és important al final és que reflecteixin 
el que vol la ciutadania, el que vol la gent, el que vol la ciutat, el poble. Això és el que les 
estructures han de servir, sinó serveixen per això, no són bones. 
 
I pel tema que em preguntava escolta que hi ha un xoc de sobiranies, el 48% pot imposar a la 
resta, no, no, no, ningú està, ha d’imposar res a ningú. Per això nosaltres defensem el 
referèndum, que és l’única manera, l’única, en aquests moments de poder esbrinar que és el que 
pensa la majoria de gent, i això és el que en aquests moments en el Parlament de Catalunya, 
avui, a part de la llei concretament, el President Puigdemont, doncs, va plantejar. Perquè és 
l’única manera, és veritat, no es pot imposar, però és clar fer els anàlisis aquests, vaig acabant, 
els anàlisis aquests de dir els que no han votat el que vostès, però no han votat una altra cosa 
estan a favor del meu, això és fer trampes, això és fer trampes i vostè ho sap. 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal de CpSBD, Sra. Ferràndiz,  que diu, sí, mirin, aquí tota 
l’estona parlem de lleis i en realitat el que fa patir és que planeja com la idea aquesta de què la 
llibertat només es deriva de la llei, no? és aquesta idea com que anem sentint i que s’ha anat 
veient per aquí. 
 
Això fa patir perquè és una idea justificadora dels règims autoritaris. El Franquisme i el Nazisme 
eren règims legals, tant que tenien les seves pròpies lleis. Sí, direu que això eren règims 
dictatorials i que és molt diferent i que l’Estat Espanyol avui és una democràcia, però és que les 
democràcies parlamentàries tampoc la llibertat està només subordinada a les lleis. Per tant, veient 
això assumim que la desobediència és un mecanisme més que legítim quan les llibertats estan 
amenaçades per lleis que contravenen els drets universals i s’han vist diversos exemples que 
s’han anat explicant per aquí. 
 
El que sí que està clar és que, evidentment, si sempre ens haguéssim cenyit a la legalitat i ningú 
s’hagués atrevit a desafiar lleis injustes, probablement moltes de nosaltres no estaríem aquí, ni les 
dones haguessin pogut votar, ni moltes altres coses. 
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Per tant, només un humil homenatge a totes aquestes persones lluitadores que han desafiat 
aquestes lleis i una crida a la desobediència per seguir conquerint sobiranies.  
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal d’ERC, Sra. Chacon,  que diu, gràcies. 
 
Si abans he recorregut a l’esperit de lluita i superació de les limitacions i restriccions imposades, 
ara recorro a dos dels motius que vostès proposen acordar. La defensa de la legitimitat de les 
institucions catalanes i la defensa de l’estat de dret. 
 
La legitimitat de les institucions catalanes no emana de l’Estat Espanyol ni de les seves lleis, 
prové d’una pròpia llarga història i, encara més, prové de la sobirania popular expressada en el 
Parlament de Catalunya.  
 
No es pot parlar de defensar la legitimitat de les institucions catalanes quan el que es pretén en 
realitat és, un cop més, obviar i minimitzar la seva història, la seva presència i el seu paper, així 
com limitar-ne l’expressió i competències.  
 
Així mateix, en un estat de dret és cert que tota acció social i estatal es sustenta amb la Norma i, 
remarco, es sustenta, és a dir, hi troba sosteniment per ser dut a terme. El que no hi ha de trobar 
és intransigència, impediment de canvi, arbitrarietat i negació.  
 
Quan la Norma, és a dir, quan del dret deixa de ser fruit de la voluntat ciutadana, deixa de 
respondre a les necessitats i inquietuds d’aquells a qui ha de donar sosteniment, deixa de ser 
legítim i converteix un estat de dret en un estat al servei d’uns pocs. 
 
No es pot parlar de defensa de l’estat de dret quan el que es pretén és negar als seus habitants el 
dret més bàsic i fonamental, el dret a decidir. No es pot parlar d’estat de dret quan en realitat el 
que es defensa és un estat que ha usurpat la legitimitat històrica del poble català negant-lo i 
assetjant-lo contínuament, convertint-nos a tots en orfes de memòria i de consciència de país, 
amb la finalitat constant i única de mantenir-nos sota el jou d’un fals estat de dret i de fer-nos 
creure que no som un país oprimit. 
 
Aquí no hi ha frivolitat, hi ha respecte per a tot allò que sigui una lluita pacífica pel reconeixement 
dels drets bàsics com el dret a decidir. Si vol comparacions, pot comparar-ho amb els milions de 
ciutadans que anem en autobús cada dia i ens desplacem, que hem sortit al carrer per defensar 
aquest dret a decidir. 
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Berlanga,  que diu, gràcies. 
 
Jo entenc, Sr. Gesa i grup municipal de C’s, que a vegades, com que a vostès aquesta 
confrontació els hi va bé i en part els retroalimenta, potser en alguns casos pot ser la seva raó de 
ser, que el posicionament de UPCS a vegades els hi faci, no els hi quadri, ens diguin incoherents i 
això.  
 
Mirin, sou un espai transversal, el més pròxim que hem fet a un referèndum aquí va ser un 9N i el 
quatre regidors que vam estar aquí, estem ara aquí, el dia 9N vam fer opcions diferents. Per tant, 
nosaltres tenim aquesta característica. Si ens volen etiquetar, doncs, mira, etiquetin com vulguin, 
com els hi vagi bé, però som així. El que compartim i tenim clar respecte aquesta qüestió és que 
tenim la convicció profunda de què Catalunya és una nació i té el seu dret a decidir el seu futur i 
que en aquest moment de la història que ens ha tocat viure, les bases estructurals constitucionals 
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que tenim, cal remoure-les amb un procés constituent i en aquest procés constituent, que s’ha de 
revisar temes econòmics, socials, jurídics, ha d’haver-hi un part molt important territorial per 
definir-ho en un referèndum. És així. 
 
I, Sr. Gesa, digui incoherents o digui el que vulgui, però les nostres votacions responen a això. Si 
fan una pregunta clara sobre aquestes qüestions, nosaltres, quan ha tocat, hem fet sí o no. I si 
entrem aquí, en la bronca i tal, no ens trobaran i, per tant, aquesta és la nostra coherència i és la 
nostra posició i no presentem mocions identitàries. No juguem al joc nosaltres de mocions 
identitàries i no confongui defensar el dret a decidir amb mocions identitàries, eh? 
 
Sr. Hernández, vostè ha fet una referència històrica a la Revolució Francesa en la seva primera 
intervenció. Jo si vol li recordo ara els patriotes espanyols de 1812, la Constitució de Cádiz, 
recordar les seves lliçons d’història en les quals decideixen a partir de la sobirania popular, 
constituir-se, fer una assemblea, que estava prohibit, i prendre decisions com acabar amb la 
Inquisició, que estava prohibit. Per tant, Sr., què és important aquí? L’important és la sobirania de 
les persones per decidir el seu futur i vostè sempre parla de la justícia. Escolti, el poder emana de 
les persones, les persones s’organitzen políticament en espais polítics i llavors fem la justícia. I 
quan hi ha una disfunció, hem d’actuar-hi i, de vegades, doncs el context en el que ens trobem 
ara. 
 
Jo els animo a ser valents, que imposin als demòcrates que portin a dintre, que facin més petit als 
nacionalistes espanyols que els hi fa empènyer cap aquí i Sr. Gesa, la societat catalana no es 
trenca perquè per sort la majoria de la societat és més sensata que moltes de les mocions que a 
vegades... 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, ara, gràcies Alcalde.  
 
Discrepo amb vostè Sr. Berlanga, com no podia ser d’una altra manera.  
 
Sí, evidentment, la societat des del meu punt de vista, està trencada, i li posaré un exemple. 
Nosaltres fa uns anys anàvem sempre a una celebració important per tots els catalans, els que 
són independentistes i els que no ho som, com és la Diada i ja, per exemple, ja no hi anem. És a 
dir, la societat està trencada, li agradi o no li agradi.  
 
Després, un altre tema, Sra. Chacon, no sé, parlava abans, jo miri, jo soc almenys igual de català 
o catalana igual que vostè, català en aquest cas, i jo no m’he sentit mai oprimit de res, la veritat. 
Vostè, té vostè aquest sentit, jo ho respecto molt però no digui els catalans oprimits, no, no, no, jo 
soc català, al menys, igual que vostè, al menys, i no m’he sentit mai oprimit per res, o sigui, no 
ens englobi a tots, a tots els catalans dintre d’una sèrie de catalans que com vostè s’ha sentit 
oprimida. Jo no m’he sentit mai oprimit, sincerament, no m’he sentit. Aleshores, tampoc m’agrada 
que sempre fiquin dintre del mateix calaix, posar a tots els catalans. Jo no m’he sentit mai oprimit, 
vale? Vostè sí, jo no. Però no tots els catalans s’han sentit oprimits, és un discurs, suposo que ho 
entén perfectament, oi que sí? Pues jo no m’he sentit mai oprimit.  
 
I després, un altre tema. Sr. Soler, bueno, la veritat, no ens escoltem o vostè no m’escolta a mi o 
jo no l’escolto a vostè, evidentment, el seu model de Catalunya no és el mateix que el meu i jo 
això ho respecto absolutament, com no podia ser d’una altra manera, però bueno, jo entenc, jo li 
he fet una pregunta que vostè no m’ha contestat, que era si l’estat de dret, havia que respectar 
l’estat de dret, etcètera, etcètera, etcètera, que era el punt número 3, si no recordo malament, i 
vostè no m’ha contestat. 
 
Moltes gràcies. 
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Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. Hernández,  que diu, gràcies Alcalde. 
 
Bueno, creo que no va a merecer la pena entrar en, otra vez, porque estamos ahí en bucle y claro 
si hay gente que piensa que aquí vivimos oprimidos, pues claro, yo esa sensación no la puedo 
cambiar, pero claro, los catalanes, afortunadamente, viajamos y a Cataluña viene mucha gente y 
vienen muchos europeos y de otros países y oye, en sus conversaciones no se van diciendo “hay 
que ver, oye, ¡viven oprimidos!, es que, ¡cómo pueden vivir así en este estado malvado!”, es decir, 
“nadie en Europa les hace caso cuando están oprimidos”. Ustedes van y abren embajadas y no 
les recibe nadie, nadie considera en Europa que Cataluña sea un problema sino es un problema 
español. Esto de la opresión, pues puede ser un sentimiento muy personal, pero bastante 
peculiar. 
 
En todo caso, afortunadamente, como se ha comprobado en la sesión de ayer y de hoy en el 
Parlamento, seguimos en esta bicicleta estática que los independentistas nos van regalando y 
¿ahora qué?, íbamos para adelante y ahora volvemos al referéndum, ¿eh? Nos habíamos, era 
una casilla que se había superado, que ya España que no diga nada porque ya eso ya había 
quedado atrás, menospreciábamos a Berlanga y a todos sus compañeros que apostaban por el 
referéndum, incluso se le insultaba, se le decía que eso ya está pasado, que adelante, que ya era 
unilateral, que ya ho tenim a tocar, y ahora volvemos a la casilla de salida, otra vez, 9N, 
elecciones, referéndum, otra vez elecciones y seguimos perdiendo energía, perdiendo dinero y 
atrapados en el mismo punto de partida. 
 
En todo caso, sí que lamento cuando acabe este debate, no voy a hacer ningún twitt, lo único que 
voy a lamentar es el mensaje que va a dar, Adrián Hernández no va a hacer ningún twitt, lo único 
que va a lamentar es el mensaje que el Equipo de Gobierno lanza a los ciudadanos, empresas y 
asociaciones de Sabadell. 
 
 
Sotmesa la proposició a votació, no s’aprova, amb 9  vots a favor, dels grups municipals del 
PSC, C’s i PP; 14 vots en contra, dels grups munici pals d’ERC, CpSBD, Guanyem Sabadell i 
CiU, i 4 abstencions del grup municipal d’UPCS.  
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18.- Proposició del grup municipal de Convergència i Unió sobre la modificació de 
l'article 20.4 del Reglament de Protocol i Cerimoni al de Sabadell. 

 
 
Atès que l’actual Reglament de Protocol i Cerimonial de Sabadell recull, en el precepte 20.1, que 

l’Onze de Setembre és la festa de Catalunya i per tant, és una commemoració reivindicativa a la 

qual se li afegeix la <<rememoració d’una derrota i l’anhel d’una normalització definitiva i plena 

com a país>>. 

Atès que els afusellaments que varen tenir lloc durant la guerra de successió a la ciutat de 

Sabadell varen realitzar-se davant del Racó del Campanar. Des del nostre grup municipal de 

Convergència i  Unió creiem que un possible espai adequat per a realitzar l’ofrena floral, prevista 

a l’art.20.4 del Reglament esmentat, seria fer-ho allà on varen succeir els fets de 1714.  

Entenem doncs, que d’aquesta manera podrem donar major compliment als anhels de 

normalització definitiva i plena i la rememoració d’una derrota que el propi Reglament de Protocol 

en fa bandera. 

Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents: 

 

 
 
ACORDS 
 

Únic.-  Es modifiqui l’article 20, quart apartat, del Reglament de Protocol i cerimonial de Sabadell, 

per tal que l’emplaçament de l’acte s’acordi anualment en el marc de la Junta de Portaveus. 

 
 
 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, moltes gràcies. 
 
Seré breu.  
 
Em sembla que és una moció no que té gaire complexitat senzillament, posa en negre sobre 
blanc un tema que havíem estat plantejant moltes vegades des del grup i el que tracta bàsicament 
és que en el reglament de protocol i cerimonial de Sabadell per l’onze de setembre preveu que 
aquest acte es realitzi amb un lloc molt específic, que nosaltres pensem que pot estar molt bé per 
moltes altres celebracions, commemoracions, actes, però per aquest en concret per la seva 
significació, sempre hem pensat que s’havia de fer en un lloc des del punt de vista institucional, 
més representació i la nostra aposta sempre ha estat aquí al Racó del Campanar, precisament 
d’aquí la moció que ja fa temps, a l’anterior govern vam fer perquè hagués una senyera i que no 
van complir al final, que sí que va complir el nou govern i creiem que és el lloc adequat. Això 
parlant amb l’equip de govern, ens vam plantejar el fet de que, home s’estava treballant amb un 
reglament amb un nou reglament de protocol i cerimonial, que potser al establir el lloc on havia 
d’anar, seria més adequat plantejar-lo en aquest moment i que per tant modificar el reglament per 
no obligar a fer-ho en el lloc, l’actual reglament d’acord però deixar la discussió a la Junta de 
Portaveus en cada moment, mentre no s’aprovi el nou reglament. Van estar d’acord, ens va 
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semblar que era raonable. Insistim per això que la nostra opció claríssima és aquí al Racó del 
Campanar, hem incorporat aquest suggeriment de l’Equip de Govern, per tant al final, el redactat 
de tot plegat li hem enviat a tots els grups, però per si de cas hi ha hagut algun problema i no l’han 
rebut, seria, es modifiqui l’article 20, quart apartat, del reglament de protocol i cerimonial a seguir, 
per tal que l’emplaçament de l’acte de l’onze de setembre, s’entén, s’acordi anualment en el marc 
de la Junta de Portaveus.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, molt breument. 
 
Simplement per marcar posicionament, en aquesta moció, em sembla raonable el que diu el Sr. 
Rossinyol, és un tema per decidir, és un canvi de reglament, simplement i aleshores nosaltres, 
aquest grup municipal no votarà en contra, perquè simplement és un canvi de reglament i el que 
farem serà abstenir-nos.  
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. José Luís  Fernández,  que diu, només dues 
consideracions. 
 
Primer felicitar al grup de CiU, bàsicament perquè en això li hem guanyat al Govern, perquè ja 
havia dit que volia fer-ho i han marcat el seu posicionament.  
 
Nosaltres bàsicament no estem d’acord en tot l’article 20, o sigui que no entrarem en si ho fem a 
un lloc o ho fem a un altre. Entenem que l’anterior govern va voler fer-ho més participatiu, més 
obert tenint un altre referent que no fos només el 1714, no ho sé perquè com la Sra. Glòria no hi 
era allà, però suposo. Simplement agafar i dir que ens abstindrem però volia fer un record a la 
gent que durant anys ha estat col·laborant amb la Agrupación andaluza de San Sebastian de los 
Ballesteros, que ho feien amb tota la bona fe, per fer-ho més obert, més popular i més participatiu 
del que entenem que seria el Racó del Campanar. Però de totes maneres ens abstindrem. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CpSBD, Sr. Serracant,  que diu, bon vespre, en nom de 
fet de formar posicionament dels quatre grups del govern, per expressar el suport a la moció, una 
vegada s’han fet algunes esmenes en la línia que ja ha explicat el Sr. Rossinyol i de les 
consideracions que vam fer arribar al grup proposant.  
 
La moció de CiU, va en la línia de fet del que s’ha comentat ja en aquest Ple en altres moments, 
les actes de fet deixen constància que tant el grup de CiU, com diversos grups municipals de 
l’actual govern s’havien expressat en aquesta mateixa línia i creiem important només apuntar per 
la memòria que queda escrita a les actes i del debat que ha hagut en aquest mateix sentit. 
 
El setembre de 2009, per exemple el grup municipal de l’Entesa proposava una moció que és la 
que va propiciar al final que disposem d’un reglament de protocol i cerimonial que va ser aprovada 
en aquell moment per unanimitat i en la que ja es va començar a treballar aquest tema. Un any 
després al novembre de 2010, el grup municipal d’ERC, de fet va presentar una moció en què 
instava la construcció i la futura ubicació d’un monument en memòria de Rafael de Casanova. 
Malgrat la moció tenia inicialment 5 punts i feia referència ja al canvi de lloc de la celebració de la 
diada nacional de Catalunya, finalment es va acordar retirar la majoria dels punts, es va acordar 
amb l’única negativa del PP, que no hi és, la construcció d’un monument en memòria i record de 
Rafael de Casanova i dels defensors de Barcelona, de 11 de setembre de 1714, com a símbol de 
la defensa dels drets i les llibertats de Catalunya. Això s’aprovava el novembre de 2010. En aquell 
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moment ja ho deia el portaveu del grup municipal proposant que amb aquesta proposta 
s’intentava de fet posar a cadascú al seu lloc Rafael de Casanova i els màrtirs i defensors de 
Barcelona l’onze de setembre i Lluís Companys el 15 d’octubre com a commemoració del seu 
afusellament i el record per tots els ciutadans de Catalunya, això ho apuntava en aquella moció 
l’any 2010. 
 
De fet constatar que ja l’any passat aquest Ajuntament va participar per primera vegada a l’acte 
d’homenatge a l’expresident de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys que s’organitzava 
fins ara només per part de les entitats.  
 
Aquella aprovació de la moció amb aquelles modificacions facilitava que es pogués parlar amb 
tranquil·litat sobre si calia canviar o no la manera de commemorar la diada i en tot cas fer-ho a 
partir del consens cosa que ja queda en aquella acta. Al gener de 2011 en el debat de l’aprovació 
inicial del reglament del protocol i cerimonial també es va deixar constància la necessitat de no 
fixar en el reglament la ubicació de l’acte de commemoració de la diada tal com s’havia debatut 
però que el grup municipal del PSC no hi va estar d’acord i així va quedar fixat en el text del 
reglament que avui tenim. 
 
Seguim doncs per acabar amb la proposta que ja es va posar sobre la taula en aquell moment i 
que avui gràcies a la moció de CiU doncs reprenem el debat, la moció que presenta avui 
incorporant aquesta fórmula que considerem adequada que estableix que serà la Junta de 
Portaveus la que fixi l’emplaçament de l’acte de commemoració de la diada una vegada s’elimini 
la localització que en aquest moment sí que consta en el reglament, per tant, atès el que vam 
poder comentar agraïm doncs la modificació que ha fet, l’esmena que ha fet, el grup de CiU per 
tal de que puguem avui tirar endavant aquesta proposta. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Sánchez, que diu, sí, em sembla bé la 
fórmula, crec que en aquest sentit per augmentar el consens, com bé deia el Matíes Serracant, 
està bé que es decideixi per Junta de Portaveus seguint aquesta filosofia d’arribar al consens 
màxim i jo sí que vull fer una petita crítica. Votarem a favor, però amb tot el carinyo, jo crec que no 
hi ha un lloc més o menys institucional que un altre, sinó que és institucional perquè la institució hi 
és, si va l’Ajuntament a Can Puiggener a celebrar la Diada està institucional perquè anem tots els 
representants de l’Ajuntament, per tant, en aquest sentit, aquesta però no és crítica sinó reforçar 
aquesta filosofia de consens d’arribar sempre als màxims racons possibles inclús amb la 
celebració del dia més representatiu per tots els catalans i catalanes que és la diada així en 
aquest sentit votarem a favor.  
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, no sé si hem pertany o no 
depèn de la situació, hi ha replica o no. Bé en primer lloc dons agrair a tothom la predisposició per 
tirar endavant aquesta proposta evidentment pel que fa l’entitat que col·laborava San Sebastián 
de los Ballesteros agrair perquè realment s’hi abocaven i això s’ha de reconèixer i jo crec que una 
cosa no treu l’altre ni molt menys, pensem. Lligant amb el tema institucional o menys institucional, 
jo crec que si que hi ha llocs més institucionals que altres, no més importants, sinó més 
institucionals. Precisament el Ple sempre es fa aquí o quan el mateix Ajuntament vol donar més 
rellevància institucional, segons quines recepcions no es fa a qualsevol lloc, es fan aquí, jo crec 
que és cert, hi ha llocs més institucionals que altres, perquè és on hi ha la seu de l’Ajuntament, 
perquè hi ha la seu del que representa el poder polític-ciutadà que representa el Ple, jo crec que 
és aquest i, per tant, sí que existeix, discrepo amb aquesta apreciació. 
 
Únicament per posar aquesta cronologia que ha fet el Sr. Serracant, certament hi ha totes 
aquestes iniciatives, nosaltres al març de 2014 vam plantejar la moció per hagués la senyera al 
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Racó del Campanar, aquell any més explícitament que nosaltres pensàvem que era un bon lloc 
per fer aquesta commemoració institucional, però també per fer justícia a la cronologia, vull 
recordar que en aquell moment CiU, jo m’atreviria a dir  dècades en plural, feien l’ofrena al racó 
del campanar perquè precisament no estàvem d’acord que és realitzés allà i crec que a la premsa 
cada any se’n feia resó, per tant, si que hem parlat, però potser si hem d’anar  buscant arrels, jo 
crec que trobaríem, precisament aquesta denúncia, demanda o aquesta opinió de que seria un 
bon lloc allà, amb aquests actes, que sempre es feien abans, dic dècades en plural perquè jo crec 
que eren més de dos.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
 
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova amb 23 vo ts a favor, dels grups municipals 
d’ERC, UPCS, CpSBD, PSC, CiU i Guanyem Sabadell i 4  abstencions dels grups municipals 
de C’s i PP. 
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19.- Proposició dels grups municipals d'Unitat pel Canvi, Esquerra Republicana de 
Catalunya, Crida per Sabadell i Guanyem Sabadell, e n defensa de la titularitat catalana de 
les vies que es construeixin al Vallès. 

 
 
Atès que el govern en funcions de l’Estat espanyol va publicar el passat 25 de juny la licitació de 
l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, tramo Terrassa-Granollers (enllaç AP-
7/C-60), popularment coneguda com quart cinturó, amb l’objectiu de “definir y comparar las 
diferentes alternativas de trazado, de conexión y de explotación para el tramo de autovía 
considerado, a efectos de que el estudio informativo sirva de base al expediente de información 
pública y al trámite de evaluación de impacto ambiental, con objeto de poder seleccionar la 
alternativa más adecuada” amb un cost de gairebé 1,9 milions d’euros. 

Atès que l’estudi informatiu que es licita comprèn únicament territori de Catalunya i que, malgrat 
connectar vies de caràcter interregional i de competència estatal, compleix funcions 
intercomarcals de mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona. 

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha reclamat públicament mitjançant comunicat 
de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 28 de juny “que sigui Catalunya qui 
defineixi les mesures necessàries per a resoldre la mobilitat entre el Vallès Occidental i el Vallès 
Oriental”. 

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat amb data 2 d’agost de 2016 ha licitat 
l’assistència tècnica per a la redacció del Pla específic de mobilitat al Vallès, amb la participació 
del propi Govern, dels Ajuntaments,  de ciutadans i de representants de la societat civil que 
analitzarà la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries existents i servirà per 
determinar i planificar com hauran de ser en el futur. 

Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 48 “Mobilitat i seguretat viària”, punt 1, 
“Els poders públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades en criteris 
de sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat....”. 

Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 140 “Infraestructures del transport i de 
les comunicacions”, punt 5, “Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre la seva 
xarxa viària en tot l’àmbit territorial de Catalunya, i també la participació en la gestió de la xarxa de 
l’Estat a Catalunya, d’acord amb el que estableix la normativa estatal. Aquesta competència inclou 
en tot cas: a) L’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de Catalunya. b) El 
règim jurídic i financer de tots els elements de la xarxa viària dels quals és titular la Generalitat. c) 
La connectivitat dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya entre ells o amb altres 
infraestructures del transport o altres xarxes.” 

Atès que la necessitat de la via amb la funcionalitat de descongestionar els trànsits des de la 
frontera francesa cap al centre d’una banda i d’una altra cap al llevant i sud peninsulars, i a 
l’inrevés, al seu pas per la conurbació de Barcelona no està fefaentment acreditada -com 
reiteradament ha posat de manifest, entre altres, la Campanya Contra el Quart Cinturó des de 
1992-, sobretot des de l’entrada en funcionament de l’Eix Transversal pel que es refereix al 
corredor central i per la inexistència de previsió per a la construcció del corredor litoral des de la 
frontera fins a Granollers ni d’Abrera cap a Tarragona i més enllà i encara menys quan estan a 
punt de caducar les concessions de l’autopista de peatge AP-7. 
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Atès que el vigent Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa un traçat indicatiu, però recull 
també un conjunt de traçats alternatius que van aparèixer en el procés de consulta pública que cal 
estudiar en els informes previs. 

Atesa la necessitat que es resolguin els problemes de mobilitat al nostre municipi i, en general, al 
Vallès, en benefici de la mobilitat de persones i mercaderies amb origen i destí majoritàriament a 
la mateixa comarca o a les comarques veïnes. 

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 l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

Primer . Instar al Govern de l'Estat Espanyol a anul·lar la licitació de la redacció de l’estudi 
informatiu de la B-40 (Tram Terrassa-Granollers). 

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les oportunes accions polítiques i 
jurídiques per aturar la licitació de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, tram 
Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60). 

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar de l’Estat espanyol la 
competència plena sobre qualsevol nova infraestructura de mobilitat al Vallès com es desprèn del 
vigent Estatut de Catalunya. 

Quart. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a comptar 
amb l’Ajuntament de ....  i a convidar a la Campanya Contra el Quart Cinturó en el procés de 
redacció del Pla específic de mobilitat del Vallès. 

Cinquè. Convidar el Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els Consells Comarcals 
del Vallès Occidental i Vallès Oriental i tots els seus municipis a donar suport a aquests acords. 

Sisè. Comunicar aquest acord al Ministerio de Fomento, al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als Consells Comarcals del 
Vallès Oriental i Occidental, a tots els municipis vallesans i a la Campanya Contra el Quart 
Cinturó. 

 
 
Hi intervé l’Alcalde , que diu, abans de passar al debat, ha demanat en temps i forma 
corresponent la intervenció prèvia a aquest punt el Sr. Francesc Macià Aguilar en nom de l’UES 
membre de la plataforma contra el Quart Cinturó. 
 
Hi intervé el representant de la Plataforma contra el Quart Cinturó, Sr. Francesc Macià Aguilar , 
que diu, moltes gràcies Alcalde, regidores, regidors. Presentem aquesta moció en defensa de la 
titularitat catalana de les vies que es construeixen al Vallès, en representació com s’ha comentat 
de les nombroses entitats que estem aplegades en la campanya contra el Quart Cinturó, entre les 
quals l’UES, hi és ja des del començament i quan dic al començament i quan dic el començament, 
vull dir que l’any que ve farà 25 anys i és diu aviat 25 anys, 25 anys que la campanya que 
treballem, ens mobilitzem, fem debats, publiquem estudis i lluitem contra aquesta greu amenaça, 
tant greu que tenim contra el nostra rodal, el nostre rodal i tots els espais agrícoles i forestals del 
Vallès. De fet encara guardem notícies de fa 25 anys dels diaris, que doncs deien que aquesta 
autopista tant imprescindible molt aviat estaria construïda. Això era a principis dels 90. Tant 
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imprescindible no devia ser quan encara no està construïda. Una autopista, una autovia que 
sempre cal recordar-lo, té els orígens en els projectes faraònics i desarrollistes del franquisme. 
 
Durant aquests anys la campanya ha anat evolucionant i hem treballat no només sobre els 
aspectes de conservació i de protecció del medi i del territori, sinó també i cada vegada més 
analitzant i proposant alternatives a problemes de mobilitat i desmuntat amb solvència i amb rigor 
i cal dir-ho això totes les fal·làcies tècniques que molt sovint s’han volgut justificar al projecte. 
 
El motiu de presentar aquesta moció, és la publicació com deuen saber del 25 d’abril passat per 
part de l’estat espanyol de la licitació de l’estudi informatiu del Quart Cinturó, crec que 
tècnicament s’anomena autovia orbital B-40, concretament en el tram Terrassa-Granollers. 
Aquesta licitació que de fet ens ha sorprès després d’anys d’inació i donat que el context actual no 
ho feia pensar, és ja pensem de dubtosa legalitat, tractant-se d’un govern en funcions i d’un 
projecte que és nou del tot, perquè s’ha de saber que l’anterior que havia hagut va quedar 
anul·lat, fa tres o quatre anys, al caducar l’expedient. Aprofito per reivindicar el paper de la 
campanya en aquest procés, perquè jurídicament el vam anar seguint, vam aconseguir aquesta 
victòria. 
 
Si una cosa ha quedat clara al llarg d’aquests anys és que l’obra que es vol projectar no té cap 
sentit com a autopista pel trànsit internacional que és com s’ha volgut justificar molt sovint, trànsit 
de llarg recorregut. L’eix transversal en el seu moment i les característiques que té en aquests 
moments el trànsit al Vallès no justifiquen de cap manera els problemes de mobilitat actual del 
Vallès són bàsicament deguts al trànsit intercomarcal i metropolità.  
 
D’aquí ve la raó de la present moció. L’estudi informatiu que es licita, tal i com es licita ara, afecta 
només al territori de Catalunya, no estem parlant del trànsit interautonòmic o internacional i 
malgrat que connecta vies de competències estatal, pretén complir funcions estrictament 
intercomarcals de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona, aquest és l’estudi que s’està 
licitant. 
 
Davant d’això la Generalitat, segons les normes de Catalunya té la competència exclusiva en la 
connectivitat dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya, entre ells o amb altres 
infraestructures, el transport o altres xarxes, per això el govern de la Generalitat ha reclamar 
públicament que sigui Catalunya qui defineixi les mesures necessàries per resoldre la mobilitat 
entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. En aquest sentit i això també forma part del motiu 
d’aquesta licitació. El passat 2 d’agost la Generalitat ha licitat l’assistència tècnica per la redacció 
per la redacció del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, és un tema que tenim en aquests 
moments entre mans, procés en el qual i val la pena remarcar-lo, es contempla la participació dels 
ajuntaments, però també de representants de la societat civil, aquest procés servirà per analitzar 
la funcionalitat d’aquestes infraestructures viàries i ferroviàries existents i planificar com ha de ser 
en el futur. En aquest context i tenim tot això en contra i a més que l’Estatut també diu a l’article 
48 de mobilitat i seguretat viària, que els poders públics han de promoure polítiques de transport i 
de comunicació basades en criteris de sostenibilitat que fomentin l’utilització del transport públic i 
la millora de mobilitat, pensem que tots plegats hem de ser prou conscients de la necessitat de 
resoldre els problemes de mobilitat al nostre municipi i al Vallès en general, això és veritat, però 
que això no ha d’anar en benefici de les persones i no en detriment de la nostra qualitat de vida.  
 
Actualment la construcció d’autovies és una aberració i ho dic clarament. En un moment en que 
els problemes de contaminació són creixent i que afecten a la nostra salut de forma alarmant. En 
un moment en que la lluita contra el canvi climàtic tothom sap que ha de ser una prioritat i en un 
moment en que la defensa i la conservació del nostre rodal, d’aquests camps i boscos que ens 
envolten i que els sabadellencs valorem i estimen tant i que hem fet bandera, la construcció 
d’autovies, a part de la destrucció dels espais naturals i de l’especulació que genera al seu 
voltant, només fomenta el transport privat i trànsit de mercaderies en camions, que és la principal 
causa de contaminació i d’emissions.  
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No tenim prou clares encara les lliçons d’algunes de les ciutats més contaminades del món, estic 
parlant de la cimera de Los Ángeles, que no paren de fer cinturons i cinturons i cada cop estan 
més col·lapsades i contaminades. Pensem que aquest és un exemple que cal evitar i per això, 
aquesta és la raó de la nostra lluita i justifica en aquests moments que presentem aquesta moció, 
però la qual demanem que el consistori adopti aquest acords. 
 
En primer lloc, instar al govern de l’estat espanyol ha anul·lar aquesta licitació, la redacció aquesta 
de l’estudi informatiu. Instar a la Generalitat de Catalunya per fer les accions oportunes polítiques i 
jurídiques per aturar aquesta licitació i alhora instar també al govern de la Generalitat que reclami 
a l’estat espanyol la competència plena sobre qualsevol nova infraestructura de mobilitat al Vallès 
que és el que desprèn de l’Estatut vigent de Catalunya. Instar també al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat ha comptar amb l’Ajuntament de Sabadell com es preveu en 
aquesta redacció del Pla Específic de Mobilitat del Vallès i ha convidar també a la campanya 
sobre el Quart Cinturó en aquest procés de redacció. 
 
Finalment, convidar al Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els Consells 
Comarcals del Vallès Occidental i del Vallès Oriental i a tots els seus municipis a donar suport a 
aquests acords i comunicar aquest acord al Ministeri, al Departament de Territori i Sostenibilitat al 
Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als Consells Comarcals dels Vallesos, a 
tots els municipis vallesans i a la campanya. 
 
Us demanem doncs, que votin favorablement als acords d’aquesta moció.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal de Guanyem Sabadell, Sra. Martínez,  que diu, muy 
brevemente. 
 
Normalmente, cuando vienen mociones al Pleno de estas características y las entidades nos 
hacen llegar sus inquietudes o reivindicaciones y nos piden a los grupos municipales que nos 
hagamos eco de ellas, por regla general, todos accedemos o por una vía o por otra, hoy viene y 
vuelve a venir la plataforma contra el Quart Cinturó, plataforma que como se ha dicho aquí con 25 
años de historia en unos momentos donde vivimos en una sociedad que todo es efímero que 
además es inmediato, que las reivindicaciones son unas y mañana son otras donde la gente se 
apunta y se desapunta recordar 25 años de historia de personas que han sido capaces de 
mantener una reivindicación en el tiempo y a lo largo de tantísimos años es reconocerles un 
trabajo inmenso pero, haciendo memoria para leernos esta moción y tal, yo permítanme que hoy 
haciendo memoria de esa reivindicación y sobre todo también para recordar lo que es la política y 
dónde debe estar la política y la coherencia en la política, parte de toda esa gente porque a lo 
largo de estos años ha habido gente que han estado más activos en la plataforma unos que han 
venido, otros que se han ido y al final hay un hilo conductor, pero hay una persona que déjenme 
que le haga un reconocimiento, que hoy es regidor de este gobierno y que desde muy jovencito 
yo lo recuerdo, yo no sé si él a mi, pero yo lo recordaré muy joven reivindicando y luchando por 
esa calidad de vida, por ese medio ambiente, por esas formas de movilidad en el Vallés que es el 
Sr. Matías Serracant, que hoy es regidor de nuestro Gobierno pero que era un crío cuando 
empezó a ser sensible con todas esas cosas. Por lo tanto, es verdad que al final la coherencia en 
otras cosas seguramente que las podemos perder con el paso del tiempo y de la vida, hay 
reivindicaciones y ADN de las personas que los mantienen a lo largo de su vida y que además es 
un elemento a valorar. Muchísimas gracias a la plataforma, por volver a recordarnos que es una 
asignatura pendiente que no está resuelta y que no podemos bajar la bandera en ningún 
momento ni la alerta, y muchísimas gracias a esas personas que sois de no tirar la toalla, a lo 
mejor cambiáis leyes y todo. 
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Hi intervé el regidor del grup municipal de CpSBD, Sr. Serracant,  que diu, des del grup de la 
Crida, volem destacar només un parell de coses perquè crec que en aquest cas el portaveu de la 
campanya, diguem-ne, ha fet una exposició prou àmplia i prou clara de com hem arribat fins aquí i 
de quins són els objectius d’aquesta moció.  
 
Sí que volíem ressaltar, en sóc membre, és veritat, però en la campanya, diguem, jo crec que cal 
ressaltar no, agrair, perquè al final ho fem tots entre tothom però sí ressaltar la persistència, la 
perseverança, la tenacitat d’aquesta campanya i la legitimitat que atorguen els 25 anys de treball i 
sobretot la raó del fet, que hem observat durant tots aquests anys, la crisi, l’increment de la 
consciència sobre el canvi climàtic, la limitació que fins i tot el RACC ja posa sobre la taula 
aquests dies, del model actual de mobilitat, la defensa creixent sobre els espais naturals de la 
plana, que de fet es va veure reflectida en el Pla Territorial Metropolità de consciència general que 
tenim sobre la limitació d’aquest model. 
 
Una campanya que no és res més que un front comú d’entitats de gent molt i molt diversa arreu 
del territori, una campanya que a més cal recordar-lo ha protagonitzat algunes de les 
manifestacions més multitudinàries que ha viscut, els darrers 20 anys aquest territori que és el 
Vallès. 
 
Només deixant-nos potser posar èmfasi en el context actual que motiva que avui estiguem 
presentant aquesta moció. És un camí molt llarg i malauradament en aquest temps s’ha perdut un 
tram del Quart Cinturó, està en construcció i per tant, no hem aconseguit tot el que es buscava 
des del territori que reclamava aquesta campanya.  
 
Però entenem que aquest camí, volem creure que estem en un moment en que comença una 
nova etapa, una nova etapa que nosaltres pensem que pot obrir realment aquest debat sobre la 
mobilitat i les infraestructures de transport, amb la profunditat el rigor, la visió estratègica i 
l’ambició necessària, un debat que pensem que no s’ha realitzat fins ara correctament, que s’ha 
simplificat sense anàlisis rigorosos per part de les administracions implicades, quan de fet des de 
la campanya mateixa i les entitats del territori feien aportacions de gran rellevància, amb una 
inèrcia que hi ha hagut i ho expressava també en Francesc Macià, de plantejaments fets dels 
anys 60 per la força d’unes ratlles i per un debat coix sobre la manca d’inversió sobre la manca 
d’inversió de l’estat a Catalunya. 
 
Des de la Crida volem expressar també les nostres temences i són, sobre el procés, en aquest 
cas sobre el procés de redacció d’aquest Pla Específic de Mobilitat del Vallès. 
 
Esperem però i per això avui aquesta moció, esperem però obertures de mires. Nosaltres no ens 
cansarem de discutir, de discutir sobre el model territorial, sobre el model de mobilitat, sobre el 
model econòmic, sobre la importància dels espais naturals i la connectivitat ecològica, sobre les 
necessitats del transport de les mercaderies i sobre els escenaris energètics. Discutir amb rigor i 
amb visió estratègica i això és el que avui volem traslladar amb aquesta moció, en el departament 
de Territori. Volem que per primera vegada s’obri un espai de debat en que les institucions 
implicades, les organitzacions socials i polítiques, el màxim de gent que desitgi la millora del 
territori estiguin compromesos. 
 
El Govern de la Generalitat, tal i com es trasllada en aquest acord, demanem que no trenqui la 
confiança que estem dipositant, amb la capacitat de redactar a partir d’aquest document i en 
l’espai de treball que hi ha d’anar associat un document digne d’aquest territori. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’ERC, Sr. Guerrero,  que diu, gràcies.  
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Com ha dit el Sr. Macià, aviat farà 25 anys de la creació de la campanya contra el Quart Cinturó. 
Si ara el bosc de Sabadell no està travessat per una via d’alta capacitat, amb un elevat trànsit de 
vehicles pesats que busquen una alternativa gratuïta a l’AP7, segurament és en bona part gràcies 
a la feina feta per la gent de la campanya. La construcció d’aquesta infraestructura respon a un 
model esgotat de desenvolupament territorial que no serveix per cobrir les necessitats de mobilitat 
dels vallesos.  
 
És evident que per resoldre la mobilitat interna del Vallès calen infraestructures, però les hem de 
dissenyar de manera sostenible, tenint en compte les necessitats econòmiques, però també i 
sobretot les socials i les mediambientals. Això passa per millorar les xarxes de comunicació ja 
existents i per tenir en compte també el transport ferroviari, encara tant deficitari al Vallès. 
 
Ha de ser la Generalitat qui determini la mobilitat al Vallès i no el Ministerio. Només així es podrà 
canviar l’orientació de la B-40 i donar-li la funció comarcal que ha de tenir. 
 
A ERC ha estat des del primer dia al costat de la campanya contra el Quart Cinturó, compartim 
plenament la seva lluita i els encoratgem a seguir lluitant.  
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Berlanga,  que diu, gràcies Alcalde.  
 
Primer de tot agrair l’esforç de totes les persones que han fet possible, com s’ha dit anteriorment, 
guanyar aquesta victòria temporal i parcial davant d’aquesta infraestructura del Quart Cinturó i a 
les entitats que han donat suport. 
 
També manifestar l’absolut suport a la moció d’UPCS i deixar clar el nostre rebuig manifest 
d’aquesta infraestructura necessària per obsoleta i el nostre compromís a no permetre i a treballar 
perquè no es produeixi cap esgarrapada més al nostre rodal.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, gràcies Sr. Fernández. 
 
El trazado de la B-40 a su paso por Sabadell, forma parte del proyecto a nivel nacional de un eje 
que unirá la frontera francesa, con el sur de España, en un corredor Mediterráneo, este es el 
famoso corredor del Mediterráneo.  
 
Este proyecto nacional afecta a más de una Comunidad Autónoma y es de interés general, por lo 
tanto en este caso es competencia del estado y por donde el anhelo es la B-40, por mucho que... 
y respetándolo absolutamente del posicionamiento del Sr. Macià, sean detractores del Cuarto 
Cinturón. 
 
El Cuarto Cinturón no es sólo una infraestructura de movilidad, sino de competitividad y con el 
retraso en la ejecución de la orbital B-40, estamos condicionando la competitividad de muchas 
empresas de Cataluña, que precisan de esta interconexión para la mejora de la logística, 
condicionando en versiones futuras y perdiendo en costes y oportunidad. La dilatación del tiempo 
hace que las infraestructuras pierdan el valor y el criterio de cuando fueron diseñadas. La 
caducidad del expediente de evaluación del proyecto, por la desidia de gobiernos anteriores, 
implicó un nuevo y grave retraso en la culminación de la obra. Es necesario imponer los criterios 
económicos sobre los políticos en obras como esta si queremos impulsar el tejido empresarial 
catalán. 
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La Cámara de Comercio, cifró en unos mil millones de euros lo que ha dejado de ingresar 
Cataluña, por el hecho de no disponer del Cuarto Cinturón. Así como de la pérdida de entre 
10.000 a 30.000 puestos de trabajo. Los cálculos se  han hecho desde el año 1996, fecha en que 
estaba prevista la inauguración de esta autovía, que tiene que unir el Baix Llobregat con el Vallès 
Oriental. Con esta cifra, la Cámara de Comercio quiere demostrar la rentabilidad socioeconómica 
de esta infraestructura, que encuentra imprescindible para el impulso económico del país. El 
cálculo se hizo teniendo en cuenta la pérdida de competitividad que ha supuesto no tener la vía y 
el ahorro de tiempo y de seguridad que nos ha producido. Según ese estudio de la Cámara de 
Comercio, la construcción del Cuarto Cinturón, supondría la creación de casi 10.000 puestos de 
trabajo y una aportación del 0.5% al PIB catalán.  
 
Por otro lado, la construcción de la B-40 reduciría considerablemente el tráfico en las carreteras 
comarcales, que según la estadística de la DGT, soportan un número mucho mayor que las 
autovías. Reduciendo el tráfico de estas carreteras secundarias, las convertimos en más seguras 
para conductores y ciclistas, ya que estos últimos son los protagonistas de muchos de los 
accidentes que se producen en estas vías. 
 
Y con respecto a Sabadell, se reduciría también el tráfico de vehículos de procedentes de 
poblaciones colindantes que ahora no tienen más remedio que transitar por la vías principales de 
nuestra ciudad, para enlazar con otras autovías congestionando el tráfico y aumentando los 
niveles de contaminación. Por ello, para nosotros el Cuarto Cinturón es una infraestructura 
absolutamente necesaria y, por lo tanto, no daremos soporte a esta moción.  
 
Gracias. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. José Luís  Fernández,  que diu, gracias Alcalde.  
 
Traía la intervención hecha pero no me puedo resistir a quedarme un poquito sorprendido de los 
posicionamientos de los grupos, porque normalmente cuando se trae una moción, se suele traer 
un posicionamiento más o menos similar. 
 
Sra. Martínez, ya sabemos que apoya la moción, pero que la apoya por cariño, pero no me he 
enterado muy bien de la posición, supongo que está en contra, porque sino no lo afirmaría, lo que 
sí me ha quedado claro es que está en contra de cualquier variante del Cuarto Cinturón, espero. 
 
El señor que quiere otra vía pero hecha por la Generalitat, como si eso fuera una garantía de éxito 
de nada, como podemos ver con la C-32 o con el eje transversal que se tenía que hacer un par de 
veces. 
 
El Sr. Berlanga no me ha dejado muy claro, pero la moción le gusta porque no es identitaria, 
según su opinión y no le aburre y puede venir muchas veces porque eso es persistencia y no 
empecinamiento en el error. 
 
Miren esta es una moción con trampa, porque el título dice una cosa, que es que quieren la 
titularidad catalana, para una vía que ya no es según ustedes para un tráfico autonómico, sino un 
tráfico comarcal, etcétera, se podía discutir este es un estado multinivel, hay una interpretación 
que tiene el ministerio, hay otra interpretación que tiene la Generalitat o que puede tenerse por 
intervención del Estatut, muy bien, perfecto. 
 
Yo no lo entiendo, de verdad, se pide el traspaso al gobierno de España, perfecto se discute, pero 
mientras tanto se avanza, que es un estudio informativo, que no se esta poniendo ni un metro de 
asfalto, ni es esta tocando nada y que entiendo que los estudios informativos que los haga la 
Generalita o los haga el estado tienen una parte ambiental que se tendrá que respetar. En una 
situación normal en lo institucional esto sería una mera predicción, una interpretación de cual 
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tiene que ser la vía, cual tiene que ser la competencia, pero en realidad lo que se quiere es 
entorpecer el tema 25 años más. Porque ustedes siempre han celebrado como una victoria, no 
que se haga o no se haga, sino que vayan agotándose los plazos, vayan caducando los 
diferentes trámites que hay que hacer y después venir con la cantinela que el estado no invierte, o 
sea el mensaje que están mandando es señor Ministerio de Fomento no invierta en el Vallès, 
porque simplemente un estudio informativo suyo no lo queremos. 
 
No es lógico, no es coherente y, por lo tanto, votaremos en contra.  
 
Gracias. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Beltran, que diu, bona nit Sr. Alcalde i senyors 
regidors, públic.  
 
La moció que ens presenten amb  aquest Ple és una moció ja recorrent, però amb la novetat que 
s’inclou la nota de què el departament Territori i Sostenibilitat redactarà un pla específic de 
mobilitat del Vallès, per ajudar a què el país estigui a l’alçada dels països més desenvolupats 
social i econòmicament i com a tal hem de tenir les millors vies possibles i per poder estructurar 
un sistema de transport públic i competitiu. Com a idea, en general crec que és important dir que 
l’actual conjuntura del país hauria de poder facilitar que tothom avancéssim conjuntament amb el 
màxim consens possible. 
 
Pel que respecta a les infraestructures, segueixo la moció. per nosaltres és de vital importància i 
és de sobres conegut que sempre hem defensat la creació d’infraestructures que millorin 
l´interconnexió i l’accessibilitat entre els municipis, per tal que beneficiï la mobilitat fàcil i ràpida, 
tan per les persones com les mercaderies perquè només d’aquesta manera, s’ajuda i facilita la 
creació de riquesa als territoris, creem consum, empreses i llocs de treball. 
 
Aquestes infraestructures no han d’estar renyides en absolut, en absolut, amb el respecte amb el 
medi ambient i amb l´integració amb l’entorn, en l’ordre institucional creiem important i oportú 
treballar perquè sigui la pròpia Generalitat la que pugui gestionar en el sentit ampli de la paraula, 
les pròpies infraestructures del país analitzant-les conjuntament amb els ajuntaments i amb els 
agents socials, etcètera, en tota la seva magnitud però sense perdre els objectius que volem 
conquerir, ara bé, en aquesta moció vostès intenten barrejar conceptes que tenen tractes 
diferents, per una banda ens parlen de la titularitat a les competències a les vies catalanes i per 
l’altra aturar la infraestructura del quart cinturó. Nosaltres creiem que es tracta d’una 
infraestructura que s’ha d’acabar i finalitzar, i per suposat que compleixi amb tots i més amb els 
requisits mediambientals perquè es tracta d’una via que facilitarà la relació entre les àrees 
industrials reduint el trànsit de vehicles pesats a l’interior de les poblacions i també disminuirà els 
sorolls i la contaminació entre altres variables o consideracions. Hem de ser conscients que no 
ens podem permetre més endarreriments ja són molts anys fins ara en portem 25, deixar les 
coses a mitges és totalment antieconòmic i té un impacte visual molt negatiu i provoca molèsties i 
desànim a la població. I per acabar, jo recomanaria que tots hauríem de ser pràctics i, sobretot , 
anar per feina perquè mentre nosaltres estem parlant encara del Quart Cinturó amb tots els seus 
ets i uts, a Espanya no paren de construir infraestructures d’aeroports i trens d’alta velocitat.  
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Ayuso , que diu, gràcies Sr. Alcalde.  
 
No passa res, és tard ja, coincideixo amb alguns grups que m’han precedit en que el títol de la 
moció no té res a veure amb el contingut, o té una part a veure amb el contingut però que tothom 
s’ha centrat amb un element que és la campanya contra el Quart cinturó, quan el títol és sobre en 
defensa de la titularitat catalana de les vies que es construeixen al Vallès, per tant crec que el 
votem en esperit tots els que estem aquí, no té, no s’avé amb el que seria el títol de la moció, per 
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tant vagi per endavant això. Nosaltres serem coherents amb el que hem..., ens hem posicionat i 
hem mantingut durant molts i molts anys nosaltres creiem que el Quart Cinturó és una obra 
necessària i que fa tard, fa molt tard, molt tard. És una obra necessària per la ciutat, per la 
comarca i pel país. Per Catalunya perquè ja s’han donat les dades, no les repetiré a nivell 
econòmic, a nivell de competitivitat, a nivell de desenvolupament, a nivell d’ocupació, etcètera, no 
entrarem aquí, a nivell de país. 
 
A nivell de comarca també, la connexió amb el Vallès Oriental, la connexió amb diferents 
municipis de la nostra comarca, de la nostra part de la comarca, la possibilitat de poder tenir més 
competitivitat en l’àmbit del transport, aprofitar oportunitats que altres municipis estan aprofitant a 
dia d’avui, com Terrassa i que nosaltres fa molts i molts anys que estem desaprofitant i a nivell de 
Sabadell, també perquè hi ha moltes actuacions que s’han fet i altres que estan projectades, que 
prenen raó a nivell de mobilitat em refereixo, que prenen raó precisament amb el Quart Cinturó. 
Ronda Nord, per exemple, la Ronda Oest, la connexió amb Castellar del Vallès, la possibilitat 
d’eliminar vehicles de pas per la Gran Via, de pas em refereixo que no són de Sabadell sinó que 
han de passar per la ciutat de Sabadell, perquè no tenen vies alternatives per fer-ho. Tot això, 
moltes d’aquestes infraestructures,insisteixo que prenen raó precisament amb el Quart Cinturó, la 
connexió de la Ronda Oest amb el Quart Cinturó, ens permetrà millorar la mobilitat, no només de 
Sabadell sinó també d’altres municipis de l’entorn, la connexió amb Castellar del Vallès, permetrà 
que no circulin milers i milers de vehicles per la Gran Via, això ens permetria, insisteixo també 
repensar el format de la Gran Via, etcètera. 
 
I també mantindrem el nostre posicionament, perquè venim d’on venim i venim d’un pacte per les 
infraestructures que és de l’any 2008, que es va aprovar pel Consell de Ciutat de Sabadell, venim 
també d’una declaració a favor de l’autovia orbital d’octubre del 2010, van donar suport 150 
entitats de la nostra ciutat de tots els àmbits, social, cultural, econòmic, empresarial, industrial, 
etcètera, etcètera, i creiem que això no, diríem, no complir el mandat del pacte per les 
infraestructures o no ser fidel al que les entitats de la ciutat de Sabadell ens van demanar, va ser 
a l’octubre del 2010, crec que seria una manca de fidelitat, no només a totes les persones que 
han treballat durant anys i anys en aquest projecte, sinó també amb els interessos de la ciutat de 
Sabadell. 
 
La presentació d’aquesta moció, nosaltres creiem que és una reacció a la licitació, que va ser al 
mes de juny, d’aquest estudi informatiu del Quart Cinturó entre Terrassa i Granollers, però que en 
qualsevol cas, els grups municipals, al menys el nostre grup municipal, vol ser fidel, mantenir el 
posicionament i ser coherent amb el que ha defensat sempre i creiem en aquesta infraestructura, 
creiem que s’ha badat en alguns moments perquè s’ha deixat caducar expedients informatius que 
no s’havien de deixar caducar però que, en qualsevol cas, és una obra necessària pel nostre 
territori, petit, el de Sabadell, pel nostre territori una miqueta més gran per la comarca i també pel 
nostre país. 
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal de Guanyem Sabadell, Sra. Martínez,  que diu, sí, Sr. 
Fernández, había empezado a decirle que no me podía estar de hacerle algunas observaciones. 
 
Mire, cuando se llevan cinco horas y media de Pleno, como llevamos ahora, normalmente 
siempre todos los Plenos, usted, ya sé que se sorprende siempre en todos los Plenos y en todos 
los puntos, pero empiece a acostumbrarse. Cuando viene una entidad, lo que hacemos los grupos 
del Gobierno que somos proposants de esta moción, es respectar la intervención y uno de 
nosotros argumenta. El resto, siempre continuamente en todos los Plenos lo que hacemos, por 
respeto también a la entidad, es como grupos políticos diferentes, agradecerles o no, a veces 
depende, el trabajo. Esto lo hacemos siempre en casi todos los Plenos. A veces con más acierto, 
otras veces con menos, pero lo que intentamos es que el Pleno sea ágil. 
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Yo jamás en mi vida voto por cariño, me parece una falta de consideración a mi como político. Yo 
voto en consecuencia, siempre. A veces, me equivoco en la votación, pero le puedo asegurar a 
usted que yo sé perfectamente, a quién represento, lo que represento y lo que voto. Cuando 
usted lo ha dicho, a mí me ha parecido de una banalidad que me estaba un poco insultando, yo 
espero y le pido por favor que lo retire.  
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CpSBD, Sr. Serracant,  que diu, la brevetat que pugui, 
però entenem que això avui diguem-ne aquesta excusa que ens ha posat sobre la taula la 
campanya sobre el Quart Cinturó obre un debat, un debat que em permetran que diguin que és 
força pobre hores d’ara i que per tant la voluntat que crec que també té en aquests moments la 
Generalitat de Catalunya a instància d’aquest Pla Específic de Mobilitat del Vallès que redactarà 
la Generalitat, entenem que ens ha d’ajudar a pujar el nivell del debat. 
 
Vull recordar, el Sr. Gesa ha dit que se deben imponer los criterios económicos por sobre de los 
políticos, deu estar gravat a l’acta. Los criterios económicos, parlem dels econòmics i tant que 
parlarem dels criteris econòmics, amb una visió global i dels estudis de la cambra de comerç que 
òbviament coneixem i volem estripar perquè són interessants per analitzar la realitat en que es pot 
mirar si m’ho permet de moltes maneres. 
 
A C’s ningú se n’ha adonat que l’any 2010 es va aprovar un Pla Territorial Metropolità a Barcelona 
que feia un avenç molt significatiu sobre tot això que avui estem parlant, sobre quines són les 
necessitats de les infraestructures d’aquest país i que aquest debat sobre la titularitat que potser 
no ha quedat ben expressat al títol, però que als atesos i en l’exposa, jo crec que queda ben 
reflectit i el Sr. Francesc Macià, ho ha exposat, és intrínsec que la decisió, sobre la definició de 
quin territori volem, quines infraestructures necessitem i de qui són competència, per alguna cosa 
tenim un Estatut i, en aquest cas, una Constitució que també així ho estableix. 
 
No és banal que en aquests moments el Ministerio es gasti gairebé 2 milions d’euros, si no 
recordo malament, perquè no ho he trobat, gairebé dos milions d’euros en fer un estudi informatiu 
que no servirà de res, perquè en aquest territori no es farà aquesta via, perquè aquest territori té 
un Pla Territorial Metropolità aprovat per la Generalitat de Catalunya. Abans parlàvem de 
capacitat d’autogovernar-nos, doncs aquí també hi ha aquest element. 
 
M’agrada molt Sr. Ayuso que ens citi aquests pactes a que ens tenia acostumats el Sr. Bustos, 
aquelles... no sé qualificar-lo la veritat, aquella declaració aquell pacte. Hem canviat i ho 
comentàvem quan l’Alcalde de la ciutat anava a representar aquesta ciutat a l’àmbit de la B-30, no 
és que aquesta ciutat té un posicionament diferent, aquest Ajuntament té un posicionament 
diferent sobre elements tant estratègics per la ciutat com el Quart Cinturó i parlem de la Ronda 
Nord, clar que hem de parlar de la Ronda Nord, perquè mentre estem aquí no podrem algunes 
inversions en les que segurament hi podria haver un cert acord i una discussió imprescindible per 
definir com han de ser.  
 
Els companys de CiU i companyia, són les claus d’un debat pobre encara i crec que tots, que és 
la nostra voluntat també com ha forces polítiques en el marc de la campanya contra el Quart 
Cinturó, intentar pujar el nivell d’aquell debat i posar elements sobre la taula solvents, d’anàlisi 
econòmica quantitativa, perquè encara hem de fer aquest debat, per tant per acabar només, 
mostrar la nostra voluntat com a Crida per Sabadell i també en el marc dels nostres representants 
al Parlament de poder discutir, de quines són les necessitats de mobilitat d’aquest territori. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’ERC, Sr. Guerrero,  que diu, als senyors de C’s, lamento 
dir-los que no han entès res del que he dit. Nosaltres no defensem que la via la faci la Generalitat, 
el que defensem és el rodal de Sabadell i un desenvolupament sostenible i defensem que en un 
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espai tant petit no es posar infraestructures d’alta capacitat tant properes, sense trinxar el territori. 
I el dia que vulguin els porto a passejar pels terrenys afectats pel Quart Cinturó i els explico allà 
directament. Que el que coneix el territori és el que se l’estima. 
 
També posant-me una mica amb el que deia el Sr. Maties Serracant, m’agradaria saber quantes 
entitats donarien ara suport a aquella performance, ara que no tenen el govern dels socialistes. 
 
I el Sr. Gesa, gràcies per donar-nos més arguments per marxar d’Espanya, posant els arguments 
econòmics per damunt de tots els altres i parlant-nos d’un Corredor Mediterrani viari que és tant 
fàcil com fer gratuïta l’AP-7. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Berlanga,  que diu, gràcies. 
 
En la línia del que es deia anteriorment el regidor Serracant, expressar la sorpresa per aquests 
plantejaments antics, economicismes i molt miops sincerament, dintre de certs sectors 
empresarials, dintre dels plantejaments d’alguns sectors productius, donat que aquests 
plantejaments ja estan superats, inclús a la Generalitat a alguns d’ells. Els anys passen, les 
campanyes passen però els models de mobilitat i de la gestió del territori, també canvien i estaria 
bé fer-hi una mirada. 
 
No sé Sr. Beltran, vostè ha dit hi ha uns anys d’endarreriment, hi ha un desànim de la població. 
Com hi hauria més endarreriment o més desànim? Havent trinxat el Torrent de Colobrers i la Salut 
com anava això d’inici, molts carrils, que seria anant endarrer o anar endavant.  
 
Tenir una ciutat amb un rodal cuidat en què la ciutadania pugi gaudir, això té un valor extraordinari 
per la qualitat de vida dels ciutadans, de la qualitat atmosfèrica de l’aire que respirem, per tant són 
dades rellevants que de veritat costen i no neguem que mobilitat al Vallès, hi ha problemes de 
mobilitat i hi ha solucions, Sr. Ayuso, la crta. de Castellar, hi ha opcions de connectar la ctra. de 
Castellar, potser, amb la Ronda Oest, hi ha opcions, hi ha opcions de transport públic, també, el 
Vallès té amplis marges de millora, per tant, els animem a la reflexió i una vegada més manifestar 
el suport a la moció i a la defensa del rodal. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, només dues consideracions. Sr. 
Serracant, política econòmica vostè ha dit quan em referia a econòmica em referia a interès 
general, que ho he remarcat vàries vegades dintre de la moció, ho he dit, és una obra que per 
nosaltres és d’interès general i que per sobre d’interessos polítics molt lícits tots i vostè que des 
de petit com comentava la regidora Marisol, que era un activista amb això i em sembla molt bé. 
Per mi o per el nostre grup aquesta obra és d’interès general i per això dic això. 
 
Segona puntualització. Escolti’m Sr. Guerrero, estem parlant d’una infraestructura i a part vostè 
està amb l’obsessió un altre cop, abans el Sr. Berlanga company de vostè de govern, deia que no 
volia confrontació, deia un altre argument més per marxar d’Espanya, escolti estem parlant d’un 
infraestructura, estem parlant d’una infraestructura, és que està obsessiu amb això, és que està 
obsessiu, absolutament obsessiu, abans que la Sra. Chacón que estava oprimida, ara vostè 
parlem d’infraestructures i marxar d’Espanya. Escolti, estem parlant d’una infraestructura, vull dir 
que per nosaltres, per vostè si no, que em sembla molt bé i és molt legítim, vostè no la considera 
necessària, molt bé, però està barrejant vostè la velocidad con el tocino, estem parlant d’una 
infraestructura i vostè surt amb el tema de marxar d’Espanya, o sigui que l’obsessió, l’obsessió la 
té vostè, jo no tinc cap obsessió, jo estic parlant d’una infraestructura que per nosaltres, per 
aquest grup municipal és necessària. La posició de vostè creu que no és necessària, em sembla 
molt bé, però bueno ja barrejar això amb lo altre i tal, bueno és el que estan fent sempre, vull dir 
abans el Sr. Berlanga que deia que no se què d’aquestes mocions o tal, pues el seu company de 
govern ara ha aprofitat la avinentesa per dir no se què, bueno doncs em sembla molt bé.  
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Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. José Luís  Fernández,  que diu, gracias Alcalde.  
 
En primer lugar, dirigirme a la Sra. Martínez para decirle que yo le estaba hablando del hecho de 
apoyar la moción, no del voto, nunca se me ocurriría insinuar que se vota o se deja de votar ni por 
cariño, ni por amiguismo, ni por ninguna cosa de estas. Como se ha ofendido, le pido disculpas, 
sin ningún tipo de problema y ya está, igual que el día que yo reciba algo que me siente mal, pero 
parto del hecho de que nadie quiere ofenderme a priori. 
 
Sr. Guerrero no le digo lo mismo, porque claro ya está haciendo buenos y malos. Los buenos son 
los que se conocen el territorio, los que tienen casualmente su posición y los malos, que somos 
los que no lo queremos que casualmente tenemos otra posición distinta. Bueno pues no, no, por 
una razón muy sencilla usted es no como regidor de Vía Pública, en el tema de la Rambla Iberia, 
cuando esté abierta queremos hacer una más pacífica, recomienda coger una vía alternativa para 
entrar por el norte de Sabadell, una que sí existe y como bien se ha dicho anteriormente, en 
muchas de las que no existen están vinculados a este proyecto, entonces en qué quedamos. 
Tenemos problemas aquí y ahora que mientras haya otra solución, la que hay o la que es viable 
es esta, después no quejamos del colapso de la Gran Vía, querremos una ciudad más pacífica, 
con carriles bici, etcétera, ¿Cómo lo conseguimos?, a ver porque no podemos querer todo, 
porque cuando se habla de la famosa sartén de las ferroviarias también pueden perjudicar y 
trinchar el territorio, también partiré del hecho de que cuando se hagan, se harán con el máximo 
respeto al entorno que se pueda. Es que aquí se hace una cosa falaz, se dice, se quería hacer 
una autovía, que no es lo que se hace ahora, en los 70 que tenía esto, iba a afectar este terreno, 
este terreno, este terreno, bueno pues, ¿no hay un estudio informativo, no hay una vía? pues 
antes había, haremos, ya está, pero volver otra vez al punto de inicio una vez y otra y otra, pues 
nosotros pensamos que no es la vía más adecuada.  
 
Gracias. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Beltran, que diu, Sr. Serracant, per contestar 
el que vostè ha preguntat, podem parlar com vostè vulgui, perquè és un tema que realment 
m’agrada, alguna vegada ho hem comentat amb alguns moments. Possiblement el Pla de 
Mobilitat que farà el departament ens pugui ajudar. Ara bé no ens enganyem, no ens enganyem 
les obres que vostès ens proposen, no compleixen les demandes o necessitats reals que diuen, 
no ho dic jo, ho diuen molts agents socials, vull dir... pensi que el corredor que vostès volen 
modificar, vull dir no es pot resoldre només amb els transport públic i ferroviari. Per activar el teixit 
socioeconòmic de la zona ens fa falta quelcom més per ser eficients i productius.  
 
Sr. Berlanga, escoltim, jo no vull malmetre el rodal, hem de pensar que les infraestructures no 
estan renyides amb el medi ambient es poden fer obres, grans i que estiguin amb l’entorn. No 
sigui catastròfic i no vengui unes idees que no són realment veritat que ningú vol, ningú vol 
destrossar el rodal, tothom vol millorar la seva vida i per millorar la vida de les persones i de la 
mobilitat fa falta infraestructures, acord amb els actuals temps que correm.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Ayuso, que diu, gràcies Alcalde. 
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Sí, són dos temes diferents, una cosa és la defensa de la titularitat de les vies catalanes i un altre 
cosa és la defensa o no del Quart Cinturó, i per tant, per això demanava una concreció en quant 
al títol o als acord de la moció. 
 
Si es tracta del segon tema, estem parlant de mobilitat, del Quart Cinturó, estem parlant de 
mobilitat, estem parlant de connectivitat i estem parlant de respecte pel territori. I en quant a la 
connectivitat i a la mobilitat hem de saber si aquest és l’objectiu, com traiem cotxes de les vies. En 
bicicleta, difícilment, difícilment, al menys amb una connectivitat interurbana i més amb l’orografia 
que tenim al nostre territori. Hi ha  altres alternatives que s’han apuntat, el transport públic, a totes 
llums insuficient a dia d’avui insuficient, una mobilitat laboral, una mobilitat familiar, una mobilitat 
d’oci, per tant, s’han de buscar alternatives. Nosaltres creiem que l’alternativa és aquesta, 
discutible o no però nosaltres creiem que aquesta alternativa és la viable i insisteixo en el tema 
dels elements documentals i els elements socials que li donen suport a aquesta, a aquesta 
infraestructura, a aquesta i altres. Em refereixo al pacte per les infraestructures de Sabadell i em 
refereixo a la declaració a favor de l’autovia orbital, i em sembla una manca de respecte per 
aquestes cent cinquanta entitats que van participar i per totes les persones que van participar al 
Consell de Ciutat durant diverses sessions i els professionals que hi ha darrera dels documents 
que hi ha en una i en una altra activitat, parlar de performance i parlar d’històries. No era una 
persona que feia aquests events, era l’Ajuntament de Sabadell que va organitzar el Consell de 
Ciutat i era també l’Ajuntament de Sabadell el que va propiciar, Ajuntament de Sabadell, el que va 
propiciar aquesta declaració a favor de l’autovia orbital.  
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CpSBD, Sr. Serracant,  que diu, aquesta cara és sigues 
breu, ho seré, i jo crec que haurien d’emplaçar-nos tots a seguir el debat amb més, jo crec amb 
una mica més d’informació sobre la taula. 
 
No em puc estar de dir algunes coses al Sr. Ayuso, no són coses diferents, la funció és 
determinant, primer hem de saber quina demanda és, a quina demanda respon i la funció porta 
associada una titularitat i aquesta és la conclusió a la que jo crec que ha arribat la Generalitat de 
Catalunya, més enllà de què fa uns quants anys hi hagués coses diferents, més enllà de què 
també deixin viure-ho, 270 entitats conformaven la campanya contra el Quart Cinturó, milers de 
persones van sortir al carrer.  
 
Com traiem cotxes de la carretera? Som-hi! La següent moció ens ajuda també a parlar d´això. 
Com mirem de reduir, de fet jo li diria com mirem de reduir la necessitat de moure’ns perquè cada 
vegada ens movem més per fer el mateix que fèiem fa no sé quants anys, cada vegada ens hem 
de moure més i això és absurd, no?   
 
Traiem-nos perjudicis, traiem-nos tòpics de sobre, com ens ha dit el Conseller Rull, en les 
diferents trobades que hem tingut durant l’any passat també i també ho recordava l’Alcalde 
darrerament, no hi ha apriorismes, no hi ha d’haver apriorismes i, per tant, traiem-nos perjudicis i 
tòpics de sobre quan parlem d’aquestes coses i parlem de demanda, d’economia, de 
sostenibilitat, de canvi climàtic, d’autosuficiència energètica i de tants i tants elements que jo crec 
que ens poden ajudar a tenir un debat ric com el que necessitem. 
 
Gràcies.   
 
 
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova amb 14 vo ts a favor, dels grups municipals 
d’ERC, UPCS, CpSBD i Guanyem Sabadell; 9 vots en co ntra, dels grups municipals del 
PSC, C’s i PP, i 4 abstencions del grup municipal d e CiU. 
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20.- Proposició del grup municipall de Convergència  i Unió sobre la contaminació de 
l'aire a Sabadell. 

 
Ja al 2009 es va realitzar un estudi sobre la qualitat de l’aire a Sabadell per l’organització 
Ecologistes en Acció, es desprenia que Sabadell tenia uns nivells de registre mitjà de 57 
microg/m3 -quan el nivell màxim legal de diòxid de nitrogen se situava 42 microg/m3 (un 26% 
més)- i, alhora, se sobrepassaven els nivells de les partícules en suspensió. 
 
Aquest incompliment dels topalls màxims suposava la infracció del precepte 33.1 de la Directiva 
europea 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire i a una atmosfera més neta.  
 
La preocupació d’aquest grup municipal ja es va fer palesa quan, al 2010, i a través de 
l’Eurodiputat Ramon Tremosa i Balcells, es va efectuar una Pregunta a la Comissió europea sobre 
l’aplicació de la Directiva esmentada a la ciutat de Sabadell. La Comissió europea va apreciar que 
efectivament hi havia un incompliment, i va acabar portant el govern espanyol davant del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea.  
 
La preocupació d’aquest grup municipal sobre la qualitat de l’aire de Sabadell i, per tant, sobre la 
qualitat de vida dels nostres ciutadans és absoluta. En data 9 de setembre de 2016, vàrem 
formular una pregunta a l’alcaldia en aquest mateix sentit que, d’acord amb el Reglament Orgànic 
Municipal, hauria d’haver estat contestada en un termini de 4 dies hàbils.  
 

Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 
 

Primer.- Que l’Ajuntament de Sabadell creï un portal dins del web municipal on, de forma 
periòdica, faciliti totes les dades registrades pels diferents instruments de medició de la 
contaminació atmosfèrica, acústica, de l’aigua o lumínica dels principals eixos viaris i comercials, 
del rodal o del parc del Ripoll. 
 
Segon.-  Que el govern presenti, el primer semestre de 2017, i en el marc de l’elaboració del Pla 
de Millora de la Qualitat de l’Aire, un compromís d’aplicar les mesures necessàries per situar 
Sabadell abans de 2020 dins els límits de contaminació establerts per l’estratègia Horizon 2020 i 
la legislació europea, treballant en els següents àmbits: 
 
- Actuacions per a la pacificació del trànsit al conjunt de barris de la ciutat que configuirin, 
identifiquin i desenvolupin les ZUAP (Zones Urbanes d'Atmosfera Protegida). 
- Actuacions per a la competitivitat del servei d’autobús urbà. 
- Actuacions per a garantir la qualitat dels desplaçaments en bicicleta arreu de la ciutat. 
- Actuacions per a la contenció del trànsit interurbà i la millora del transport públic metropolità. 
- Actuacions per a la millora i l'ambientalització de la flota dels vehicles del transport públic 
col·lectiu municipal. 
- Actuacions per a incentivar la millora de la flota de vehicles a la ciutat. 
- Polítiques urbanes que afavoreixin la reducció de les necessitats de mobilitat motoritzada. 
- Actuacions de difusió i sensibilització sobre la problemàtica i les mesures per reduïr la 
contaminació atmosfèrica i els seus efectes sobre la salut. 
- Actuacions concretes dirigides a protegir els col·lectius més vulnerables, especialment gent gran 
i infants. 
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- Coordinació amb les actuacions responsabilitat de la Generalitat i les administracions 
supramunicipals destinades a l'ambientalització del TPC interurbà, el foment del vehicle elèctric, la 
renovació de calderes, la reducció de l'impacte ambiental de les obres i el sistema de vigilància, 
predicció i informació de la qualitat de l'aire. 
 
 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Font, que diu, gràcies Alcalde. Bona nit a totes 
i a tots.  
 
D’entrada, permeteu-me felicitar la retransmissió en streaming d’aquest Ple municipal, pot 
semblar una acció banal, però ens va costar molts anys, anys i panys en poder retransmetre els 
plens municipals per la ràdio, s’ha donat un salt qualitatiu i val la pena celebrar-lo.  
 
Dit això no seré tant breu com desitjaria però en tot cas, tampoc és culpa meva que sigui l’hora 
que és i que la moció ha sofert canvis substancials.  
 
Avui sotmetrem a debat una moció que en el seu moment, porta com a títol moció sobre la 
contaminació de l’aire a Sabadell, però que arrel dels acords que s’han negociat, s’ha millorat 
substancialment i arrel d’això els atesos i exposició de motius han pres un altre sentit a l’inicial. 
 
La proposició que avui presentem des del grup de CiU i que confiem poder aprovar, com han 
pogut constatar i deia fa uns segons ha quedat substancialment millorada per l’aportació que ens 
han fet des de l’equip de govern i també per aquella esmena d’edició que s’ha presentat des del 
grup municipal de C’s. 
 
El primer dels acords el grup municipal de C’s, ens ha presentat una esmena perquè allà on 
parlàvem de la qualitat de l’aire, de l’aigua i de la acústica, no tenia cap sentit no poder incloure 
també la contaminació lumínica, per tant ha estat una esmena d’edició que en tot es millora 
substancialment, aquest primer punt de l’acord. 
 
El segon punt de l’acord va molt més enllà, perquè nosaltres no gosàvem enumerar quins 
compromisos s’havien de prendre, perquè ho trobàvem arriscat, era molt fàcil que la moció 
decaigués per una no intromissió, però sí en tot cas, per acotar molt el que havia de fer l’equip de 
govern i ha estat el mateix equip de govern el que ens ha fet una contraproposta en el segon 
acord, on s’han concretat mesures per lluitar contra la contaminació atmosfèrica de Sabadell, per 
tant, és d’agrair aquesta segona aportació, que nosaltres evidentment des de l’oposició no 
haguessin pogut afinar de cap de les maneres. Per tant, vagi per endavant el nostre agraïment a 
uns i altres perquè en definitiva li hem donat la volta. Han millorat una moció que ja de per sí tenia 
tot el seu sentit. 
 
Com us deia la moció no és altra que el donar un pas més cap a la lluita contra el canvi climàtic i 
per tant, la de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Sabadell i per això, creiem que és 
necessari que vagi de la mà l’acció ambiental amb la conscienciació ambiental per part dels 
sabadellencs. Acció a partir de la informació, informació per fomentar la conscienciació, 
conscienciació que al capdavall doni sentit a les actuacions i compromisos que s’hauran 
d’emprendre per aplicar les mesures necessàries per situar Sabadell abans del 2020 dins els 
límits de contaminació establert per l’estratègia Horitzó 2020 i la legislació europea, tal com diu 
l’encapçalament del segon dels acords proposats per l’equip de govern. Acció, informació, 
conscienciació i compromisos i tot això, ho dèiem perquè en els objectius, plans, compromisos, 
pactes o protocols que fixem legislatura darrera de legislatura, ens permetin assolir no només un 
model més sostenible, sinó directament un model sostenible. Hem de passar de conformar-nos en 
la part per anar a aconseguir el tot i el tot és perseguir un model més sostenible. I això només té 
una sortida, assumir que la lluita del canvi climàtic, canvi que ja tenim que no cal que arribi, 
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perquè ja fa temps que ha arribat, només passa per un canvi de les actituds i el comportament de 
les persones, del ciutadà, dels sabadellencs i sabadellenques i en aquest sentit el món local i en 
aquest sentit l’Ajuntament de Sabadell i el seu govern, doncs té un paper clau, per fer aquesta 
transformació, lenta però segura, posant sentit comú i racionalitat als recursos, als hàbits, als 
costums tant arrelats com molt d’ells insostenibles i contaminants i això és el que hem de 
pretendre canviar. 
 
Mesures progressives, efectives, petites o grans accions que transversalment han de passar per 
totes i cadascuna de les àrees de govern, perquè no hi ha res més transversal que les polítiques i 
accions mediambientals, des de l’urbanisme a la via pública, de la mobilitat a l’educació, de la 
salut a la promoció econòmica o comercial, tot ha d’estar impregnat del compromís 
mediambiental. 
 
Debats que hem tingut i continuarem tenint en aquest Ple, sobre la peatonalització, sobre l’ús de 
la bicicleta, sobre la política d’aparcaments clara, de millora de les voreres i l’enllumenat, de 
l’eficiència energètica dels equipaments municipals, de la mobilitat i el transport públic sostenible, 
de l’ús i abús de les bosses de plàstic, de la contaminació acústica o sobre l’anella verda del rodal 
o parc agrari, però de tot això hem parlat i hem parlat durant molts anys i s’han donat petits 
passos. Tot té a veure amb la lluita contra el canvi climàtic, també. I per tant, amb la qualitat de 
vida dels sabadellencs. 
 
I si parlem de conscienciació és bo i necessari poder explicar quin és el cost de no actuar, perquè 
no actuar també té costos. Té costos econòmics, té costos socials en el benestar de les persones 
i té costos en la salut.  
 
Dit això, per això aquesta moció avui ens parla d’aire, d’aigua, de llum i de soroll. I dic aire, aigua, 
llum i soroll perquè haurien de deixar de parlar ras i curt de contaminants en general o de 
contaminació de l’aire, de la contaminació acústica, de la contaminació lumínica o de l’aigua. 
L’esperit de la moció persegueix conscienciar els sabadellencs, els sabadellencs a través del 
camí de la informació, perquè només prendrem consciència si tenim consciència i aquesta només 
s’obté si tenim informació i aquesta la donem a conèixer d’una manera fàcil, accessible i 
entenedora de tots aquells indicadors que sobre la qualitat de l’aire, la llum, l’aigua i l’acústica de 
la ciutat de Sabadell, els hi podem facilitar. Indicadors molts d’ells que ja disposem, molts d’altres 
que haurien d’anar disposant. Alguns com els índexs de la qualitat de l’aire són proveïts per la 
Generalitat de Catalunya, del qual val a dir que caldria i convindria poder demanar que es pugui 
diversificar i ampliar els punts de registre de les dades per conèixer millor la qualitat de l’aire de la 
ciutat de Sabadell, no d’un punt molt concret de la ciutat de Sabadell. D’altres indicadors, com els 
relatius a la qualitat de l’aigua, l’acústica o lumínica, són competència municipal i cal poder-lo 
desplegar. 
 
Permeti’m fer un parèntesi en la relació a la qualitat acústica de la ciutat, com saben disposem 
d’un pla d’acció per la millora de la qualitat acústica de Sabadell 2012-2017, aprovat per aquest 
Ple el juliol de 2012, amb un període de vigència de 6 anys, així com l’ordenança municipal 
reguladora del soroll i de les vibracions a Sabadell. Un i altre no s’han desplegat com es 
mereixien, cal posar fil a l’agulla també en la contaminació acústica, la contaminació de les 
motocicletes, o d’aquelles terrasses que ocupen la via pública en horaris de descans. 
 
És per això que en el primer punt de l’acord proposem, que l’Ajuntament de Sabadell creï un 
portar dins de la web municipal on de forma periòdica faciliti totes les dades registrades pels 
diferents instruments de medició de la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica dels 
principals eixos viaris i comercials del rodal o del parc del Ripoll. Només donant a conèixer 
aquests indicadors sobre la qualitat atmosfèrica de l’aigua, acústica o lumínica a la ciutat, podrem 
tenir sèries temporals que ens permetran percebre si les polítiques que hem d’engegar, estan 
donant resultat o no estan donant el resultat esperat. 
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De no fer-ho mancaria rigor científic i com es diu vulgarment toparíem d’orelles sobre el que fem, 
si el que fem les iniciatives que estem emprenent doncs estan o no tenint l’impacte que desitgem. 
Perquè l’objectiu no és conèixer per conèixer, els indicadors per sí sols serveixen de ben poc, si 
darrera no hi ha una voluntat de canvi i aquest canvi s’ha de poder contrastar científicament. 
 
Actuacions per canviar el que sabem que no va bé i actuacions per millorar el que ja sabem que 
va bé i en aquest sentit l’aportació de l’equip de govern en el segon dels punts de l’acord, en el 
seu redactat, concreta en compromisos, la voluntat que persegueix aquesta moció. Com dèiem si 
el primer punt de l’acord fixava el marc, aquest segon punt es desgranen, prop d’una desena 
d’actuacions que han d’impactar en la millora de la qualitat de l’aire de la ciutat, que se’ns han de 
presentar en el transcurs del primer semestre del 2017. 
 
Actuacions adreçades a la pacificació del trànsit, adreçades a l’autobús urbà, al desplaçament de 
la bicicleta, la contenció del trànsit interurbà a la flota de vehicles de transport públic col·lectiu 
municipal, a la millora de la flota de vehicles de la ciutat o a la sensibilització de la ciutadania, 
entre d’altres, així com demanar també en les actuacions responsabilitat de la Generalitat o de les 
administracions supramunicipal, també s’avinguin en el sentit de preservar la qualitat de l’aire. És 
per això que avui els demanem aquest vot favorable en aquesta moció que creiem que amb les 
aportacions que ens han fet arribar, ha tingut una millora substancial.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, moltes gràcies Alcalde, molt 
breument, la veritat és que és un tema que hem parlat vàries vegades en aquest Ple, si com ha 
comentat el Sr. Font és va desenvolupar un pla contra la contaminació acústica, no sé si ha dit 
vostè l’any 2012, si que és veritat que no tenim cap resultat o jo almenys ho desconec i penso que 
els temes que ha tractat són de vital importància per tots els veïns i veïnes de Sabadell, jo 
simplement no em vull estendre, perquè la veritat és que ho esteu explicant molt bé i tampoc vull 
cansar a la resta de regidors ni als tècnics de la casa, ni al públic que està aquí i simplement 
comentaré com he dit abans això que hem parlat abans del Ple, que aquest grup municipal 
recolzarà aquesta moció.  
 
Gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de C’s, Sr. García,  que diu, gràcies Alcalde, bona nit ara ja 
a tothom. 
 
Primer de tot voldríem fer un doble agraïment al grup proposant, per una part per portar al Ple una 
moció sobre contaminació, un tema que en moltes ocasions hem vist com ha resultat ser més un 
brindis al Sol que no pas un tema de contingut pràctic. 
 
En segon lloc, agrair l’acceptació de la nostra esmena, per la qual s’ha inclòs la contaminació 
lumínica al primer acord de la moció, per la seva medició als principals eixos viaris i comercials de 
la ciutat. 
 
No és d’ara que aquest grup municipal té molt present la contaminació i així ho hem fet notar, 
traslladant a diferents comissions i amb preguntes a Alcaldia la nostra preocupació, per exemple, 
sobre el número d’estacions mesuradores de contaminació de l’aire o l’excés d’il·luminació a la 
zona del túnel de la Ronda Oest, per exemple. O traslladant una sol·licitud d’informació al 
departament de Territori i Sostenibilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua, a través del grup de C’s 
del Parlament de Catalunya, sobre les actuacions que estan previstes en el Pla de Gestió del 
Districte de la Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021 i que actua en el riu Ripoll, per si fos 
necessari reclamar actuacions més contundents per millorar la situació del riu, que com tots 
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sabem ha deixat de tenir una evolució positiva. Per tant, i per concloure ja, manifestar la nostra 
preocupació per les conseqüències de tots els tipus de contaminació a la salut dels sabadellencs i 
sabadellenques i per tant no poden una altra cosa que votar per l’aprovació d’aquesta moció.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Berlanga,  que diu, gràcies Alcalde.  
 
Com a societat tenim problemes a vegades molt aparatosos i molt visibles i altres més invisibles. 
Avui aquesta moció ens planteja que la contaminació atmosfèrica que és la que sovint no veiem o 
no som prou conscients, però de rellevància molt important. Aquest problema no és de Sabadell, 
no és de Catalunya, és un problema de les zones urbanes del món i en el cas del nostre país, la 
zona del Vallès, del Baix Llobregat i del Barcelonès, tenen en general uns indicadors alts en òxid 
de nitrogen i en partícules en suspensió. I Sabadell en particular forma part d’una zona de 
protecció especial, juntament amb altres 40 municipis en els quals la contaminació atmosfèrica és 
rellevant. Estem doncs davant d’un problema real que existeix i que a més té conseqüències 
importants per les persones a nivell de salut especialment en l’àmbit cardiovasculars.  
 
Davant d’aquesta problemàtica el 2007, es va desenvolupar la Ley de Calidad del Aire y 
Protección de la Atmósfera, on s’establia l’obligació que els municipis de més de 100.000 
habitants han de desenvolupar un pla de millora de l’aire, que en el cas de la nostra ciutat, el 
govern anterior no va desenvolupar, no va dur a terme. 
 
El nou Govern, aquest any hem engegat aquest Pla que es va engegar la primavera passada, a 
principis d’any concretament, aquest pla d’acció per la millora de la qualitat de l’aire, la qual hi ha 
una comissió que ja està treballant, formada amb representants de la Generalitat de Catalunya de 
la Diputació de Barcelona, de l’Ajuntament de Sabadell, de diferents departaments i que té previst 
acabar aquest primer esborrador al desembre, perquè durant el primer semestre de l’any 2017, es 
pugui discutir i aprovar.  
 
Davant de la moció que ha presentat CiU com a Govern, vam presentar una sèrie de propostes de 
millores per incloure en bona part actuacions que ja s’està fent perquè no sigui un brindis al sol, 
com deia anteriorment el regidor de C’s i que sigui un fet real. En aquest sentit hem incorporat 
aportacions que CiU ha acceptat i que formen part de la moció com per exemple impulsar 
actuacions en diferents àmbits, perquè això sigui una realitat. Adquirint com a compromís com a 
govern, perquè ja els estem treballant, per exemple, les actuacions per la pacificació de les dones 
en el conjunt de barris de la ciutat. Aquesta setmana per exemple, abans ja s’ha dit, s’ha fet una 
assemblea amb els veïns de la zona Centre-Creueta, per parlar-ne, actuacions de la competitivitat 
del servei urbà, aquest govern com ha dit abans l’altre regidor, hem ampliat algunes línies 
d’autobús de la zona Can Rull i Can Llonch i estem en aquesta labor. Garantir la qualitat dels 
desplaçaments de bicicleta arreu de la ciutat, en aquest cas la ciutadania ha fet una aposta forta 
en els processos participatius, precisament per donar més volada a la bicicleta a la nostra ciutat. 
Molt important també la contenció del trànsit interurbà, no és només el que passa a la nostra 
ciutat, sinó el que passa també a l’entorn, una mica el que dèiem abans amb el quart cinturó, hem 
de mirar també aquests impactes i mesurar-los. També la millora dels vehicles, aquest setembre 
mateix hem presentat dos autobusos i al desembre arribarà un d’híbrid i per tant en conjunt tenim 
aquí diferents actuacions en diferents àmbits que serà important que puguem desenvolupar i que 
esperem que entre tots, obtenir el suport per tirar endavant aquestes mesures per donar resposta 
a aquesta problemàtica tan clara. 
 
També recollim en una proposta que ens sembla interessant, que ja existeix en part, però que la 
millora que és adquirir el compromís de facilitar l’accés a les dades relacionades amb els diferents 
indicadors de contaminació de l’aigua, lumínica, atmosfèrica. Una part d’elles ja hi són a 
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l’ajuntament en aquest cas sí que podem crear un portal, que concentri aquesta informació, 
perquè la ciutadania pugui tenir accés a aquesta informació a la Web. 
 
I per acabar, com Administració tenim uns deures pendents i unes tasques a fer, si volem millorar 
la qualitat de l’aire, posar de manifest que la qualitat de l’aire de la ciutat, va vinculada 
principalment a la mobilitat i que això ens demana a tots els ciutadans i ciutadanes un canvi de 
xip, de la manera de moure’ns a la ciutat i viure dintre de la ciutat, que també és un repte col·lectiu 
de tots i totes.  
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Bosch, que diu, al PSC som molt conscients 
de que la qualitat de l’aire és molt important per les persones que viuen a la ciutat, de fet fa pocs 
dies la OMS ho va dir, l’Organització Mundial de la Salut, ja va fer un informe que la qualitat de 
l’aire era important de mantenir-la òptima i que les partícules contaminants provocàvem moltes 
malalties, en sembla que ja ho heu dit abans, com el càncer de pulmó, cardiovasculars, etcètera. 
 
Nosaltres pensem, que el primer punt per poder arranjar aquest problema és tenir una informació 
clara i concisa i en aquest sentit des del nostre govern anterior socialista ja vam demanar a la 
Generalitat de Catalunya, en vàries ocasions de tenir més centrals medidores de la contaminació 
ambiental que havia a la nostra ciutat. Sabeu que des de l’oposició, quan vosaltres estàveu, ens 
recriminàveu perquè ens dèieu que Sabadell era una ciutat, possiblement més contaminada que 
les del nostre entorn i nosaltres ens queixàvem de que realment les ubicacions de la màquines 
controladores de la qualitat de l’aire, no estàvem ben col·locades i ens referíem concretament a la 
que teníem a la gran via amb la ctra. de Prats de Lluçanès. 
 
Ara que estem a l’oposició i que volem fer una oposició responsable, us diem que seguim pensant 
el mateix, seguim pensant que aquí a Sabadell, haurien de reubicar i sobretot ampliar la xarxa de 
medidors, no pot ser que hagi tres, si no m’equivoco, un aquí a la Gran Via, l’altre al Sud i l’altre a 
l’altre costat del riu, és poc, haurien d’haver moltes més, perquè sinó aquesta informació que 
donarem a la web de l’Ajuntament, serà una informació sesgada que donarà una imatge de la 
nostra ciutat que no serà la que realment tenim. 
 
Dit això entenem que estem d’acord amb les mesures que es volen prendre i per això votarem a 
favor d’aquesta moció, però sí que volem dir que la nostra societat el que ha de fer és un canvi de 
paradigma i en el futur, nosaltres el que apostem és per medis de transport, no més sostenibles, 
com deia el Sr. Font, sinó absolutament sostenibles, creiem que hem d’avançar de cara al cotxe 
elèctric i possiblement ens haurien d’espavilar més a que això fos una realitat que no pas en 
deixar de fer infraestructures viàries que són necessàries, perquè realment el que contamina és el 
cotxe, no la carretera, el que contamina és el cotxe i ostres és un raonament bastant senzill. Si el 
que contamina és el cotxe i no la carretera, doncs possiblement la solució està en modificar el 
cotxe i la carretera si ens dóna benestar i ens dóna la possibilitat de viatjar d’un lloc a l’altre amb 
menys temps i més comoditat, possiblement no haurien de ser tant reticents.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Font, que diu, gràcies, serè breu i tampoc és 
qüestió d’entrar en polèmica per no espatllar aquest consens que sembla que tenim tots plegats. 
Perquè si no vaig errat tots els grups aquí representats votaran a favor de la moció. 
 
Només un matís Sr. Bosch, no parlem de futur, estem parlant de present. Aquesta moció està 
parlant de present, imaginis si parla de present que estem parlant que en el transcurs del primer 
semestre de 2017, aquests compromisos que l’equip de govern, ha tingut a bé a concretar en el 
segon punt de l’acord, ens els presentarà, per tant, és un petit pas per lluitar entre tots, pel que 
ens ha d’interessar a tots, a tots els sabadellencs i sabadellenques, puguin respirar millor, puguin 
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tenir una informació sobre la qualitat de l’aigua, la qualitat lumínica de la ciutat de Sabadell, per 
tant, això és el que haurien de perseguir, li dono la raó que hi ha pocs pel que fa a la contaminació 
atmosfèrica, hi ha molts pocs registres i a més a més estan posats en un lloc, estem parlant d’una 
cruïlla, la cruïlla de la ctra. de Castellar amb la Gran Via, per allà és on passa tot el trànsit que ens 
ve de la ciutat de Castellar i per tant és un punt altament dens de vehicles i per tant, dóna els 
resultats que dóna, però dóna els resultats d’aquell punt, en cap cas dóna els resultats i això sí 
que hauria de quedar ben clar, quan es posi en aquest portal que demanem, en tot cas això no vol 
dir que sigui el promig de la ciutat de Sabadell. Per tant, jo crec que hem encetat el debat, una 
proposta que suposo que a les Comissions Informatives corresponents, s’aniran perfeccionant.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’UPCS-E, Sr. Berlanga,  que diu, per acabar només afegir 
algunes coses.  
 
La primera que des de la regidoria de Sostenibilitat, estem treballant amb una sol·licitud de la 
Diputació per unes estacions mesuradores mòbils, les quals ens permetin properament mesurar 
amb més precisió la contaminació atmosfèrica de tota la ciutat. Altra que ja s’ha anunciat si no ho 
saben i sinó es comunicarà a nivell de ciutat que aquest mes d’octubre a final de mes hi haurà 
una jornada d’un projecte que participa la ciutat i la regidoria de Salut que es diu projecte INMA, 
que ha de veure amb la contaminació atmosfèrica, un seguiment d’unes dones embarassades i el 
creixement d’aquests nens vinculat a l’entorn de la gestació i en aquest cas el creixement 
d’aquests nens i nenes i per tant, aquestes jornades ens donaran la divulgació sobre aspectes 
que aquí es presenten, ni adquirir el compromís que al primer semestre de 2017, podem portar 
aquest pla d’actuació, tindrem ocasió de parlar-ne i treballar-lo plegats.  
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Bosch, que diu, tant sols afegir un apunt.  
 
Crec que té raó no és un tema només de futur, sinó de present, però també deixi’m–ho dir és un 
tema de passat. Perquè el nostre govern sempre ha estat molt conscient en aquests aspectes.  
 
Quan el Govern Socialista és capaç de portar el metro a Sabadell, té un component 
mediambiental, perquè aquest transport públic que arriba a Sabadell provocarà que l’aire sigui 
més net. I quan nosaltres hem fet més carril bici que ningú també va d’acord amb aquestes 
inquietuds de mirar que l’aire estigui net.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Font, que diu, gràcies Alcalde.  
 
No anirem gaire darrera perquè ens acabarem embolicant, quedem-nos en què hem estat 
capaços d’arribar en aquest acord, perquè si hem de mirar tant darrera, aquesta ciutat, és una 
ciutat que és gran, entre altres coses perquè també és una ciutat altament contaminant, quan 
havien fàbriques arreu de la ciutat, vapors tèxtils i amb vehicles de tota mena, però no té gaire 
sentit parlar de coses que ja ha passat i ja mai més tornarà a ser. Anem a millorar el que tenim 
que tothom ho agrairà i, per tant, és la feina que ens correspon, deixo aquí el tema.  
 
Gràcies.  
 
 
Sotmesa la proposició a votació, és aprovada per un animitat, aprovació obtinguda en 
votació ordinària. 
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II 
COMUNICACIONS DIVERSES 

 
 

ÀREA D’ ECONOMIA, INNOVACIÓ  I SERVEIS CENTRALS 
 

INTERVENCIÓ GENERAL 

  
· Dació de compte al Ple municipal de Informe 80/20 16 de la Intervenció General, de 7 de 
juliol, relatiu al subministrament d'informació al Tribunal de Comptes del resum anual del 
funcionament del control intern de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes 
autònoms corresponent a l'exercici 2015.  

  
  
· Dació de compte de l'Informe 88/2016 de la Interv enció General, de 27 de juliol, relatiu a 
l'avaluació dels objectius de la Llei orgànica 2/20 12, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera correspon ent al segon trimestre 2016.  

  
   
· Dació de compte al Ple municipal de l'informe 89/ 2016 de la Intervenció General, de 27 de 
juliol, relatiu a l'avaluació dels objectius de la LOEPSF corresponent al pressupost 2016  

  
   
· Subministrament al Ple municipal de la informació  periòdica de la Intervenció General 
relativa a l'execució dels pressupostos i del movim ent de la Tresoreria a data 30.06.2016, 
mitjançant informe 93/2016, de 29 de juliol, de la Intervenció General.  

  
   
  
TRESORERIA 

 

· Dació de compte de l'informe de Tresoreria del  2 5 de juliol de 2016, dels terminis de 
pagament del  2n trimestre de 2016.  

 

  
  
 
ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL I CULTURA 
 
SALUT 
 
. Aprovació de la clàusula addicional cinquena del Conveni signat entre el Servei Català de 

la Salut i l'Ajuntament de Sabadell per al finançam ent de les despeses de funcionament i 
manteniment derivades del Consultori Municipal de P oble Nou, per a l'any 2016. (JGL: 
26/09/2016) 

 
  

  
 
PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL 
 
. Incoació d'un expedient sancionador en matèria de  tinença d'animals al senyor Tomás 
Jimenez Silvan com a titular d'un gos de raça poten cialment perillosa per manca de 
llicència per a la seva tinença i/o conducció. Expe dient : 2015SADQ00691 (JGL: 26/09/2016) 
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. Incoació d'un expedient sancionador en matèria de  tinença d'animals al senyor Miguel 
Angel Balcázar Ustarez com a titular d'un gos de ra ça potencialment perillosa per manca de 
llicència per a la seva tinença i/o conducció. Expe dient : 2015SADQ00698 (JGL: 26/09/2016) 

 
  

. Incoació d'un expedient sancionador en matèria de  tinença d'animals al  senyor Ariel 
Roldan Pablo com a conductor d'un gos de raça poten cialment perillosa per manca de 
llicència per a la seva tinença i/o conducció. Expe dient : 2015SADQ00754 (JGL: 26/09/2016) 
 
   
. Incoació d'un expedient sancionador en matèria de  tinença d'animals a la senyora Rafaela 
Dorila Marreros Abril com a titular d'un gos de raç a potencialment perillosa per manca de 
llicència per a la seva tinença i/o conducció. Expe dient : 2015SADQ01281 (JGL: 26/09/2016) 

 
  

. Incoació d'un expedient sancionador en matèria de  tinença d'animals al senyor Àngel 
Manuel Sarabia Barbosa com a titular d'un gos de ra ça potencialment perillosa per manca 
de llicència per a la seva tinença i/o conducció. E xpedient : 2015SADQ01266 (JGL: 
26/09/2016) 
 

  
      
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
  
 
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
. Resolució per mutu acord de l'expedient de conces sió administrativa de domini públic per 
a la utilització privativa del domini públic del su bsòl de l'immoble del complex 
cinematogràfic Saló Imperial, amb destí a aparcamen t. Expedient IV-1.047. (JGL: 
26/09/2016) 
 
 
SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES 
 
. Autorització a la Companyia d'Aigües de Sabadell,  SA, per a l'execució de l'actuació 
anomenada Instal·lació d'una sitja de 150 tn per a fang deshidratat, incloent el sistema de 
càrrega a través de cargols transportadors a l'EDAR  Riu Sec. Fase 2 (JGL: 26/09/2016)  
 
 

 
 
 
S’aixeca la sessió a les 23:33 hores. 
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