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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL DEL DISTRICTE  5 DE L’AJUNTAMENT DE 
SABADELL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. de la sessió: 21/2018 
Caràcter: extraordinari 
Data: 7 de novembre de 2018 
Horari: 19.30 h a 20.55 h 
Lloc: Casal Cívic Arraona Merinals Julio Regalado 
 
 
Assistents 
 
Montserrat Chacon Rocamora, presidenta 
Maite Zotes Gelina, vocal de l’AV d’Arraona-Merinals-Can Gambús 
Miguel García Celdrán, vocal de les entitats esportives 
Martí Sala Roca, vocal de les entitats esportives 
Rita Monell Domènech, vocal del grup altres entitats ciutadanes 
Eva Vives Abellà, secretària delegada 
 
Altres assistents: 
 
Maties Serracant Camps, alcalde de Sabadell 
Montse Moles Llamas, cap de Serveis Econòmics 
Rodrigo Rodríguez Roig, cap del Servei de Participació Ciutadana 
Núria Oliva Viles, tècnica de territori del Districte 
Públic assistent 
 
 
Absents 
 
Olga Acero López, vocal del PSC 
Francisco García Celdrán, vocal d’Unitat pel Canvi 
Alistair Ian Spearing Ortiz, vocal de CIU 
Antonio Alias Torres, vocal de l’AV de la Serra d’en Camaró 
Hafid Abarri, vocal de les entitats culturals 
Albert Gusi Miró, vocal de les entitats culturals 
Daniel Casanellas de Haro, vocal del grup altres entitats ciutadanes 
Josep Reñé Montesinos, representant de Ciutadans (5%) 
Sílvia Carbonell Codina, representant de Guanyem Sabadell (5%) 
 
Excusen l’absència: 
 
Sandra Fructuoso Andrés, vocal d’ERC 
Carme Farras Urizal, vocal de l’AV de Can Feu 
Teresa Llamas Frias, vocal de l’AV de Gràcia 
Marina Quelart Navarro, vocal de les entitats culturals 
Jordi Argemí Alberich, vocal de les entitats esportives 
Jaume del Pozo Niubó, vocal dels centres d’atenció primària 
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Ordre del dia 
 
1. Presentació de les Ordenances Fiscals i del Pressupost Municipal 2019 
 
Atès que no hi ha el quòrum de constitució que estableix l’article 12 del Text refós del Reglament 
Municipal dels Consells de Districte aprovat l’11 d’octubre de 2017, la presidenta, la Sra. 
Montserrat Chacon, declara oberta la sessió amb caràcter informatiu. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Presentació de les Ordenances Fiscals i del Pressupost Municipal 2019 
 

El Sr. Maties Serracant i la Sra. Montse Moles amb el suport d’una presentació PowerPoint 
expliquen el pressupost municipal i les Ordenances Fiscals de l’any 2019. 
 
El Sr. Maties Serracant explica els aspectes generals del pressupost municipal, destacant 
que és evolutiu ja que les limitacions normatives generen superàvit que s’incorpora a 
pressupost a través de les modificacions de crèdit. Per aquesta raó en el pressupost del 
2018 s’han incorporat més de 81 milions d’euros. El pressupost inicial de 2019 és de més 
de 224 milions d’euros suposant un increment d’un 23% respecte els 182 milions d’euros 
de l’any 2016. Assenyala les quatre línies estratègiques del pressupost: 
 

• Les persones, el seu benestar i la cohesió social. 
• La promoció de la ciutat, el foment de l’ocupació i l’economia productiva. 
• L’Eficiència en la gestió pública i qualitat democràtica i innovació. 
• El desenvolupament urbà i sostenible. 

 
A nivell de prioritats destaca que l’any 2016 es va fer un pla de xoc per atendre 
l’emergència social derivada de la crisi i també en l’espai públic, que en el període 2017-
2018 s’ha intentat recuperar i consolidar i l’any 2019 es va un pas més enllà incrementant 
el suport al teixit associatiu, millorant els serveis públics i l’habitatge. Mostra l’evolució de la 
inversió en Acció Social i Espai Públic i concreta les línies d’actuació en cada àmbit. Per 
una banda s’enforteix el teixit associatiu mitjançant l’increment del suport econòmic i 
logístic, amb l’Oficina d’Entitats i a través del procés Construint Ciutat. Per l’altra banda es 
milloren els Serveis Públics buscant l’eficiència, anant cap a l’Administració plenament 
digital, incrementant la transparència, integrant els Organismes Autònoms, reforçant els 
serveis públics essencials i incidint en una ocupació digna i responsable. 
 
La Sra. Montse Moles mostra el pressupost d’ingressos 2019 i destaca l’increment dels 
impostos directes sense augmentar les Ordenances Fiscals. L’increment dels impostos 
indirectes, bàsicament per l’impost d’obres i l’increment de les taxes i les transferències 
corrents que permeten finançar l’activitat ordinària. La incorporació de les quotes 
d’urbanització del Parc de les Aigües i les transferències de capital d’altres administracions, 
bàsicament EDUSI i l’increment del crèdit al banc per finançar inversions. Respecte el 
pressupost de despeses 2019 destaca l’increment de gairebé deu milions en el capítol de 
personal per l’increment salarial, les millores del conveni col·lectiu i la incorporació dels 
Organismes Autònoms. L’increment del capítol de compra de béns i serveis, que inclou els 
contractes de manteniment de carrers, enllumenat i neteja entre altres. Disminueixen els 
interessos de préstecs i queden com a transferències corrents les aportacions a les entitats 
municipals: VIMUSA, Radio de Sabadell i Promoció Econòmica. 
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El Sr. Maties Serracant explica que el capítol d’adquisició d’actius financers incrementa en 
quatre milions respecte l’any anterior degut a l’esforç de construir nous habitatges. Hi ha 
una aposta per incrementar en el període 2019-2024 el parc d’habitatges de capital cent 
per cent públic i de lloguer permanent. 
 
La Sra. Montse Moles mostra el pressupost consolidat de 243 milions d’euros amb les 
empreses de capital municipal i l’evolució de l’endeutament, destacant que a finals del 
2019 es preveu un endeutament per sota del 100%. Afegeix que és el pressupost més alt 
de la història de l’Ajuntament amb el deute més baix, el que implica un Ajuntament sanejat. 
 
El Sr. Maties Serracant explica que en el període 2016-2019 han hagut d’incrementar el 
deute per fer front al pagament de 40 milions d’euros d’expropiacions forçoses en 
compliment de sentència del Tribunal Suprem i malgrat aquestes situacions sobrevingudes 
el deute ha baixat. A continuació mostra les línies d’inversions previstes amb el compromís 
que quan es disposi de les inversions detallades s’explicaran als Districtes. Respecte les 
Ordenances Fiscals mostra les dades dels últims anys i destaca l’evolució per sota de l’IPC 
en tot el període i ressalta la congelació general dels impostos i taxes propis. Finalitza la 
intervenció exposant que el pressupost creix però que encara queda molt per fer enfront 
l’emergència social i per recuperar el manteniment i les subvencions d’abans de la crisi. 
 
La Sra. Montserrat Chacon obre un torn de preguntes i reflexions que es responen en la 
mateixa sessió. 
 
El Sr. Martí Sala pregunta per la diferència de 81 milions d’euros respecte el pressupost 
inicial i pregunta on van a parar. 
 
La Sra. Montse Moles respon que el pressupost de 2018 s’ha anat modificat per ple i ha 
incrementat els ingressos i les despeses i detalla que el gran gruix va a inversió. Afegeix 
que per llei el superàvit incorporat a pressupost ha d’anar a amortitzar crèdit i per primera 
vegada s’ha pogut destinar una part a inversions. Explica que la llei marca el sostre de 
despesa i no es pot preveure més despesa que l’increment fixat, fet que ha permès sanejar 
les Administracions locals i que tot el dèficit es quedi a l’Estat. 
 
El Sr. Martí Sala pregunta si es podria posar més inversió. 
 
La Sra. Montse Moles respon que no, ja que també computa a l’increment. 
 
El Sr. Martí Sala pregunta si respecte l’IBI es manté el valor cadastral. 
 
El Sr. Maties Serracant respon que en els últims anys es va abaixar per regular 
l’equiparació amb el valor real però no hi ha previsió de revisió cadastral. 
 
El Sr. Martí Sala pregunta si la inversió en asfaltat inclou voreres, ja que n’hi ha moltes en 
mal estat per exemple a la carretera de Molins de Rei. 
 
El Sr. Maties Serracant respon que no, que són carrers sencers i que aviat tindran el llistat. 
 
La Sra. Eva Vives respon que quan el llistat estigui disponible es facilitarà i que respecte la 
vorera referenciada es vol fer una actuació conjunta quan es faci de plataforma única. 
 
La Sra. Maite Zotes pregunta si el carrer Gomera està previst. Afegeix que fa mig any hi va 
haver el compromís d’arranjar el carrer i és un problema ja que està molt malament i algú 
es farà mal. 
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La Sra. Eva Vives respon que no ja que el carrer és privat. Afegeix que ha estat despatxant 
aquest tema amb el regidor ja que hi ha un problema amb el mur i que hi va haver el 
compromís de tapar els forats. 

 
La Sra. Maite Zotes exposa que els forats ja els han arreglat els veïns però que és injust 
perquè hi passa tot Sabadell. 
 
El Sr. Maties Serracant explica que s’han fet unes 1.700 actuacions a tota la ciutat. 
 
El Sr. Martí Sala pregunta sobre l’adaptació de l’accés al pavelló OAR Gràcia, ja que van 
passant els mesos i no es fa i el mateix passa amb el tema del semàfor que no s’ha fet. 
 
La Sra. Montserrat Chacon respon que estava contemplat. 
 
El Sr. Maties Serracant exposa que el procediment administratiu amb les contractacions és 
cada cop més complicat i alenteix les actuacions. 
 
El Sr. Martí Sala pregunta sobre l’increment del patrimoni de l’Ajuntament amb el Castell de 
Can Feu, l’Artèxtil i la Caserna entre altres ja que implica despeses de manteniment. 
 
El Sr. Maties Serracant respon que amb el patrimoni s’està valorant també la gestió 
eficient. Cal mantenir-los i dotar-los d’activitat, cal trobar l’equilibri i una possibilitat passa 
per cedir-los a entitats. 
 
El Sr. Martí Sala pregunta si els hi poden enviar la presentació del pressupost. 
 
La Sra. Eva Vives respon que divendres s’enviarà. 
 
La Sra. Rita Monell pregunta si mentre duren les obres del FGC no es pot fer un pas que 
permeti anar de la farmàcia del carrer Cèsar Torras al carrer Júpiter. 
 
El Sr. Maties Serracant respon que no falta molt perquè s’obri ja que s’obrirà abans del 
previst i serà més fàcil el pas. S’acorda que Districte mirarà la connexió de Cèsar Torras a 
Júpiter amb Obres. 
 
 

Finalitzades les intervencions, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària delegada, estenc 
aquesta acta. 
 
La secretària delegada    Vist i plau 

La presidenta 


