
Isidre Soler i Clarena, en qualitat de Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per 

Sabadell, amb domicili a l’Ajuntament de Sabadell, Plaça Sant Roc sense número d’aquesta 

ciutat, 

 

EXPOSA  

 

Que el Ple Municipal en sessió del passat 2 de novembre de 2010 va aprovar inicialment la 

modificació de les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions 

pel foment d’actuacions encaminades a l’acreixentament del coneixement i la 

difusió del patrimoni arqueològic i arquitectònic de la ciutat de Sabadell. 

Que aquest acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 22 

de novembre de 2010, segons el qual es sotmet el text a informació pública per un termini 

de 20 dies per tal que es puguin presentar les al·legacions o impugnacions que es considerin 

oportunes. 

Que, un cop estudiada la documentació, planteja les següents AL·LEGACIONS amb la 

finalitat de millorar la proposta aprovada inicialment:  

 

 
Primera: sobre el títol de les bases 

En el títol d’aquestes bases s’inclou el terme “acreixentament”, que no apareix en cap 

diccionari. Atès el compromís de l’Ajuntament de Sabadell amb la llengua catalana, 

considerem que es trobi un terme alternatiu. 

Proposem substituir “encaminades a l’acreixentament del coneixement...” per 

“encaminades a incrementar el coneixement...” 

 

Segona: Sobre les actuacions subvencionables 

L’article 2.3 s’ha modificat per fer constar que les publicacions subvencionables han d’estar 

relacionades amb intervencions d’investigació arqueològica, rehabilitació o restauració 

d’edificis. Aquesta concreció limita que puguin concórrer projectes de publicació sobre 

elements patrimonials que no estiguin relacionats amb una intervenció determinada, però 

que puguin contribuir a difondre el coneixement patrimonial. Considerem que és suficient 

amb la consideració de “publicacions de notable interès per a la difusió del patrimoni 

arquitectònic i arqueològic de la ciutat de Sabadell”. 

Proposem eliminar la referència “relacionats amb intervencions d’investigació arqueològica, 

rehabilitació o restauració d’edificis.” 

 

 



Tercera: sobre el rigor científic de les actuacions subvencionables 

Al redactat de l’article 2, sobre les actuacions subvencionables, trobem a faltar una 

referència explícita al rigor científic de les esmenades actuacions, que deixa la porta oberta a 

què es puguin subvencionar activitats amb poca qualitat científica, més properes al folklore 

que a la recerca. 

Proposem incloure en aquest article el següent redactat:  “Només seran susceptibles de 

rebre subvenció les actuacions desenvolupades amb rigor científic.”  

 

Quarta: sobre els requisits dels beneficiaris 

L’article 4.1 s’ha modificat per fer constar que cal que les entitats demostrin una antiguitat 

mínima de dos anys realitzant activitats gratuïtes obertes a la ciutat. Aquest nou requisit no 

es justifica de cap manera i suposa una discriminació per a les entitats de recent creació, 

que no tindrien dret a sol·licitar una subvenció, malgrat poguessin dur a terme projectes 

molt vàlids. Considerem que és suficient el requisit d’inscripció en el registre oficial i en el 

registre municipal d’entitats. 

Proposem eliminar la darrera frase del l’article 4.1, que fa referència a l’antiguitat. En 

conseqüència, també cal eliminar l’article 6.8, que fa referència a la memòria descriptiva de 

les actuacions de difusió realitzades durant els dos anys anteriors a la sol·licitud. 

 

No obstant això el Ple resoldrà. 

 

 

 

 

Isidre Soler Clarena 

Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell 

 

Sabadell, 9 de desembre de 2010  

 

 

 

Il·ltre.  Sr. Manuel Bustos, Alcalde-President de l’Ajuntament de Sabadell 


