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A la sala de Juntes de la Casa Consisto-

rial de la ciutat de Terrassa, a vint-i-sis de

setembre de mil nou-cents vuitanta-quatre, es

reuneix, de primera convocatoria, l'Excm. A--

juntament Pie, en sessio ORDINARIA, sota la -

Presidéncia del Sr. QUINTIN MONTES I PEREZ, -

en substituci6 de l'Il.ltre. Sr. Alcalde, do-

nat que es trovava absent de la ciutat per mo

tius del seu cárrec.

Asisteixen a la sessi6 els Consellers que

al marge s'anomenen , assistits tots ella del

sotasignat Secretar¡ General, Sr. ABUNDIO LO-

RENTE I MILLAN. També hi és present 1'Inter--

ventor de Fons Municipals, Sr. VICTOR ESPINO-

SA I GASPAR.

Una vegaia oberta la sessi6 per la Presi-

déncia, essent les dinou hores i trenta minuta

del dia de la data, fou lleF,ida i quedó aprova

da perunanimitat l'Acta de la sessi6 anterior

celebrada el dia 29 d'agost d'enguany.

Tot seguit es passá a examinar el Capi-

tol del Despatx d'Ofici.

DESPATX D'OFICI

1.- Conveni relatiu a la cessió a l'Ajuntament

de la propietat d'habitatges al Poligon de Can

Tusell.

Va intervenir el Sr. Puig qui va pregun-

tar si aquesta cessió a l'Ajuntament i el seu

posterior traspás a Vimutesa no comportaria -

repercusions fiscals d'alguna mena soore l'es-

mentada empresa, gUestió que no es desprenia

de l'estudi del expedient al no haver-se infor-



mat sobre aquesta qüestió per cap Departament.

Li va respIndre el Sr. MORENO indicant que malgrat no cons-

tar cap informe al respecte a l'expedient, per part de l'equip

de govern s'havia procedit a una evaluació d'aquestes qüestions,

arribant-se a la conclusió que no hi haurien repercusions fis-

cals de cap mena a l'empresa Vimutesa: Destacó que dnicament -

faltava l'aprovació per part de la Junta deneral de Vimutesa

d'aquests acorde, per a quina aprovaci6 indicé es redactaria

aquest informe esmentat per part del Sr. Puig.

Novament va fer ds de la paraula el Sr. PUIG qui va conside

rar que no podia aprovar-se un dictamen per unes motivacions que

no consten en el mateix, com era el cas d'aquest informe, per

la qual cosa va anunciar 1'abstenció del Grup Municipal Conver-

gincia i Unió en aquesta ratificació.

Passant ja a la votació del mateix, fou ratificat dnicament

amb l'abstenció de C.I.U. (5 vota) i el vot favorable de la res-

ta de Consellers.

PRIM .- Aprovar 1'adjunt nodel de Conveni relatiu a la cessIS

a aquest Ajuntament, per part de 1'Institut Catali del Sól, de la pro_ie-

tat de 132 habitatges del Polígon de Can Tuéell.

S3CN.- Tanmateix, l'Ajuntanert es reserva la facultat de pe-

dir en el seu dia la titularitat dominpcal deis habitages esrentats en

l'acord anterior a l'empreea municipal Vl"p7u?:.a, la qual, en ac,uest cas,

es subrogará en tots els drets i obligacions cue 1'Ajuntarent assurirá,

una vegada firmat el corveni ruin rodel s'ha aprovat en virtut de l'acord

precedent.

- -,CEF?.- Facultar 1'Il.ltre Sr_ Alcalde--rrecident, Sr. h.ar_uel

3oyes i Vila, o a cui lePalment el substitueixi en l'exercici del cirrec,

per a la realitzacib de Guantes ac-es sigcien precises o cuanta cocumer,_^

sitiin necessaris ter a la plena e'ectivitat de les actes cue s'er deri-

ven deis accrs anteriors.

2.- Retribucions del personal de l'IMSAV.

Va intervenir el Sr. FUENTES en aquest punt, manifestant la

seva disconformitat per aquest dictamen. Va destacar els argu-

menta ja esmentats en anteriors sessions d'aquest Ajuntament Ple

respecte a les seves reserves en quant a la creació i funciona-

ment d'aquests Instituts, així com pel que fa ala sous deis seus



funcionaris , ele quals , ind7. ca,no corresponien ale dell E.i,x
/P"/

e-

a,

cor.

e

is

personal que treballa a 1'Ajunta.mett. Va manifestar que ^a',te,9v

diferéncies no eren justificades i per tots aquests motius va

anunciar el seu vot contrari a aquest dictamen.

El Sr. SALES vainiterar les paraules delSr. Fuentes, des-

tacant que ja en l'aprovaci6 d'aquests Instituts, el seu grup

va mostrar-se centrar¡ a la mateixa. Va considera que aquestes

retribucions elevades únicament contribuien a encarir els ser-

veis que es donen a la ciutat i lamentó les diferencies de sous

existente entre ele funcionaris del propi Ajuntament i ele deis

treballadors deis Instituts, qualificant-les com d'inadmissibles.

Tot seguit, el Sr. CALLEJAS va lamentar profundament les di

feréncias existente entre els Bous del personal dele Instituts

i ele del personal funcionar¡ de l'Ajuntament, tenint en compte

que desenvolupaven les mateixes tasques, diferéncies que s'apro-

paven gairebé al 14%. Va considerar aquest fet com una greu fal-

ta de respecte cap ale funcionaria i donat que es realitzava, al

seu entendre, un agravi comparatiu, va anunciar la seva absten-

ció en la votació d'aquest dictamen.

Per part de la Sra. TORRES, sindica que calia tenir en compte

les diferéncies d'lioraris entre el personal de 1'Institut, que

realitzava 40 hores setmanals i el de 1'Ajuntament que realitza-

va un horari inferior, per la qual cosa, ele sous eren, també,

inferiors en forma proporcional, com era el cas de les Assistents

°ocials que al pascar a realitzar 1'horari de 40 hores setmanals

havien equiparat les seves retribucions a les del personal de

1'Institut.

El Sr. FUENTES va indicar que aquests casos de diferéncies

entre sous no afectaven i.ínicament a les Assistents Socials si-

no a d'altres categories profesionals, en les quals, a igual ho-

rari i igual feina, corresponia un sou diferent.

Finalment es va procedir a la votació de lazatificaci6 d'aquest

dictament, essent ratificat amb el vot contrari de C.I.U (5 vote)

l'abstenció d'A.P.-P.D.P.-U.L. i P.S.U.C. (4 vots) i el vot fa-

vorable de la resta de Consellers corresponents al grup munici-

pal P.S.C.(PSC-PSOE) /16 vots/.

RAtificar les Retribucions del personal de 1'IMSAV

per enguany, que en el seu dia van ser aprobades per

Consell d'Administració de 1'IMSAV, d'acord amb l'annex

que s'acompanya.
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3.- Aprovació inicial projecte obres complementéries urbanització carrer Maestrat

Per unanimitat es ratificaren els seguents acords:

PRIMER.- Aprovar ini.cialment el projecte d'obres complementéries al d'urba-

nització del carrer Maestrat, tram comprés entre l'Avgda . de Jaume í i el carrer

Consell de Cent , i. carrer Consell de Cent i del carrer Consell de Cent a l'Avgda

del Vallés , consistents en obres de clavegueram , voreres, instal.lació de reg

public, obra civil d'enllumenat i modificació tuberia, alta pressió , propietat

de la Companyia de Gas, segons documentació que s'adjunta al present dictamen

quin pressupost puja la quantitat de DEU MTLIONS NOU-CENTES D[VUTT MIL VUfT-

CENTES TRENTA-TRES PESSETES.

SEGON.- Considerar inclós el cost de les obres complementéries en la base

d'imposició de les Contribucions Especials , aprovar per acord del Ple de data

24 de setembre de 1982, pel seu comput a 1'expedient de revissió de Contribucions

Especials que ha d'ésser aprovat al seu dia.

TERCER.- Exponer al públic el citado proyecto durant el termini de QUTNZF.

ELES hébils, als efectes de reclamacions.

4.- Aprovació inicial del projecte d'obres comlementéries del d'urbanització

de l'Avgda. del Vallés.

Per unanimitat es ratificaren els seguents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d'obres complementéries al d'urba-

nitzeció de l'Avgda. del Vallés, tram comprés entre els carrers Maestrat i Bejar,

el carrer Béjar, tram comprés entre els carrers Alcoy i l'Agda. del VaLles.

consistents en obres de clavegueram i millora de 1'existent, reg p(iblic, ferm,

proteccio torre eléctrica A.T. de HECSA, i transllat de 1',nstal.lacié de Mina

públ.i_ca de Aguas, i quin pressupost puja la quantitat de SETZE MTLTONS CENT

DOTZE MIL TRES-CENTES SEIXANTA-VUIT PESSETES (16.112.368'- la).

SEGON.- Considerar inclós el cost de les obres complementéries en la base

d'imposició de les Contribucions Especials aprovat per acord del Ple de data

24 de setembre de 1982, per al cómput a l'expedient de revissió de Contribucions

Especials que ha d'ésser en el seu dia aprovat.

TERCER.- Exposar el públic 1'esmentat projecte durant el termini de QUINZE

')¡ES als efectes de reclamacions.

5.- Aprovació inicial del projecte d'obres complementéries del de contrucció

del pont sobre la Riera de les Arenes en la prolongació del carrer Béjar.

Per unanimitat es ratificaren els seguents acords:

7.



PRIMER.- Aprovar el projecte técnic de les obres complementáries al de

construcció del pont sobre la Riera de Les Arenes en la prolongació amb el carrer

Ijar, consistents en la construcció d'uns murs prolongacio dels estreps del

pont, absolutament inprescindibles les esmentades obres per posar en servei

1'esmentat pont, segons documentació adjunta al present dictamen, i quin pressu-

post puja la quantitat de DO'PZE MILTONS SET-CENTES C[NC MIL VUTT-CENTES QUARANTA-

VUíT PESSETES.

SEGON.- Exposar al públic els esmentats documents durant el termini de

QIlrN7,E DTES; a efectes de reclamacions.

6.- Modificació complementa gratificació per serveis esrecials o

extraordinaris a determina funcionar¡.

Per unanimitat es ratificó el següent Decret:

PRIMER.- Modificar, a petició de linteressat, la quantia de la grati-

ficació cer serveis especials o extraordinaris en la modalitat de Ser-

veis Especials al funcienari• Sr. LLUIS CASALS 1 SOLA, el qual queda per

la quantia equivalent a 22 horas mensuals, amb efectes des del di¿ pri-

mer de setembre d'encuany i amb cárrec a la partida 125.115 del vigent

Pressupost Ordinari de Cespéses.

SEGON.- Suprimir el Complement de Destí de nivell, 13, a la Sra. MANUELA

CAMPOS 1 SAEZ, Tccnic d'Adninistraci5 General, amb motiu d'hever deixat

de des¿nvolupar el ccrrac que tenia, i aplicar-li el Complement de Des-

ti de nivell,li, a partir del dia primer de setembre d'enguany i amb -

cárrec a la partida 125.112 del vigent ?ressupost Ordinari de Despeses.

TERCER.- Doni's compte del present Decret en la propera sessió ;ue ce-

lebr.i l'Excm. Ajuntament Ple.

7.- Decret aprovant l'anul.l:ci6 complement a determinat funcionar¡ .

Per unanimitat es ratificá el segtlent Decret:

PRIMER .- Deixar sense efectes, des del dia primer de setembre d'enguany,

el nomenament de Secretar¡. del Cap deis Serveis d'Obres. Públiques i Ser

veis Municipals que ostenta el Sr. LLUIS CASALS 1 SOLA per Decret d'aques

ta Alcaldia de data 4 de febrer de 1983.

SEGON.- Doni`s'compte:del present'Oecret en la primera sessió que I'Excm.

Ajuntament Ple celebri.

85643



8.- Decret proposant el pagament d'hores extraordináries a perso

nal de l'Ajuntament.

Per unanimitat es ratificaren els següents acords:

Pa u.i's. l'_djunta relació de -erso.. '_ de la -

pl_.tilla de la 3rigada d'Obres, -b expr_ssió de les

hor extraordi_^2ries re:litzades i les eu_ties cue c o

rresponent sef.-ons les ba.ses de retribuci cr_s ep:cvades -

per acord de 1'wcc:2. juat-_ent Ple amb d=.ta 29 de =a--

d, e^:;aaaf i a--b c rrec a la p.a_rtida 151.542 del Pres

surost Municipal Ordinari. Ascendint aquest?. rel''ci a

la qu_ati tat total de 1=NCD MIL v0T:_ T = -E r3 ^=5 .

(19.0981- 7tes)

. SEG0?9 .- Don' is comnte del present Decret en l' ;ri e 'a

sessi6 que.1'Excma. Cosicei6 úunicipal Pe_^ ent cele-

bri.

9.- Decret proposant el pagament de serveis es ecials de la Poli-

cia Municipal.

Va intervenir en aquest punt el Sr. CALLEJAS qui va lamen-

tar el retard en l'aprovaci6 d'aquests complementa , ele quals

corresponien ala messos de maig fins agost . Consideró que aquest

retras ara una manca de respecte cara als funcionaris i sol.li-

citá que s'agilitzss la tramitació d'aquests pagaments per tal

d'evitar perjudicar als funcionaris i treballadors de la casa.

El Sr. 3ATORRA3, Tinent d'-lcalde de Governació va indicar

cue aquesta demora havia estat motivada per 1'aprovació del con-

veni que regula aquestes gratificacions el qual fou aprovat a

mig any1984 amb efectes retroactius ,i per tant era necessária

aquesta aprovaci6 del conveni per al pagament d'aquests comple

menta. Destacó , d'altra banda, que aquest fet havia estat posat

en coneixement del Comité de Personal el qual s'havia mostrat

d'acord en fer el pagament d'aquesta forma.

Novament va intervenir el Sr. CALLEJAS qui consideró que

aquesta serveis extraordinaria s'haurien de pagar cada mes amb

puntualitat i manifestá la seva opinió que es tractava duna -

negligéncia del Director de Serveis responsable d'aque-ts temes,



donat que el conveni fou aprovat el mes de maig proppassat mfeztt"res

que fins a finales de setembre no s'aavia portat a aprovació pl e

naria aquestes gratificacions.

Seguidament i per unanimitat es ratificaren els següen:s

acords:

PRIMER.- Pagui's al personal de la Policia Municipal relacionat en

les llistes adjuntes, amb expressió deis serveis especials realitzats

i per la quantia mensual de 5000'-ptes/mes segons les bases de retrib u

cions aprovades per acord de l'Excm . Ajuntament Ple del dia 29 de maig

d'enguany , i amb cárrec a la partida 124.144 del vigent Pressupost Mu-

nicipal Ordinari de Despeses i que sumen un total de CENT NORANTA CINC

MIL PESSETES.

SEGON.- Doni's compte del present Decret a la primera sessió que -

1'Excm. Ajuntament Ple celebra.

PRESIDENCIA

Epigraf 3):

Pr oposant facultar l'Alcalde-President per tal que pugui signar

la subvenció acordada per a l'Escola Mpal. de la Llar.

Va fer ús de la paraula el Sr. FUENTES qui va lamentar el

mal funcionament de 1'Ajuntament que es desprenia de 1'estudi

d'aquest dictamen, donat que havia estat provocat per per un

ofici enviat pel Banc Hipotecara d'Espanya en el sentit que

si:_no es procediex a la signatura d'aquesta subvenció, es per

dará aquesta. Al respecte, va preguntar a l'equip de govern,

els motius pels quals no s'havia signat i acceptat aquesta sub

venció desde fa dos anys.

El Sr. CALLEJAS, per la seva part, destaca que l'acceptacíó

d'aquesta subvenció gratuita, havia esta feta l'any 1982 i 1'-

Ajuntament encara no havia procedit a la seva signatura. V. -

considerar aquest fet com de lamentable i inexplicable i sol.-

licitant una aclaració sobre els motius d'aquest retras.

Va intervenir seguidament la Sra. GALI qui va indicar que

una vegada concedida aquesta subvenció, s'havia realitzat un

seguit de trámits, els quals culminavem amb aquesta aprovació

plenaria sol.licitada pel Propi Banc. Va justificar el retras

én aprovar aquesta signatura donat que en l'anterior Consisto-
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ri no s'havia realitzat cap trá.mit al respecte.

Seguidament, per part del Sr. CUYAS, s'indicá que, com a

responsable en l'anterior Consistori d'aquest tema, el Patro-

nat de l'Escola de la Llar havia aconseguit aquesta subvenció

, pero la resolució de la mateixa hauria d'haver estat procura-

da pel seu sustitut en aquestes tasques dintre de l'esmentat

ratronat.

Finalment, es passá a la votació d'aquest dictamen , essent

aprovat per unanimitat com segueix:

Facultar al Iltre. Sr. Alcalde, Don Manuel Royes Vi-

la, o a quien legalmente le sustituya en su cargo, para que/

pueda otorgar y firmar cuantos documentos sean necesarios an

te el Banco Hipotecario de España al objeto de percibir la

subvención por obras concedida el día 17 de septiembre de

1982, por un importe de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES

MIL PESETAS a la Escuela Municipal del Hogar de Terrassa.

( Expediente n4 58.635 SUBVENCIONES ).

Epigraf 4):

Aprovació del canvi de noms de diversos carrers.

Va donar compte deis tres dictamens que correspunen a -

aquest epigraf el Sr. CASAJUANA, destacant el fet que s'ha-

via consultat aquestes denominacions amb les diferents Asso-

ciacions de Veins de la ciutat afectarles pela mateixos. Va -

indicar, també, que un d'aquests dictamens corresponia a la

el.liminació d'un seguit de carrers del nomenclátor terrassehc

que no tenien existencia real, al no haver-se obert. Destacó ,

també, que alguna d'aquests noms, es recuperarien per a la ciu-

tat a mida que les necessitats de la ciutat ho demanin.

Va destacar, també, el Sr. C°sajuana, el fet de donar el

nom de Francesc 17faciá a un deis carrers de la ciutat que es -

convertirá en la segona rambla de la ciutat, explicant de for-

ma detallada la histbria i la personalitat d'aquesta figura

histórica dintre de Catalunya.

Seguidament va intervenir el Sr. SALES, per tal de con-

gratular-se pel fet de que, per fi, un carrer de la nostra



ciutat portes el nom de Franscesc Maciá, considerant únicament

que hauria estat adient fer-ho amb anterioritat, donada la im-

portancia d'aquesta persona pel que fa a les institucions auto-

nómiques de Catalunya.

Ja passant a la votació d'aquests tres dictarens, foren

aprovats per unanimitat com segueix:

Donar noms toponimics de la Muntanya de Sant Llorenc i la Serra

de 1'Obach a las places i vies urbanas existents en els Crups

de Sant Llorens,i que fins acuest moment no en ten=an,dlaco-rd

amb el plánal que s'adjunta.

Donar publicitat =_ls 3corda preced?nts,i,or a?1icaci6 d_l pre-

vist par l'-rticls 437 del 4enlzr.ant Hiootecari,c^_munic=_r-loa

al 5r.= istrador de 1_ Propi'tat de Terras5a.

Pr'cI;•.TI2.- Revocar ele acords _leraris cue es relacionen a continuas=é,

'_xsnt s_r.ze efectes l ' otorgament que en ella es ferá de noca a detercinats

carrers, que no han sisut oberts al tráfic.

Eis carrera i acords q ue es revoque., s6n els se;vents:

NOM Sx^CR DATA ACORD PLE

AGLILA Pla Can Roca 4-12-7C

AGCC-Ii: A DARAGCZA Can Boada 1LL-11-^^

ALI-BEY San Pedro .? cite 7-2-69

Y.TLLA, LA Pla Can :oca 4-1Z-7C

1ist3 ,le-re 1?-les-,C

:la `.an :oca

Can 3cac,a
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C.- L(: = :; L1

C: ?ITrl: LCFM VAR L.A

LAS DCS C::CTILi-

CEUTA

CCLCLB IA

CI.i;D:,DC DE URGE1.

CRUCERO B=ARES

CUBA

CHILE

DIECICCHC JULIO

DIVISICN AZUL

ECUADC2

ESCTRIII.DURA

rIG„RC

FRAN(,UESAS

rRAY CIPRIAP!0 DE TERRASSA

GARRIGAS, LAS

GARRCTXA, LA

GRAL.AiVAR_:., DE CA.5TEC

GRAL. BAUTISTA SA1.CHíEZ

GRAL. PALAPOX

GRAL. SCLCHAGA

GRAL. V;„RZLA

GUADAL=E

GUALDA

GUILLMIAS,LAS

HCNDURAS

I:?:I

ISLAS

ISLAS C:;i LII:;S

ISLAS iILI_ I::AS

ISLAS P:LL:OS

J-CI::^_O BE)1 AVENTE

J LCS CLII.ICC.C

LLCE.RUAT

P1AE2 UtO VIVES

?4.J CA H^::PAN'_^A

/__.a ,AS^

V'_ ,a .e rr.

Vista Alegre

Polig.Cra.Rubi

Vista Alegre

Vista Alegre

Can Boada

Vista Alegre

Vista Alegre

Can Boada

Can Boada

Vista Alegre

Pol.Cra. Rubí

Pla Can Roca

Pla Can :.oca

Can Boada

Polg. Cra. Rubí

Polg. Cra. Rubí

Can Boada

Can Boada

Can Boada

Can Boada

La Maurina

Can Palet

Pla Can -Roca

Can Palet

Vista Alegre

Vista .Alegre

Vista Alegre

Vista Alegre

'lista .:le rre

Sar. Soaca

Can Eoada

Pla Can Roca

Can Fale:

Can =_oaca

19-12-5C

19-12-58

19-12-58

19-12-5E

19-12-58

8-8-58

19-12-58

19-12-58

14_i1-58

8-8-58

19-12-58

19-12-58

4-12-70.

4-12-70

14-11-58

19-12-58

19-12-58

14-ll-58

14_11-58

14-11-58

14_11-58

8-8-58

19-12-58

4-12-58

19-12-58

19-12-5

19-12-58

19-12-58

19-12

1`-1L

1L-11-,:.

1^-11-58

4-12-7C

1;-12-5c

19-12_5:,



LART=

1CJICO

MELILLA

M I:-ANQ SA r0

MIELAN ASTRAY

MCLL=

MOo'TCRNEZ

I;::' 0L22

F

PAIiA1:A

A.;AGUA-

PARETS

PERU

PINTOR VAI:CELLS

PRINCIPADG DE ASTURIAS

PRIORATO

FU='C RICE

UZIPPO DE LLUM

Can. oaca

7a .,le'_ e

Pla Can Roca

Pla Can Roca

La ":aurira

Vista Alegre

Vista Alegre

Pla Can Roca

Vista Alegre

Zona DeFortiva

Can Palet

Vista Alegre

La I:aurina

REEIIIA EIS=A Can Boada

RrINA Ma CRISTII•-A Can Boada

REY WLFGUSC X EL SABIO Can Boada

RIE.LS Pla Can Roca

RIO DE LRO Vistá Alegre

RIPCLLES Can Palet

ROCA, La Pla Can Roca

SALVADCR, E. La ?.taurina

SIX3,LRRA, LA Can Palet

GURA Can Falet

TAGAlAN+JP F1a Can Roca

T.JL Can Falet

T7IDE Can Boada

Lr:=_ I'I: Can 3nada-

^ñLL..ti. r3t í^. ,ti Fin Can Roca

VA=CMA=S Pla Can -Roca,

VASCONGADAS

'MI USA Vista Alegre

DE :I; G Can Boada

19-12

1?-1:

4-12-7L

4-12-7L

19-12-58

19-12-58

19-12-58

19-12-58

4-12-7C

19-12-58

29-8-58

19-12-58

19-12-58

19-12-58

8-8-58

14-11-58

14-11-58

14-11-58

4-12-70

19-12-58

19-12-58

4-12-7C

19-12-58

19-12-58

19-12-58

4-12-7G

19-12-5`

7-2-69

14-11-58

4-12_70

SLGC1.- Donar outlicitat ais acords precedents , i, en a-licaci6

del article 437 del Rerlacent HiFotecnri, conuricario ^ 2 l_. Re-'_st_e-
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dar de la =ro'iet. t de Terrassa.

PRE.=I Substituir, en el tram que va des de la Carretera de ?.atadepera fins l'a-

vinguda del Vallgs ,el nom de Carrer t aestrat pel Rambla d'-:n _rancesc

:acta.

i?antenir, en el traen que va del carrer de i'.;nciaritat fins a la Carrete-

ra de t :atadepera , l'actual nom de Carrer iaestrat.

_:C ; Donar nublicitat ala acords precedents, i,en ap_icaci6 del r l',

ticle 437 del Reglament Hipotecari, coaunicar-los al Cr. Reffistrador de la.

Propietat de Terrassa.

GERENCIA MUNICIPAL D'URBANISME

Epigraf 5)t

Aprovaci6 definitiva del Projecte d'Urbanització del Tram Sud

de la Rambla.

Va donar compte del present dictamen, el sr. ARMENGOL, Ti-

nent'd'Alcalde d'Urbanisme, indicant que es tractava del darrer

pas en els trá.mits d'aprovaci6 d'aquest projecte , poguent-se -

inidar ja les obres inmediatament, amb la qual cosa probable-

ment estaran finalitzades a finals d 'any pel que fa a les obres

peatonals , amb la qual cosa s'obrirá de nou l'accis a aquesta

zona , ami el consegUent benefici per als comergos ubicats a la

mateixa.

Per part del Sr. SALES es va fer esment a dues al . legacions

contra aquest projecte gresentades el darrer dia del termini e s

tablert per a la seva presentació les qual, indicó, havien tri-

gat nou dies en arribar á la Gerincia Mpal. d!Urbanisme, cosa

que demostrava , enla seva opinió, el mal funcionament de l'Ajun
tament.En aquest sentit , va sol.licitar que s'agilitzessin els

trImits de presentació d'instancies i repartiment de les matei-

xes a fi i efecto d'evitar demores com aquesta.

Pel que fa al contingut duna d'aquestes al.legaions,va la
mentar que no s'hagues recollit en la seva totalitat la presen-



s

tada pel Partit Unió Democrática de Catalunya, de la Coa¡

Convergéncia i Unid, malgrat que va reconéixer que s'havien -

tingut en compte algunes dels aspectes recollits en la mateixa.

Finalment, va destacar la voluntat del.seu grup municipal

d'avangar de la forma més rápida possible cap a la realitzaci6

d'aquest projecte i al respecte va anunciar el seu vot a favor

d'aquest dictamen.

Per part del Sr. CALLEJAS qui va considerar que aquest Con-

sistori tenia mo2tpoc respecte pel que fa als interessos dels

ciutadans. En aquest sentit va explicar qge un escrit arribat a

aquest Ajuntament amb Peláci6 a aquest projecte, el qual va -

envia-se seguidament al Departament d'Obres Públiques, va estar

retingut per aquest Departament durant gairebé 40 dios, al fi-

nal deis quals, va ésser retornat a la Geréncia Municipal d'-

Urbanisme. Consideró aquest fet com lamentable i responsabilit-

zá d'aqúesta manca d'organització a l'equip de govern, conside-

rant que s'hauria de vetllár per tal d'evitar aquests fets.

Novament va intervenir el Sr. ARMENGOL en aquest debat, in

dicant que si be era cert que l'escrit esmentat pel Sr. Calle-

jas havia estat al Departament d'Obres Públiques durant un temps,

no era a causa d'una manca d'organització sino donat que aquest

Departament havia d'estudiar la temática plantejada per l'escrit

i informar al respecte de la mateixa, passant lbgicament un temps

en aquest Departament.

Tot seguit, i ja passant a la votaci6 d'aquest dictamen,

fou aprovat per unanimitat com segueix:

PRIMER .- Aprovar els informes de resposta de les al.legacions

presentades durant el termini d'informacid publica del Projecte d'Ur-

banitzacid del Tram Sud de la Rambla d ' Egara, donant trasilat deis

mateixos als al.legants.

SEGON.- Aprovar definitivament el Projecte d'Urbanitzacid del

Tram Sud de la Rambla d'Egara amb les observacions contingudes a

l'Anex que s'hi incorpora, sense que aquestes suposin en cap cas

modificac ió sub stancial del Projecte inicialment aprovat.
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Una vegada donat compte d'aquest dictamen, per part del Sr.

ARMENGOL, fou aprovat per unanimitat com segueix:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Especial de 1'Escola Pia

presentat pel Sr. Joan Soler Piera, en representació del Reial Col.le-

gi de 1'Escola Pia, amb les observacions formulades a l'informe del

Director de Serveis de Planejament de la Geréncia, de data 13 de se-

tembre de 1.984, que hauran de ser introduides als docwnents del Pla

Especial abans de 1'aprovació provisional.

SEGON.- Sotmetre el Pla Especial a informacid publica pel termi-

ni d'un mes a1comptar de la publicacid deis edictes corresponents al

Diari Oficial de la Generalitat, al Butllet! Oficial de la Provincia

i al Diario de Terrassa.

TERCER.- Comunicar els acords precedents al promotor del Pla Es-

pecial.

Epigraf 7)1

Comparéixer en recurs contenciós-administratiu contra acord de

denegació duna llicéncia d'Obres Majors.

Va fer ús de la paraula el Sr. CALLEJAS qui va sol.licitar

la retirada d'aquest dictamen donat que havia finalitzat el ter-

mini establert de 15 dies per a comparlixer en el mateix, amb

la qual cosa resultatva del tot improcedent l'aprovaci6 del ma-

teix.

Pel que fa al contingut del dictamen, el Sr. CALLEJAS va

manifestar el fet que, incomprensiblement, es denegés per la

Comissió Municipal Permanent aquesta llicbncia malgrat exis-

tir un informe embs per la Comissic, d'Urbanisie de la Generalitat

de Catalunya, el el qual es diu que pot concedir-se aquesta lli-

céncia aprecari o be mitjangant l'assun¢id rer part del propie-

tari del local el compromísde costejar proporcionalment el cost

de la urbanització i de les obligacions corresponents a les ces

sions gratmites dels #errenys destinats a infraestructures.

Va considerar que malgrat estar pendent el Poligon de Can

Parellada de l'aprovació d'un Pla Especial de Reforma Interior,

es tractava duna zona ilegal, perb consolidada, amb la qual co-

sa calia actuar amb cautela intentant no perjudicar les empreses



le

ar

a-

possibilitant, també, la obertura de noves indústries, com era

aquest cae, la qual cosa beneficiaria la creació de nous,llocs

de treball.

Per tots aquests motius,elSr. CALLEJAS va anunciar el seu

vot en contra d'aquest dictamen, cas de rn .atendre's la seva pe-

tició de retirar-lo de la sessió pels motius abans esmentats.

Va respondre a les paraules del Sr. Callejas, el Sr. ARMEN-

GOL, qui va sol.licitar la no retirada del dictamen, donat que

una vegada finalitzat el periode vacacional del mes d'agost, -

aqueet havia estat el-primer Ple celebrat pel Consistori, amb la

qual cosa no s'havia pogut.portar a la seva aprovaci6 aib ante-

rioritat. Destacó, d'altra banda, que existia la possibilitat

de que aquest fos acceptat malgrat trobar-se fora de termini.

En un altre aspecte, va destacar la preocupaci6 de l'equip

de govern per la temática i problemática del Poligon de Can Pa-

rellada, així com pel fet de la necessitat de potenciar les ac-

tivitats industrials de la ciutat evitant l'augment de l'atur

a la mateixa. Consideró que, malgrat tot, Galia actuar d'acord

amb la normativa vigent del Pla General d'Ordenació que regula

aquestes qUestions, essent impensable que l'Ajuntament actues

de forma il.legal i contra el propi Pla Gneral d'Ordenaci6.

Va indicar, també, cue la petició feta havia estat la d'-

un canvi d'activitat i obres al local, qüestiones totes elles

que escapen a la competéncia de la Generalitat de Catalunya, -

per la qual cosa no podia argumentar-se la opinió de la Genera-

litat de Catalunya en tota aquesta problemática.

Novament el Sr. CALLEJAS va fer ús de la paraula indicant

que calia tenir en compte que el Pla General d'Ordenacim havia

estat realitzat conjuntament per aquestConsistori i la propia

Generalitat, la qual, ens indica que pot concedir-se aquesta -

llicéncia al haver-se consolidat la situació real de fet, i per

tant era una opinió a tenir en compte a l'hora d'adoptar resolu-

cions en aquestes qüestions.

D'altra banda, el Sr. CALLEJAS va sol.licitar que, per part

del Responsable d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, es fixes una

data concreta per a tractar el tema de Can Parellada, considerant

que, en la seva opinió, la no celebració de la mateixa, signifi-

caria una manca d'interés per part de l'equip de govern per aques-
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ta problemtiica.

El Sr. $RMENGOL en respcEta a les paraules del Sr. CALLEJAS,

va indicar que existien una série d'organs competents per a dis-

cutir aquestes temátiques i no pas l'Ajuntament Ple, per la qual

cosa les güestions refeents al Poligon de Can Parellada s'estu-

diarien en el maro del Consell de la Gerbncia Mpal. d'Urbanisme.

Ja passant a la votació d'aquest dictamen, fou aprovat úni-

cament amb el vot contrari deis Srs. CALLEJAS i BALLBE, votant

favorablement al mateix la resta de Consellers.

7= 7= 7

PRIMER.- Compareixer en el recurs contencioso-Administratiu n4 310/84

interposat per SUPERMERCADOS TIBURON, S.A. davant la Sala Primera del

Tribunal Contencioso-Administratiu de l'Audibncia Territorial de Barcelona

contra l'acord de l'Excma. Comissid Municipal Permanent de data 30 de

setembre del 1.983, pel que es denegó la llicbncia d'obres majors, expe-

dient n4 107/83.

SEGON.- Designar les lletrades Sres. Carme Ballbé Mallol i Isabel

Baxeras Delclbs perqub representin 1'Excn. Ajuntament Ple de Terrassa

al recurs contencioso-administratiu no 310/84.

Epigraf 8):

Canvi d'anotaci6 de l'afectació d'una finca del Poligon de la

Gripia.

Per unanimitat s'adoptaren els següents acords:

PRIMER.- Autoritzar el legal representant de la Caixa de Pensions

per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears per a tramitar, da-

vant del Registre de la Propietat de Terrassa, el canvi de l'anotació

que fa constar l'expedició d'una certificació Registral emesa en data 2

de novembre del 1.982, en compliment de l'article 102 del Reglament de

Gestió Urbanistica, de manera que l'anotació recaigui en la finca segre-

gada segons escriptura autoritzada pel Notari Sr. Wladimiro Gutierre:

Alvarez en data 29 de febrer del 1.984, no 438 de protocol, i sigui

anul.lada l'anotació existent al marge de la finca n2 282 duplicat, foli

54 del tom 530, llibre 138 de la sec'ció segona de Terrassa.

SEGON.- Comunicar l'acord precedent al Registre de la Propietat de
Terrassa i a la Caixa de Pensions.
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Per unanimitat s'adoptaren els acrods corresponents als

epigrafs núms . 9 il9 d'aquest Ordre del Dia, corresponents tots

ella al Capitol de Governaci6.

Epigraf 9):

Pagament de gratificacions no peribdiques per serveis extra-

ordinaria a personal funcionar¡ .

APROVAR els expedients lndividuals d ' assignació de gratificacions per

serveis especlals o extraordinaris en la modalitat de serveis extraordina

ris, la relació deis quals . s'adjunta al preseñt acord . Aquestes gratific a

cions són amb carrec al fons de retribució de serveis extraordinaris apro

vats per aquest Pie dins deis acords de retribucions del 29 de maig - d'en

guany ; i amb carrec a la partida que a continuació es detalla . i per la

quantitat que es relaciona

Partida 125 : 115, la suma de SETANTA DUES MIL CINC-CENTES TRENTA CINC PES-

SETES. (72.535'-Ptes.

Epigraf 10) :

Modificaci6 del guadre laboral d' aguest A ,iuntament

PRIMER .- Transformar TRES PLACES de Peó, D5 del quadre laboral vi-

gent en aquest Ajuntament, en DUES PLACES d'Ajudant de Cuinera, C4, i UNA

PLACA de Conserge B1.

SEGON.- Tramitar en la forma reglamentaria les modificacions del qua

dre laboral ara aprovades.

TERCER.- Havent estat notificada al personal de neteja la possibili-

tat que tenen d'accedir a les places transformades, i havent-ho sol.licitat

tres d'elles, procedeix nomenar : A la Sra. Emilia Molina i Granados, que --

fins ara ocupava una placa de dona de neteja, com a Ajudant de Cuinera; a

la Sra. Francisca Martinez i Troya, que fins ara ocupava una plaga de dona

de neteja, com Ajudant de Cuinera, i el Sr. MARCELO GARCIA 1 MARTINEZ, que

fins ara ocupava una plaga de personal de neteja, com a Conserge.

OBRES PUBLIQUES I HABITATGE

Epigraf 11) :

Aprovaci6 definitiva de diversos projectes.

Una vegada donat compte per part del Sr. MONTES deis dif e

renta dictamens inclosos dintre d'aquest epigraf, va fer ús de
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la paraula el Sr. PUIG, qui va referir-se al dictamen d;aprova-

ció definitiva del projecte d'instal.lació eléctrica del Col.le-

gi Públic Abad Marcat.Al respecte va preguntar si a l'hora de

realitzar aquest projecte s'havia tingut en compte el valor ar

quitectbnic de l'edifici on s'ubica aquest Col.legi.

Referint-se ara al projecte d'urbanització de l'Avgda. del

Vallés, entre Tárrjga iAvgda. dels Reis Católics, va indicar que

s'havia duplicat el projecte pel que fa a la reconstrucció dels

murs en la prolongaci6 del pont sobre la Riera de Les Arenes,

projecte que havia estat ja ratificat en aquesta mateixa sessió

i que ara es tornava a aprovar, inclos dintre d'aquestes obres

d'urbanització de l'Avgda.del Vallés. Va manifestar la seva o-

pima que si aquest projecte global no s'executará donat que es-

tá ja previst un projecte concret d'aquestes obres, calia proce

dir a la retirada del mateix i portar-lo novament a una posteror

sessió exloguent-hi del mateix la part de construcció dels esmen

tats murs.

Va respondre a les paraules el Sr. MONTES, indicant pel que

fa referéncia al projecte d'enllumena.t del Col.legi Abad Marcet,

que efectívament s'havia tingut en compte el valor de l'edifici,

preservant-lo de qualsevol deteriorament.

Pel que fa a la segona qüesti6 plantejda pel Sr. Puig, re-

ferent als murs del pont sobre la Riera de Les Arenes, va indi-

car que en aquest dictamen, s'aprova únicament de forma inicial

el projecte global de les obres, dintre de les cuals estan inclo

ses les de contrucció dels esmentats murs. Indicó que a l'hora

de portar a terme el projecte es realitzaria per separates, amb

la qual cosa s'evitaria la duplicitat a que feia esment el Sr.

Puig.

Va destacar, d'altra banda, que si be la propcsta del Sr.

Puig era correcta tecnicament, comportaria un retardament de la

trarnitació del projecte que d'aquesta forma s'evitaria.

Ja passant a la votació d'aquests dictamens, foren aprovats

tots ells per unanimitat llevat del punt núm.4 -urbanitzacid de

l'avgda. del Vallés- el qual fou aprovat amb l'aostenció del Grup

municipal Converg ncia i Uni6(5 vots) i el vot favorable de la

resta de Consellers.



M/

Apróvar defiai . ivament lá revisió de préus dei projecte cié-.í^^c`ón
truccio de la coberta, de la fasana i renovacio instal.lacióléc-
trica de la "MASIA FREIXA" .

no haver-ae predu.t en cam- een cap mera d' mpngaacid aurant el ceríc'^:

d'erpoeicid pdblíca al qual toa sotmée.

2
Aprovar definitivameat el projecte d'instal.laci6 eléctrica del

Col.legi Public "JOAN IIIII", - -^ __

en no baver-ee produit en contra aeu cap mesa d'impugnaci6 dmant el pericde

d'exposici6 ptíblica al qual ion eotmóe.

Aprovar defíaitivament el projecta d'instal.laci.ó eléctrica del

Col.legi Public "ABAD MARCET". ---

en ao baver-se prodñit en contra ser- cap mema d limpuga 6 da sat el perfcw.a

d'espoeicid pdblica al qual foa eotmée.

4

Aprover defiaitivameat el projeete d.'urban.tzació de 1'Avgda. del

Vallés, entre el carrer Tarre4a i l'Avgda. deis Beis Catolics, 11

e á^baver-ee preduit ea effit.a een conmenas d'impnásaci 6 d=--r--t el

d'e.x ceicid plica al qual foa sotmée.

INS¿NYAMENT

^-'oigraf 12):

aetribucions del personal del Fatronat Mnal. d'Educació -snecial

Per unanimitat s'adoptaren els següents acords:

PRIME?.- Aprovar definitivament les noves re-

tribucions del personal del Patronat Municipal d'Educaci6

Especial, en aplicació de la revisió del III Conveni Col.-

lectiu Provincial d'Educació Especial de Barcelona, amb

efectes de ter. de gener de 1984, segons detall que s'a-

companya.
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SALUT I ACCIO SOCIAL

Epigraf 13):

jol.licitar una subvenci6 per al manteniment deis Eguips So-

cials de Base.

Per unanimitat s'adoptaren els següents acords:

PRIMER.- Sol.licitar a 1'Institut Catalá d'A,ssistén-

cia i Serveis Socials l ' ajuda per a contribuir a les despeses

de manteniment del personal deis Equips Socials de Base, con-

vocades per Decret 259/84 de 2 d'agost.

SEGON.- D'acord amb l'art. 51 de l'esmentada disro-

sició , comprometre ' s a assumir les despeses de manteniment en

la quantitat no subvencionada i indicar a l'esmentat Institut

que els locals destinats a l'esmentat Servei són:

- Servei Social de Base de La Maurina, carrer Núria,

cantonada c/. Velázquez.

- Servei Social de Base de Can Palet , carrer Hermano

Joaquín, núm. 41-

TERCER .- Ingressar la subvenció que es percebeiti

per aquest motiu a la partida 432.01 de 1'Institut Municipal

per la Salut i la Qualitat de Vida , cui és qui porta a terne

l'esnentat Servei.

QUA.RT.- Facultar a l'Il. lm. Sr. Manuel Royes i Vila,

Alcalde-resident de l'Ajuntament de Terrassa o qui le3zment

el substituei:ci l'exercíci del crrec De- a en e:cecució deis

anteriors acords pugui signar qualsevoL document.

HISENDA

Epigraf 14):

Txredients de Módificació de Crédits de Resultes d'ingressos i

i Ordinari de 1983.

Per unanimitat s'adoptaren els S-gúents acords:

"Apravar definitivament d'acrod amb la circular de la
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Oirecci6 General d'Administraci6 Local de 11-de juliol de

1975 i amb l'art. 12 del Reial Decret 2513/82 de 24 de juliol

1'expedient de nodiPicació de crédits de resultes d'ingressos

i despenes al 31 de desembre de 1982, corresponent a la Liqui-

dació del Pressupost d'Inversions de 1983, aprovada inicialment

per la Comissi6 funicipal Permanent,el tretze ,Fabril de 1983"

2
"Aprovar definitivament, d'acord amb la Circular de la Di--

recció General d'Administraci6 Local d'll de juliol de 1975,

l'expedient de modificació de crédits de resultes d'ingressos

i despeses al 31 de desembre de 1982, corresponent a la Liqui-

daci6 del Pressupost,Ordinari de 1983, aprovat inicialment per

la Comissi6 Municipal Permanent el tretze d'abril del mil nou-

cents vuitanta-quatre:

Epigraf 15):

Aprovació de Comptes Generals de diversos Pressurostos de 1983

Per unanimitat s'adoptaren els següents acords:

I'

Aprovar amb carácter provisional els Comptes Generals

documentats deis Pressupostos Municipal Ordinari, Ordinaria

deis Patronats de "Guarderies", "Verga de Fátima","Escoles

Municipals", "La Maurina" i els de la "Gerbncia Municipal

d'Urbanisme" de 1983, segons els resultats que s'hi expres-

sen i d'acord amb l'imforme favorable de la,Comissió Munici-

pal Permanent i Comissi6 Informativa d'Hisenda, sense perju-

dici de l'aprovació definitiva que s'escaigui.

2

Aprovar amb . caricter provisional elCompte General

documentat del Pressupost d'Inversions de 1983, segons els

resultats que. s'hi expr9sen i d'acord.amb l'informe Pavo-

rable de l 'Excma . Comissi6 Municipal Permanent i Comissi6

Informativa d'Hisenda, cense perjudici de la aprovaci6 de-

finitiva que s'escaigui.
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Aprovar amb carácter provisional els Cometes Generals

documentats deis Pressupostos Municipal Ordinari, Ordinaris

deis Patronats de "Guarderies", "Verge de Fátima","Escoles

Municipals", "La Maurina" i els de la "Geréncia Municipal

d'Urbanisme" de 1983, segons els resultats que s'hi expres-

sen i d'acord amb l'imforme favorable de la Comissió Munici-

pal Permanent i Comissió Informativa d'Hisenda, sense perju-

dica de l'aprovaci6 definitiva que s'escaigui.

4
Apro.var amb carácter provisional els Comptes Generals

documentats deis Pressupostos Municipal Ordinari, Ordinaris

deis Patronate de "Guarderies", "Verge de Fátima","Escoles

Municipals", "La Maurina" i els de la "Geréncia Municipal

d'Urbanisme" de 1983, segons els resultats que s'b_i expres-

sen i d'acord amb 1'imforme favorable de la Comissi6 Munici-

pal Permanent i Comissi6 Informativa d'Hisenda, serse perju-

dica de l'aprovació definitiva que s'escaigui.

Aprovar amb carácter provisional els Comptes Generals

documentats deis Pressupostos Municipal Ordinari, Ordinaris

deis Patronats de "Guarderies", "Verge de Fátima","Escoles

Municipals", "La Maurina" i els de la "Geréncia Municipal

d'Urbanisme" de 1983, segons els resultats que s'hi expres-

sen i d'acord amb 1'imforme favorable de la Comissi6 Munici-

pal Permanent i Comissi6 Informativa d'Hisenda, sense perju-

dica de l'aprovaci6 definitiva que s'escaigui.

6
Aprovar amb carácter provisional els Comptes Generals

documentate deis Pressupostos Municipal Ordinari, Ordinaris

deis Patronats de "Guarderies", "Verge de Fátima","Escoles

Municipals", "La Maurina" i els de la "Geréncia Municipal

d'Urbanisme" de 1983, segons els resultats que s'hi expres-

sen i d'acord amb l'imforme favorable de la Comissi6 Munici-
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pal Permanent i Comissió Informativa d'Hisenda , sanee per

dici de 1'aprovaci6 definitiva que s'escaigui.

7
Aprovar amb carácter provisional els Comptes'Generals

documentate dels,Pressupostos Municipal Ordinari , Ordinaris

deis Patronats de "Guarderies", "Verga de Fátima","Escoles

Municipals", "La Maurina" i ele de la "Geréncia Municipal

d'Urbanisme" de 1983, segons ele resultats que s'hi expres-

sen i d'acord amb l ' imforme favorable de la Comissió Munici-

pal Permanent i Comissió Informativa d'Risenda , senseperju-

dici de l'áprovació definitiva que s'escaigui.

Epigraf 16):

Aprovaci6 del Cpmpte Patrimoíiial de 1983

Va intervenir en aquest punt de la sessió el Sr. CALLEJAS,

qui, referint-se al ratrimoni Municipal, va considerar que les

valoracions del mateix eren insuficiente, lamentant que si be

es valoraven de forma justa els terrenys deis ciutadans, no suc-

ceia així amb els que formaven part del patrimoni municipal, -

cosa que no podia acceptar- se de cap manera.

Per part del Sr. CUYAS es va reiterar la seva postura con-

traria a l'esmentat Patrimoni Municipal, ja expressada en ante-

riors sessionsde la Comissió Municipal Permanent. Justificó --

aquesta postura indicant que consideraven l'esmentat Patrimoni

insuficient i amb valoracions inadequades. Destaca, també, la

seva opinó en el sentit que no s'havia assolit un nivell accep-

table pel que fa a 1'Inventari del ratrimoni Mpal.

Seguidament i per part del Sr. k'UENTES s'aruncia l'absten-

ció del seu grup municipal en aquest dictamen, donades les valo

racione excesivament baixes que es realitzaven deis inmobles i

terrenys propiet4t d'aquest Ajuntament.

Va intervenir,finalment, el Sr. SATORRAS qui destaca el fet

que desde l'any 1964 no s'havia realitzat cap tasca d'inventariat

i val.loració del Patrimoni municipal, el qual estava en un --

estat deplorable. Explicó que per part d'aquest Consistori,. s'-
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havia endegat la tasca laboriasa d'actualitzar l'esmentat Patri-

moni en dues etapes , una primera de recollida d'i:formaci6 i do-

cumentació respecte als béns municipals, amb un inventariat i -

posta al dia del mateix , i una segona etapa de valoraci6 deis
mateixos . Indicó, finalment , que en aquests moments havia fina-

litzat la tasca de recollida d'informació i actualitzaci6 de 1'-
inventari municipal , procedint-se a partir d'aquests moments a
la valoraci6 del mateix.

Seguidament , i ja passant a la votaci6 d'aquest dictamen,
fou aprovat amb el vot favorable del grup Municipal PSC(PSC-PSOE)
-16 vots- l'abstenci6 d'AP-PDP-UL i PSUC -4 vota- i el vot cnn-
trari de C.I.U . -5 vots-

Aprovar amb carácter provisional el Compte documentat

d'Administració del Patrimoni corresponent a l'exercici de

mil nou-cents vuitanta- tres, segons els resultats que s'hi

expressen i d'acord amb l'iniorme favorable de la Comissi6

Municipal Permanent i la Comissió Informativa d'Hisenda.

Epigraf 17):

nprovació d'expedients de modificació da crédits de diversos

Pressuoostos Municipals de 1984.

Per,part del Sr. SATORRAS , Tinent d'Alcalde d'Hisenda, s'-

anunciá la retirada de la sessi6 de l'expedient corresponent a

la modificació de crédits corresponent al Núm. 1 d'-'scoles Muni

cipals.

Va intervenir seguidament el Sr. CALLEJAS qui va lamentar

1.rofundament la forma de pre^entaci6 d'aquests dictamens, els

quals s'havien portat sense la signatura del politic responsa-

ble deis mateixos i tgmbé en molts d'ells cense cap tipus de

firma en la documentaci6 ainexa al dictamen . Va considerar que

es tractava d'una oroblem ?.tica de deixadessa de l'equip de go-

vern i sol .licitá al respecte que s'adoptessin sol.lucions i

mensures per tal d'evitar la recetici6 d'aquests fets.

Va intervenir el Sr. CUYAS qui va referir-se en concret

a l'expedient de modificació de crédits del rressupost de 1'-

Institut Municipal per a la Salut i la Qualitat de Vida. "l -

respecte , va indicar que no podia mostrar-se conforme amb el
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mateix donat que el sobrant de disset milions corresponent a

la partida de Personal, es dedicaria a les obres d'habilita-

ció del nou local de l'Institut, obres que no estaven en un

principi previstes ni anunciades. D'altra banda, va considerar

que aquest estalvi en personal de di.3set milions que semblava

ésser degut a una bona gestió de l'Institut, no era així sino

que era motivat per un pressupost inflat en la sevzy6reaci6 i a

una manca de previsió de l'equip de govern en el calcul d'--

aquestes yartides Pressupostaries, al hvar-se realitzat el cal-

cul de les despeses de personal desde gener quan l'Institut

havia iniciat les seves activitats amb posteric,ritat i la plan-

tilla no s'havia encara complertat totalment.

Per tots aquests motius va mostrar-se contrari a l'apro-

vació d'aquest expedient, si be va indicar que pel que fa a

la resta de dictamens inclosos dintre d'aquest epigraf, podia

considerar-se que eren tecnicament correctes, si be calia la-

mentar una vegada més les prenses i oblits en la tramitació

deis expedients que es porten a la seva aprovació, actuació

corrent en les actriacions de l'equip de govern.

El Sr. FUENTES va considerar que calia prendre messures

urgents per tal de solventar la incorrecta presentació dels -

dictamens que es porten a la seva aprovaci6 per aquest Ajunta

ment Ple, especialment pel que fa a la manca de firma o de do

cumentaci6 annexa al dictamen.

Ja referint-ae concretament al contingut deis dictamens,

va referir-se a l'expedient de modificació de crédits de 1'-

I.M.S.A.V. explicant que a l'hora de pressupostar les despeses

de personal s'havia comptabilitzat desde el primer dia de ge-

ner quan es conceixia que en realitat no seria així donat que

1'enmentat Institut va iniciar les seves activitats mes tard

i tenint en compte que la plantilla de 1'Institut no estava

coberta en la seva totalitat. Considera que es tractava d'un

error de previsió i per tant va anunciar el seu vot contrari

a l'esmentat dictamen.

Ja passant a la votaci6 deis dictamens corresponents a

aquest epigráf, forera aprovats per unanimitat els punts nims.

1, 2, 4 i 5 i pel que fa a l'expedient núm. 3, fou aprovat

amb 1'abstenció d'AP-PDP-UL -2 vots- el vot contrari de C.I.U.

i P.S.U.C. e7 vots- i el vot favorable de la resta de ConsellerE
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pertanyents al P.S.C. /PSC-PSOE/ -16 vots-

Aprovar l' expedient de modificació de crédita núm.-1

del Preesupoat Ordinari per a 1984 de 1'Entitat institucio-

nal " Patronat Verge de Fátima". - - - - - - - - - - - - -

l.- SuplPments dP Crédit a l'Estat de dPspeses.

Partida Preasup.

Codi

F. con .-Funcional

161.337

181.337

222.337

223.337

252.337

271.337

Total 3uplements

Crbdit Extraordi. a 11'stat da DesDPse3

Partida prPSSUD.

Codi.

lean.-Funcional Concovte cartilla Import ?tes.

83.337 Altres transferencies a
families. 350.000

611.337 Inversions.

ConceDte partida Import Ptes.

Retribuciones personal labo-
ral. 2.204.911

Seguridad Social ideen. 983.6C0

Conservaci6 i reparacicns
ordin3ries. 311.000

Neteja, calefacci6, enllume-
nat, etc. 2.191.500

Menjadors. 835.954

Mobiliari. 345.000

rota: CraG_c L..,ra.

2.228.000

3



?IYAJnCA,IMIT DE LA MODIFICACIO DE CREDITS Imvó t,

Pe-
1.-

de 1'últim exprcic± , . . . . . . . . . . .

2.- Per úajore inareseos

Concepte pressupost.

2.5dÓ

io. Codi Concepte

Econbaiico-func.

323.01 Cuotes ens.resid .i menj. - 845.714

413.01 Subvenci®ns. + 2.295.032

432.02 Aportaciors altres ajun-
taments. + 1.940.000

432.01 Aportaci6 Ajuntament de
Terrassa. + 3.490.547

531.01 Interessos Bancs. + 55.000

3.- MitlanCant,treneferéncia d'altree eartides

de despesee .

Partida Pressupost.

Codi Concépte de la partida

Bconbmico- ncional

:oral ?__angamez.
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-Aprovar 1'ezpediea: de modificaci6 de ádlts L

del Pressupost Ordina.-i per a 1984 de 1' tttat iastitacio-

nal " Institut Municipal pes a la Salut ¡'la qualitat de vida"

1,- _p,:.ants dp Cr=dita 1'rstat dP desDeses.

Partida Preaaup.

Codi

F'con.-Puncions1 Cone tp partida ImDort Ptes.

223.725 Neteja, calefacció.. e

291.725 Mobiliarí

600.000

3.065.036

Total cL' ^1.eme:t3 3.565.036

Crhdi.t Ex- aordi., a 1'cstat da Des-S»909

Partida Dre sauD.

Coeli

rcon.-%uncion2l Concepto rtida T-mDOrt ?tes.

611.725 Inversions reals 14,065.97

Total Crad_t ^, _ .. 1ú.Z6_.971 1
c^4

p_1Ai4C. _Rm DE L: 7á0D^_C^CTO Dy C^^^T^'S Impar.

Pesseto9

1.- :Lítiancant 9uDer? vit de la Liauid2ci6

de 1',11tim exorci ci , . . . . . . . . .

2.- P=r =alors '_n=eseoe

Conce'pte pre-ssupost.

Coeli Cancepte,

tconb ico-func.



3.- 'iitiancant tranaferéncia d' altr e.e oartidPs

de des-ceses .

-tida Pressupost.

Codi Concepte de la :a-rt1da

!conóai co- :.^c? oral

161.725 Retribucions personal

181.725 Quotes Seguretat Social

14.000.0001 -

3,731.607'-

Aprovar L' eapedient de modilicaci6 de erédite nú= - 2

del Pressupost Ordinari Municipal per a 1.984 - - - - -

Partida Preseup.

Codi

'con. -Puncionsl

421.112.3

422.337

422.338-

733.951

85655

portacions a Consorcis
- Contribucions Territorials 8.394.971'-

Dortaci6 al Patronat d'Edu-
caci6 Especial 3.490.647'-

Arrrtaci6 al Patronat d'ys-
coles i unicipals 1.397.889'-

Tran sferencies de Capital
al Pressupost d'Inversiors 10.303.029'-



2.- Crédit E-ttraordi . a 11Vistat da Descoses

?artlda praesup.

Codi

con.-Funcional

211.115 bis.

211.642 bis.

211.654.2 bis.

221.331 bis.

241.111. bis. 2

251.115 bis.

252.115 bis.

254.115 bis..

254.717.3 bis.

258.641 bis.

259.112 bis. 2

259.641 bis.

262.717.3 bis.

Concepte _art{ da

De spe se s

Id.

Id.

Lloguers

Despeses

Ve stuari

Oficina serveis Gra1s.

Id. Vias Dúbliques

Id. Desinfecci6

edificis Párvuls

viatjesm memores Corp.

Serveis Generals

Id. Id.DIanutenc i6

Material técnic

Id. Id.

Id. Id.

Camps d'Esports

Contractes prestació serveis a
Urbanisme

Altres desueses especial funcio-

Tmnort .tes.

920'-

3.800'-

4.880'-

179.317'-

56.697'-

70.550'-

374.100'-

4.750'-

19.800'-

nament a 1'Adninistració Finance-la 831.263'-

Id. Id. a Urbanisme.

Cen_servació maeuinaria a CenDs
d'Esports

=YA.`7CA=T DE LA MODI?ICACIO DE CREDITS

aneant supPrsQit de la Licuidació

de '11 m oSarc Ci

2.- Por sjors in2^esscs

Concepte pressupost.
Concepte

?conómico-func.

545.200'-

852.700'- ESI

Fin

Iapcr,.
"De S se ---s

3.- M.t^ancent tracafer=ecis d'altros par-ides ^,s

CR
de despespa .

:a. ti da ='essupos^.



_ar^.daCodi Concepte de la

Bccnómiccoral

222.332 Ccnservaci6 d'edificis a E.G.B . 3.253.029'-

222.644 Id . Id. de la
Cornoraci6 4.3CC.000'-

325.911 Irteressos -DrástZcs
2onercials , I_iustria_s o

=i-
n_ancers - Deuda m;:C1ica 2C.336.ó3^'

28.639.663'-

4.-

PRIMER .- Aprovar l ' expedient de modificaci . 6 de crédits num. 4 al Pressuuost

cl''nversions de 1984 , per un import de SETX.ANTA M LÍONS TRES-CENTES QEARANT.A-

[RES MIL CENT-SIS PESSETES; finangat segons el

ESTAT D'INGRESSOS

seguent detall:

P1nanciaci6:

Siperávit

Import parcial superávit liquidació

Pressupost d'Tnversions de 1983

'1ajors ingressos

Cap. Art. Concepte

7 73 732.05 - Suhvenció Diputació 10.303.,)21'- ls

7 73 733.02 - Aportació Pressupost Ordinari 10.303.023'- Is

95 955.05 - Tmport Parcial saldo prestec ami)

B.C.L.E. núm. 10.930 14.3 2.063'- s

95 955.06 - [ mport parcial. saldo préstec ami)

B. C.L. E. núm . 11.037 12.705.348'-

TOTAL !NGRESSOS.. ................... 60.343.1,6'- .1s

!;STAT DE DESPESES

CREDTTS EXTRAORDINARIS

Cap. Art. Conmcepte.

64 648.6410 - Augment d'ohra C/ Maestrat trams

desde A. Jaume T a Consell de Cent i
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Desde Consell de Cent a A. Vales 10.918.833'- its

64 648.6410 - Augment d'ohra A. Vallés entre maestrat

i Béjar i C/Béjar, entre alcoy i A.

Vallés 16.112.368'- u

64 649.6412 - Obres complmeentáries del pont

sobre la Riera de les Arenes en la pro-

longació cíBéjar. 12.705.;48'- 8

64 550.6440 - Obres reparació Masia Freixa 2 0 . 6 0 6 . 0 5 7 ' -

c ',

f
TUIII. DISPESES.. 60.343.106' i1s............................................. ----------- ------------------------...... ------------------------------------------ --------- ---------------------------------------------------------------

SGGON.- Procedir a l'exposició al p6blic de 1'expedient de modificac!.6

Je cré(i i t núm. 4 del Pressupost d' ! nversions de 1984 per un termi n i de quinze

Mies hóbils, als efectes previstos a l'art. 16 en relació al 14 de la Llei 40 51

Ir 2,,, 1'octubre, considerant-se definitiva la aprovació a que fa ref(--réncia

l'anterior acord en el cas que no hi haguessin reclamacions durant el periode

'exposicio abans esmentat.

Epigraf 18):

Mgdificaci6 de Crédits n4 3 del Pressupost d'Irversions de1984

Fer unanimitat s'adoptaren els següents acords:

PRIMER .- Reconeixer cridits a favor de l'empresa

cuera Construccions, S.A., segons certificaci6 de data, sis

de Juny de 1.984, per obres de danys nroduits per les pluges

de set de Novembre de 1.983, al solar delimitar per la Avda.

Barcelona , Dr. Pearson i L1e6 XIII i a 1'empresa "EMASA" , segons

certificació de data cinc de Setembre de 1984, per obres de

danys produits per les pluges de set de Novembre de 1.983, a

1'Avda. del Vallés entre carrer Bejar i Maestrat , per un im-

port de 5 . 190.892' - i 14.931. 427'- pessetes respectivament.

SEGON .- Aprovar l' expedient de modificació de cré

dits n4 3 destinat a finanrar les esmentades obres de reparaci6

a que es refereix l'anterior acord de reconeixement de crMdits,

2,
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aixi com l'adoptat per 1'Ajuntasent Ple en sessi6 de data

de Marc de 1984, segons el següent detall:

1 - ESTAT DE DESPESES

1.2 - Crédits extraordinaris

Cap . Art. Part.

6 64 644.64 20 - Obres reparaci6 danys

pluges 7 Novembre 1983

( acord ple 20/3/84).

(amb fian9ament

6 64' 645. 6420 - Obres reparaci6 danys

pluges 7 Novembre 1983
(acord ple 20/3/84).

(sense financ, ament

6 64 646. 6420 - Obres Solar delimitat

Avda. Barcelona, Dr.

Pearson i Lle6 XIII.

3.239.257'-

(sense finan9ament). 5.190.992'-

6 64 647. 6420 - Obres Avda . Valles en_

tre c/. Bejar i Maest rat

i sense finanCament. 14,931.427'-

94 946.9110 - Retornament overacions

tresoreria . 1,000

TOTAL AUGMENT DESPESE-5 ,...?5.±

2 - FINANCIACIO DE LA MODIFICACIO DE CREDITS

2.1.- Superavits liquidaci6 darrers exercicis

2.2.- Majors Ingressos

Cte . Art. Concepte

7 73 732.02 - Subvenci6 Diputaci6 29.872.905'-

7 73 732.03 - Subvenci6 Generalitat 4.482.3151-
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7 73 732.04 - Subvenci6 Estat 4.482.3151--

9 94 946. 01 - Operaciona Tresoreria 1.000'-

9 95 956. 10 - Prestecs Diputaci6 4.482.315'-

9 95 956 .11 - Prestecs Generalitat 4.482.315'-

9 95 956. 12 - Prestecs Estat 4.482.316'--

TOTAL FINANCAMENT .

TERCER .- \Considerar ampliables els crl:dits d'ingressos

i despeses corresponents a l'operaci6 de tresoreria previstes ¡ni

cialment per la formalitzaci6 contable del préstec de la Diputa-

ció en el cas de que es rebin altres ajuts o préstecs actualment

en tramitaci6 , i en el seu cas per altres préstecs amb aquella

finalitat.

UART.- Procedir a la publicaci6 en el H . O.P. de l'es-

mentat expedient de modificaci6 de crédit, sense perjudici del

seu caracter inmediatament executiu d'acord amb l'exposat a

l'art 692 de 24 de Juny de 1.955 , pel que repecte els crédits

de despenes que tinguin financiaci6.

C1NCUE .- Destinar de l'avenc rebut de la Diputació Pro

vincial de 29.372.905'- pessetes al pagament de para deis deutes

reconeguts per acord del Ple de data vint de Mara de 1.984,

segons el següent detall, que s'adjunta al present dictamen.

PROPOSTES URGENTS

1.- Modificaci6 acord referent a operaci6 de crédit amb la Caixa

d'Estalvis de Terrassa.



X001.

`rea A

Va justificar la urgincia del present dictamen el Sr. SATO

RRAS, Tinent d'Klcalde de Governaci6 qui destaca que s'havien

rebit aquestes modificacions una vegada celebrada la reunid en

tre les Caixes d'Estalvis i la Generalitat, essent necessaria

aquesta pprovaci6 de les modificacions per tal de poder sol.li-

citar aquest préstec en el menor termini de temps possible.

Tot seguit i per unan; mitat, tant pel que fa a la urgéncia

del dictamen, com pel seu contingut, s'adoptaren els següents

acords:

- Modificar l'acord cinqué deis adoptats en Sessi6

Plenaria del 26 de juliol proppassat , referent a 1'operaci6. de

crédit a sol . licitar i. contractar amb la Caixa d'Estalvas de

Terrassa de 59 .437.368, pel.que fa al seu termina i consegUent

ment a la quota trimestral d'amortitzaci6 que quedaran esta

blerts de la segtients forma:

a) Import: 54 . 965.853 Ptes

Termina: 10 anys

Quota trimestral fina a 31 de desembre de 1985r

2.957 . 490 Ptes.

b) Import: 4 . 471.515 Ptes

Termina: 5 anys

Quota trimestral fina a 31 de desembre de 1985:

387.292 Ptes.

PRECS I PREGUNTES

Va obrir aquest capitol el Sr. MARTINEZ qui va referir-se

a la problemática plantejada amb 1'inici del curs escolar a al

gunes de les Escoles Municipals de la ciutat. Va destacar, en

aquest sentit, els retrassos en 1'inici del curs motivats per

obres relitzades en el darrer periode ,les qual no van finalitzar-

se dintre del termini establert, cosa que havia ocasionat greus

perjudicis a l'hora de l'jnici delcurs escolar . En aquest sen-

tit va preguntar a l'equip de govern quina era la situaci6 ac-

tual.

Va referir- se seguidament a l'Alberg Infantil, destacant
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que aquest centre escolar no havia iniciat encara elcurs 1984-

1985 per causa de les dificultats ocasionades per l'increment

de les quotee de menjador, les quals no podien pagar moltes de

les families . Destacó que al mateix temps s'havia retrasat la

subvenció concedida per a l'esmentat Centre, cosa que agruja

va molt més la situaci6 del centre i posava en perill la se-

va continuitat. Va preguntar quines gestions s'hav_en portat

a terme per l'equip de govern per tal d'intentar solventar -

aquesta situació.

Ja en un altre ordre de coses , el Sr. Martinez va destacar

l'imcompliment, una vegada més de les obl:gacions de l'empresa

CEMESA cara ale seus treballadors, la qual cosa havia comportat

un seguit de reivindicacions per part d'aquests amb una amenaca

de vaga, cosa que suposaria un greu perjudici per a la ciutat.

Va destacar el fet que l'esmentada empresa incomplia reiterada

ment les seves promeses i preguntó a l'equip de govern quina

era la situació real i quines informacions tenia de l'empresa,

així com quines messures es pensava prendre per tal de garan-

tir i millorar el servei que dona l 'esmentada empresa.

El Sr. SOLER va fer ús de la paraula seguidament per tal

de lamentar un seguit de fets succeits darrerarzent al Departa

ment de Cultura, els quals donen una mala imatge de la ciutat.

En aqúest sentit, va destacar la rebuda improvisada realitzada

sense cap responsable del Departament de Cultura a una Coral

Austriaca, dintre del Programa de Fem l'Estiu. Va fer esment,

també, d'un mateix cas succeit amb una Coral de Bulgaria, que

venia acompanyada per una autoritat, la qual no va ésser rebu

da per cap autoritat de la nostra ciutat.

Va lamentar, finalment, la manca de presencia en la majoria

dels actes culturals de la nostra ciutát deis responsables de

l'Institut Municipal de Cultura, Esports i Joventut, els quals,

en la seva opinió haurien d'estar presents en la totalitats dele

actes, coordinant la organització deis mateixos i recolzant amb

la eva preséncia a les autoritats locals.

Pel que fa ale esmentats responsables , el Sr. Soler va con

siderar que estaven desvinculats amb el mon cultural de la pos-

tra ciutat,amb un total desconeixement del mateix, especialment

pel fet de residir fora de la mateixa , cosa que únicament podia
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asea.
perjudicar les actuacions d'aquestConsistori dintre del mdn de

la cultura i destacó finalment que calia prendre messures per

tal d' evitar la repetició de fets semblants.

Seguidament el Sr. PUIG va intervenir en aquest debat, per

tal de referir-se a la problemática deis semáfors de la ciutat

ele quals, indicó, no funcionaven correctament. Al respecte, -

va preguntar ele motius d'aquest mal funcionament i si s 'havien

Ares messures per tal de solventar-ho de forma rápida.

Seguidament i ja en un altre ordre de coses, el Sr. CALLE-

JAS va recordar la seva petició realitzada en la sessió d'aquet

Ajuntament Ple del dia 28 de mara d'enguany sol.licitant un in-

forme referent a la quantitat d'Expedients de I)isciplina Urba-

nística existente així com la seva situaci6 actual. Va indicar

que si be en la paseada sessió d'aqueáta Comissi6 D4unicipal Per

manent per part del Sr. Armengol se li va donar una certa in-

formaci6 al respecte, únicament incluia els Expediente corre s

ponents : a l'any1984. Va lamentar aquest retrae en donar aques-

ta informaci6 i consideró la mateixa com una manca de respec-

te als Consellers de l'oposició i al que representen.

Va referir- se tot seguit el Sr. Callejas a la problemática

existent amb l ' empresa " Electricistes L errassencs , Societat Coo-

perativa" donada la configuació actual de la fórmula polinbmica

aplicada a les revisions de preus de la contracta que l ' Ajunta-

ment te amb la mateixa. Va explicar que s'havia acordat feia -

molt de temes procedir a la revisió de la mateixa per tal d'--

evitar que aquesta empresa resultes perjudicada amb les conse-

qüentes pérdues econbmiques que aixb representa i al respecte,

va preguntar quina era la situació actual pel aue fa aqauesta -

temática.

Finalment el Sr. CALLEJAS va fer esment duna noticia apa-

reguda al "Diario de Terrassa" referent a unes declaracions efes

tuades pel Sr. Ponsa referente al recolzament de l'Ajuntament

ale treballadors de l'empresa Cemesa . Va considerar que, en la

seva opinió, una decissió d'aquest tipus hauria d'hver estat a-

doptada per la Comissió Permament o pel Ple, peró no par 1'-

equip de gevern de forma unilateral , donat que l'tijuntament es-

tava format per tots ele Consellers electes i no únicament pele

que formen part de l'equip socialista.
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En aquest sentit, va considerar que la postura que hauria

d'haver adoptat l'Ajuntament era la de negociar la reconciliacíó

d'ambdues parta i no la d'adoptar una parcialitat que el que -

aconseguiria seria una mes gran separaci6 de les mateixes.

Va indicar, també, que calia possibilitar amb l'actuaci6

de l'Ajuntament una negociaci6 entre les dues parts enfrontades

per tal d'arribar a una sol.luci6 rápida, evitant que es produeixi

una vaga, que únicament perjudicaria a la ciutat. Va preguntar,

el Sr. Callejas, si aquestes manifestacions aParegudes eren la

opini6 del Sr. Ponsa o be si es tractava de la postura oficial

adoptada per l'Ajuntament.

Seguidament va intervenir e1Sr. CASAJUANA qui va referir-

se a la problemática escolar plantejada pel Sr. Martinez. Al -

respecte, va indicar que s'havia aconseguit la normalització -

total de les Escoles municipals llevat de 1'"1berg Infantil i

de l'Escola de Les Fonts, la qual havia tingut un problema amb

les caragoles, les quals temen una série de defectes pel que

fa a l'entrada d'aigua, els quals s'havien posat messures per

tal de solventar en un termini inmediat.

Pel que fa a 1'Alberg Infantil , va indicar que efectiva-

ment existia un problema de financiació del menjador i una man

ca d'ajudes per part deis organismes estatal!¡, que agreujaven

perillosament la cituació actual i la continuitat del Centre.

Va explicar que per parí de l'Ajuntament s'havien realitzat ge s

tinns per tal d'intentar agilitzar la concessi6 de les esmen--

tades subvenciona devant la Generalitat de Catalunya i destaca

que per aquest Ajuntament es mantenia la seva aportaci6 a l'ho-

ra que les despenes destinadas a reparaci6 del centre podiren

destinar-se, també, al finangamer.t provisional d'aquest ser-ve¡.

Consideró que una possible sol.lució seria la ubicaci6 d-

aauest Centre en el casc de la ciutat, amb la qual cosa es possi-

bilitaria que els alumnes del mateix anessin a dinar als seus

respectius domidilis, solventant alhora el problema del trasport

el qual es realitza únicament al mati i a la tarda.

Va manifestar, finalment, el Sr. Casajuana que per part de

l'Ajuntament s'havien realitzat gestians per tal de solventar

aquests problemes a3mb suficient antel.lació i evitar un retar-

dament de l'inici del curs escolar, havent-se garantit pels es-
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taments competents l'acondicionament i sol.luci6 de tots els

centres escolars , en aquells casos que presentessin problemes.

Va manifestar, també , la problemática piante jada pel que fa a

l'educaci6 al quedar els organismes que tenen aquesta competén-

cia lluny de la ciutat, i per tant, desconeixen la problemática

i la situació concreta de cada ciutat , mentres que l'Ajuntament

que és l'organ de l'Administració que viu de més aprop aquesta

problemática no te cap poder decissori al respecte , sino que

únicament cot translladar les peticiona i necessitats ala orga-

nismes competents.

^ot seguit , el Sr. PONSA va fer ús de la paraula per tal

de contestar a les qüestions plantejades en aquesta sessió, re-

ferents a la seva competéncia . Pel que fa a la situaci6 de 1'-

empresa CEMESA, destaca que de les reivindicacions deis treba-

lladors, únicament quedava per complir la qüestió referent als

vestuaris, no havent - se fet res per a solventar-ho.

Destaca la seva postura al costat deis treballadors devant

1'incompliment per part de l'empresa deis seus compromisos, in-

dicant que es tractava duna opinó personal . Com a responsable

de Serveis Municipás i representant del Consistori, va indicar

que intentaria negociar entre les dues parta enfrontades per tal

d'evitar que s'arribi a realitzar la vaga anunciada peas que

l'empresa no adopti els compromissbs que els treballadors dema-

nen.

Pel que fa referéncia a la qüestió de l'empresa "Electrícis

tes Terrassencs " el Sr. Ponsa va indicar que despres d'un estudi

de 1'es:.entada fórmula polinómica es va arribar a una nova fór-

mula, la qual va ésser discutida amb el Sr. Callejas i posterio

ment va enviar- se a l'empresa per tal que donéssin el seu vil*-

i-plau a la mateixa , serse que fins al moment s'hagi rebut la

resposta a la mateixa.

El Sr. GARCIA, Tinent d'nlcalde de(Cultura, Esports, Joven-

tut i L-eure, va intervenir seguidament en aquest deoat, per

tal de donar resposta a les caraules del Sr. Soler. Va explicar

que, malgrat la opinió del Sr. Soler, cap deis actes esmentats

havia estat realitzat sense representació del Consistori. Pel

que fa a la Coral Austriaca , havian actuat el personal de 1'--

IMCET en la seva representació i en quant a la Coral de BulgarJa,
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indica que havia estat present una delegació delConsistori for-

mada per membres de l'equip da govern i el Sr. Ballbé, el qual

fou delegat per a representar al Consistori en el sopar que va

realitzar-se amb motiu de la seva recepció.

Va manifestar pel que fa als funcionaras de l'Institut de

Cultura, que moltes vegades estaven presents als diferente actf,

que es celebraven a la ciutat sense tenir cap obligació de fer-

ho donat que tenen uns horaris concrete que motes vegades per-

llongan per tal de poder assistiIr als esmentats actes . Va indi-

car, també, que el fet que aquestes persones sol.licitin infor-

mació de les diferents entitats culturals de la ciutat, no sig-
nifica que no tinguin un conceixemnt del mon cultural terrassenc

sino que actuen sota unes ordres concretes donades per part -

deis politice respcnsables d'aquests temes.

Per part del Sr. PLANS s'indicá, referint-se al mal funcio

nament deis semá.fors de la ciutat, que les anomalies existents

en aquests moments estaven en coneixement de l'equip de govern

perb per determinades causes de tipus técnic no podien solven-

tar-se amb la rapidessa que sria de desitgar per tothom. D-sta

cá, també, el fet que l'equip de govern está pendent de rebre

per part de la Companyia encarregada del manetniment deis semá

fors un estudi detallat sobre la situació real deis mateixos i

sobre el seu manteniment.

Va indicar, finalment, que per part deis membres de la Po

lisia Municipal es porta un control d 'aquestes avaries i s'in-

forma tot seguit a l'Ajuntament de la seva existencia.

Seguidament el Sr. ARMENGOL va fer ús de la paraula per -

tal d= donar la informació presentada a la Comissió Municipal

Permanent el dia 21de setembre d'enguany referent a l'estat deis

expedients de Disciplina Urbanística corresponents a l'any -

1984 i el nombre deis mateixos. Va indicar, tot seguit, que per

part del Departament de Disciplina Urbanística s'estava treba-

llan en la confecció de les dades restants que havia sol.licítat

el Sr. Callejas, informació que s'aniria subministrat a mida

que anes confeccionant-se la mateixa. Destacó, d'altra banda,

donada la manca de mitjans humane del Departament, de la difi-

cultat de procedir a un inventariat detallat 'e la totalitat

deis Expedients que es troben en l'esmentat Departament, donat

que paralitzaria el funcionament ordinari del mateix.



Novament va intervenir en aquest debat el Sr. SOLER qui re ¡

tera la leva opini6 ja esmentada en aquest mateix capitol pel

que fa a la manca de coneixenca de la cultura de la nostrq ci u

tat pel que fa als funcionaris responsables de 1'IP+iCET. Va de s

tacar, també, que en l'anterior Consistori s'havia ja encarre-

gat un estudi sobre la ralitat cultural de Terrassa , el qual -

va realitzar- se i consta en els arxius de l'Ajuntament, per la

qual cosa va considerar que s'estava realitzat una duplicitat

d'esforcos i despeses serse cap necessitat.

El Sr. CALLEJAS va considerar que, en la seva opini6, no

sempre s'havia de recolzar als treba_ladors, tal com el Sr. Pon

sa havia esmentat amb anterioritat, sino que s 'havia de negociar

amb les parts enfrontades per tal d'arribar a la millor sol.-

lució per a les diferents parts interessades en la temática, en

aquest cas, treballadors, empres i el propi Consistori.

D'altra banda, va lamentar el fet que un cop trarscorregutr,

rou messos desde l'acord de revisar la fórmula polinbmica de 1'-

empresa Electricistes Terrassencs , S.Coop . encara no s'hagues

solventat aquesta gt{estió, considerant que l'únic perjudicat en

aquest cas, era la empresa i sol.licitant que s'intentés agilit

zar al máxim la sol.luci6 d'aquest tema per evitar perjudicar

una vegada més els empresaris de la ciutat.

El Sr. PUIG va considerar que no s'havia clarificat la se-

va pregunta referent als motius pels quals no s'havien arreglat

els sem€ors de la ciutat, per la qual cosa va reiterar la mateixa.

Finalment, va fer ús de la paraula el Sr. LABORIA, Portan-

veu del Partit dels Socialistes de Cátalunya -PSC(PSC-PSOE)- qui

va indicar que disentia de les paraules pronunciades per part

del Sr. Soler i consideró que en cap moment podia jutjar-se una

manca d'atenció de l'equip de govern cap a les diferents enti-

tats culturals que venien a la nostra ciutat per tal de realit-

zar les seves actuacions; destacant , també, que per part del Cor_

seller responsable de Cultura, s'havia ja explicat de for:::a de-

tallada de la preséncia de les autoritats municipals als dife-

rente actes esmentats Del Sr. Puig.

Pel que fa a la opini6 del Sr. Soler per la qual creia

que s'estava realitzat un treball duplicat Del que fa a la Cul-

tura de la ciutat, destaca que, efectivanent, en un anterior
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Consistori va realitzar-se un cens d'entitats culturals de la

ciutat, amb el qual va confeccionar-se un dossier, pera consi-

deró que la tasca que s'estava realitzat en aquests moments

per part de 1'IN.CET era totalment diferent i per tant no s'in-

corria en duplicitats i despeses injustificades.

En quant a la temática deis semtors de la ciutat, va con-

siderar que es tractava d'una qüesti6 purament técnica com ja

havia indicat el Sr. Plans, per la qual cosa el marc d'aquestes

explicacions, al seu entendre, era la Comissi6 Informativa corres

ponent.

1 no havnet-hi més assumptes dels que tractar i essent les

vsnt-i-dues hores i deu minuts del dia de la data, per la rresi

déncia s'aixecá la sessió de la que s'exten la present Acta ---

;ue com a Jecretari CERTIFICO.- - - - - - - - - - - - - - - -




