
ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EN DATA

4 D'ABRIL DE 1990 - REUNIO NUM. 4/90 -

PRESIDENT Al Saló de Sessions de la Casa

SR. MANUEL ROYES i VILA Consistorial de la ciutat de Terrassa,
a quatre d'abril de mil rou-cents no-

REGIDORS ASSISTENTS rarita, es reurieix l'Ajuntamerit en Ple

SR. JOSEP ARAN i TRULLAS per celebrar en primera convocatoria

SR. JOSEP BALLART i BALLUS Sessió Extraordinéria, sota la Presi-

SR. FCO. JAVIER BALLBE i BELLERA déncia de l'Il.ltre. Sr. Alcalde-Pre-

SR. JOSEP CASAJUANA i PLADELLORENS sident de la Corporació, Sr. Manuel

SR. JOSEP COROMINAS i BUSQUETA Royes i Vila.

SR. JACINT CUYAS i TUSELL
SRA. MERCE CALI i BARCELO Assisteixer els Regidors que al

SR. JORDI LABORIA i MARTORELL marge s'anomenen, assistits tots ells

SR. JOSEP MASSO i PADRO pel Sr. Josep Brugal i Puig, Secretara

SR. QUINTIN MONTES i PEREZ General Accidental de la Corporació.

SR. FRANCISCO MORALES i VALLE

SR. JORDI MORCILLO i CASAS També esté present 1'Interventor

SR. MANUEL MORENO i PERA de Fons Municipals, Sr. Manuel Sierra

SR. PERE NAVARRO i MORERA i Tomás.

SR. ANTONI PRUNES i SANTAMARIA

SR. JOSEP M. SANAHUJA i PLAYA Oberta la sessió per la Presidén-

SR. JOSEP M. SATORRAS i TRENCHS cia, quan manquen cinc minuts per un

SRA. CONSOL TORRES i VIDAL quart de deu del mata del dia de la

data, es passa a la substanciació deis

REGIDORS EXCUSATS assumptes inclosos a l'Ordre del Dia.

SR. RODOLF CAMAFES i VILLALBA

SR. JOSEP LLUIS CASTARE i GARCIA Epiaraf 1) DI proposarit l'aprovació

SR. XAVIER MARCET i GISBERT definitiva de la Memória
per a la constitució de

REGIDORS ABSENTS l'empresa Egarsis, i apro-

SR. RAIMON ESCUDE i PLADELLONES vació de la corstitució i

SRA. NURIA OLLER i TORRES dels estatuts de la matei-

SR. JOAN PALLISE i CLOFENT xa.
SR. JORDI PLANA i NIETO
SR. JOSEP M. PUIG i PUIGDOMENECH Es procedeix en primer lloc

a la votació del dictamen de referén-

SECRETARI cia, el qual obté els vots següents:

SR. JOSEP BRUGAL i PUIG
PSC (13 vots) . . . . . . . A FAVOR

INTERVENTOR CiU ( 4 vots) . . . . . . . EN CONTRA

SR. MANUEL SIERRA i TOMAS IC ( 1 vot ) . . . . . . . EN CONTRA

PP ( 1 vot ) . . . . . . . EN CONTRA

El text deis acords aprovats és el se-
gbent:

PRIMER.- Aprovar definitivament la Memoria per a la constitució

d'una societat mercantil de capital integrament municipal per al tractament

de la informació de base.

SEGON.- Constituir la societat "EGAR SIS, S.A.", la qual es re-

girá pels Estatuts socials que al present dictamen s'acomparyer.

TERCER.- El capital social és subscrit i desembossat integra-

ment per aquesta Corporació, mitiangant l'aportació dirieréria de DEU MI-

LIONS de pessetes.

QUART.- Nomenar els següents membres del Consell d'Administra-



TE
ció: 1'Alcalde-President de l'Ajurtament de Terrassa, Manuel Royes i Vila,

el qual exerciré les funciona de Presidert del Consell, Josep Aran i Tru-

llás, Regidor de l'Ajuntament de Terrassa, Quintan Montes i Pérez, Regidor

de l'Ajuntament de Terrassa, Francesc Estrada i Badia, Francesc Casas i

Morral, Pere Montaña i Josa, Jesús Liesa i Liesa, Américo Ologaray i Orti i

Josep Miquel Colomer i Espinet.
El nomerament, en virtut del disposat per l'article 13 deis

Estatuts socials, tindri una durada de quatre anys, sena perjudici de la

reriovació parcial del Consell, que es realitzará d'acord amb el previst en

el mateix precepte.

CINQUE.- Facultar el Sr. Alcalde-President, Manuel Royes i Vila,

o persona en qui delegui o el substitueixi en l'exercici del cérrec, per a

que atorgui i sigui tots els documenta que siguin necessaris , fina i tot de

rectificació i de subsanació, per a 1'efectivitat dels anteriors acords.

Dina els torri d'explicació de vot prer la paraula en primer lloc

el Sr. Ballbé, qui manifesta que cal distingir tres aspectes diris el pre-

sert dictamen: en primer lloc, l'aprovació definitiva de la Memória; en

segon lloc, la constitució de la societat; i, en tercer lloc, l'aprovació

dels estatuts. En relació a la Memória, el Sr. Ballbé es refereix a la

justificació de la modalitat de gestió, tot dient que ro está d'acord amb

els argumenta económics. El Sr. Ballbé assenyala que els guanys económics

es poden obtenir tara mitiangant gestió directa com a través de gestió

indirecta del servei . La possibilitat d'obtenir ingressos extraordirarie

per la comercialització de productes de soft és també possible, segons el

Sr. Ballbé, mitjan4ant ambdues formes de gestió. Continuant la leva

interverció, el Sr. Ballbé assenyala que a través d'una gestió directa

també es pot estar al dia en els aspectes tecnológics informátics. En

relació a la gestió de personal, el Sr. Ballbé manifesta que es podria

motivar ala funcionaria municipals sense necessitat de crear societats

mercantils. Afegeix que es tracta de tenir voluntat política de motivar

aquest personal. En relació als temes d'horari i de formació, el Sr. Ballbé

assenyala que alguna funcionaria municipals ja tenen un horari especial.

També considera el Sr. Ballbé que tots els treballadors municipals han de

tenir una formació constarit, amb independéncia de la modalitat de gestió.

El Sr. Ballbé continua assenyalant que existeixen fórmules per retribuir

adequadament al personal inclós dina la plantilla de l'A.juntament. El Sr.

Ballbé resumeix aquest punt dient que reo existeix voluntat política de

motivar al personal de l'Ajuntamerit. En relació a la constitució de la

societat Egar Sis, S.A., el Sr. Ballbé assenyala que el seu grup no está

d'acord amb aquesta modalitat de gestió, que escapa del control de

l'oposició. Fent referéncia a l'aprovació dels estatuts, el Sr. Ballbé fa

esment de l'article tercer dels mateixos, tot assenyalant que el seu

parágraf final significa que ro hi ha prou amb crear societats mercantils,

sisó que dória possibilitat d'anar más lluny, mitjangant la compra d'.acciors

o participacioris d'altres societats, arribant a societats participades (i

portser no majoritáriament per l'Ajuntament), on el control de 1'oposició

será impossible. Conclou la seva intervenció el Sr. Ballbé diera que

merares l'oposició no pugui fiscalitzar la gestió, el Partit Popular no

donaré el seu vot afirmatiu.

Intervé seguidament el Sr. Cuyés qui recorda que en l'aprovació

inicial de la Memória, el grup municipal de CiU va votar en contra. Conti-

nua manifestant que es tracta duna societat innecesséria i perjudicial per

a la bona administració municipal. El Sr. Cuyés assenyala que, des del punt

de vista del personal, es produeixen greuges comparatius. El Sr. Cuyés

anuncia, en relació al proper dictamen de l'Ordre del Dia, algunes incon-

gruéncies en la forma en qué es vol dur a terne el traspás de personal a la

nova societat. El Sr. Cuyas assenyala que cal considerar que el personal
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traspassat es troba en situació d'excedéncia, la qual cosa reo esté recolli-

da ni en el dictamen ni en la Memória.

Prer la paraula el Sr. Aran qui manifesta que s'ha optat per una

de les fórmules de gestió previstes en la legislació. Aquesta fórmula
permet una millor gesti6 en termes d'economia i eficácia. El Sr. Aran
assenyala que aquesta fórmula no resta les possibilitats de fiscalitz.ació

per part de l'oposici6. Aquesta fiscalització, continua el Sr. Aran, és
doble: per una banda tenint en compte que la Junta General de la societat

és el propi Ajuntament en Ple; i, per altra banda, perqué la confecció deis
Pressupostos permet al Pie conéixer els ob.jectius de la societat i els re-
cursos que se li assignen. En relació a l'objecte social, el Sr. Arar, mani-
festa que la fórmula de societat anónima municipal permet fer subcontracta-
cions o participaciors en altres societats per fer determinades tasques. El
Sr. Aran posa 1'exemple de la possible posta al dia del cadastre de la
nostra ciutat i 1'eventual participació de la societat en aquesta tasca, la
qual cosa no es podria fer en tant que Ajuntament . El Sr . Aran irsisteix en
la major agilitat i eficácia d'aquesta fórmula de gesti6. En relació a
l'economia, el Sr. Aran es refereix a la possibilitat d'obtenir ingressos
addicionals, a més d'assolir una economia per estalvi.

Epigr.af 2) D/ proposant l'aprovaci6 del traspás de personal a Egarsis.

Es procedeix en primer lloc a la votació del present dictamen,
el qual és aprovat amb els vots següents:

PSC (13 vots) . . . . . . . . . . A FAVOR
CiU ( 4 vots) . . . . . . . . . . EN CONTRA
IC ( 1 vots) . . . . . . . . . . EN CONTRA
PP ( 1 vot ) . . . . . . . . . . EN CONTRA

El text deis acords aprovats és el següent:

PRIMER.- Traspassar a EGAR-SIS, SA, i com a consegüéncia de
l'assumpció per l'esmentada empresa municipal de la gestió dels serveis
informátics, al personal laboral i funcionar¡ de la Plantilla d'aquest
Ajuntament, aixi com les places que resten vacants pertanyents al servei
d'informática, que es menciona a cortinuació i d'acord amb les condicions
especificades en 1'informe del Cap de Serveis d ' Informació de Base i amb
els efectes de la data que s'indica:

Personal funcionar¡

- Fernando Tesán i Molina TAG (a extinguir) 01-09-90
- Núria Salomó i Roca Auxiliar Administrativa 01-05-90
- Virtudes Consuegra i Rodríguez Operadora Informática 01-05-90
- Martí Pujol i Brustenga Auxiliar Administratiu 01-05-90
- Gaspar Casas i Plana Auxiliar Administratiu 1'1-05-90

Personal Laboral

- Lluis Alberich i Hernández *
- Josep Maria Escofet i Figueras
- Albert Marín i Acevedo
- Virtudes Rius i Vico
- Josep Maria Monterde i Farnes
- Ferrar Villalba i Fornies
- Joaquim Cazorla i García
- David Sánchez i Graciario
- Xavier Alavedra i Galobardes

Técnic Superior Informática 01-05-90
Analista - Programador 01-05-90
Analista- Programador 01-05-90
Analista- Programador 01-05-90
Analista-Programador 01-05-90
Operador - Informática 01-05-90
Analista - Programador 01-05-90
Analista-Programador 01-05-90
Analista - Programador ** 01-05-90
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- Fco. Javier Puñonosa i moya
- Eduardo Castellano i Baños
- Jordi Cabrera i De Dios
- Josep Nart i Santaeularia
- Lluis Alfonso Marco i Soriano
- Antonia Ruiz i Jaime
- Montserrat Contreras i Jimenez
- Vacant
- Vacant
- Vacant
- Vacant

Analista-Programador ** 01-05-90
Analista-Programador ** 01-05-90
Auxiliar d'Inspecció 01-05-90
Auxiliar d'Inspecció 01-05-90
Auxiliar d'Inspecció 01-05-90
Auxiliar d'Inspecció 01-05-90
Auxiliar d'Inspecció 01-05-90
Técnic Mig Enginy.-Arquitec. 01-05-90
Técnic Mig Enginy.-Arquitec. 01-05-90
Técnic Auxiliar Eng.-Arquit. 01.05.90
Técnic Auxiliar Eng.-Arquit. 01-05-90

(*) El Sr. Alberich destinara el 25% de la seva jornada a tasques d'asses-
sorament a aquest Ajuntament.

(**) personal amb contracte temporal

SEGON.- Realitzar el traspás del personal afectat sota les
segbents garanties:

Ir.- En els supósits de desaparició de la societat municipal
EGAR-SIS, SA, o en el cas de que es produeixi una reducció deis
serveis que tingui atribuits, el personal traspassat per els
presents acords que pugui quedar afectat es reintegrará auto-
máticament a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Te-
rrassa, respectant-se els vous drets que haguessin pogut
adquirir.

2n. - Es gararteix també la carrera professional i la promoció
interna deis funcionaris traslladats, que podran presentar-se a
qualsevol prova o concurs per a la provisió de llocs de treball
o places de la plantilla que es realitzin per l'Ajuntament i si
fos necessari, s'adequará la playa al régim juridic del guanya-
dor del concurs.

3r.- En el supósit d'excedéncia volurtária el personal tras-
passat per els preserts acords, podrá reincorporar-se a
qualsevol lloc de treball de l'Ajuntament, sempre que existeixi
placa vacant de la mateixa categoria i régim juridic.

4t.- El personal que actualment té subscrit contracte temporal
amb l'Ajurtamert de Terrassa, mantirdrá la vigéncia del seu
contracte en el termini previst.

TERCER.- Modificar la plantilla vigent d'aquesta Corporació
aprovada , en el sentit de suprimir les places assenyalades en l'apartat
primer, i seguir els trámits legals recessaris per a la seva efectivitat,
en el ben ertés que 1'esmertada modificació restará aprovada definitivamerit
en el cas que no es presentin reclamacions.

QUART .- Facultar al Tinent d'Alcalde de Foment i Serveis Gene-
rals, Josep Aran i Trullás, o a qui legalment el substitueixi per fer les
gestions i signar els documents necessaris per a la efectivitat dels ante-
riors acords.

Obre el torr d'explicació de vot el Sr. Ballbé, qui manifesta
que 1 'informe emés per la Secretaria General i demanat per ell en la
darrera sessió de la Comissió Informativa de Serveis Generals, assenyala
que els treballadors traspassats a Egar Sis, S.A. resten en la situació
administrativa d'excedéncia voluntaria. En base a aquesta conclusió, el Sr.
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Ballbé considera que ro és lógic, com s'estableix en l'acord segor, apartat
primer del dictamen, que es respectir, els vous drets adquirits per aquests
treballadors durant el temps de servei en la societat, un cop es reincorpo-
rin a l'Ajurtament. Aquest fet pot produir greuges comparatius amb la resta
del personal municipal. En relació a l'apartat segon d'aquest mateix acord,
el Sr. Ballbé considera que si un funcionar¡ traspassat guanya una prova o
coricurs, és absurd que s'adegó¡ la placa al régim juridic de la persona
concreta, sobre tot tenint en compte que aquest treballador es troba en
situació d'excedéncia voluntaria. El Sr. Ballbé manifesta que el fet
d'adequar les places a les situacions personals o respectar drets adquirits
en la societat, va en contra deis interessos de l'Ajuntament.

Intervé tot seguit el Sr. Aran qui manifesta que els drets
adquirits per les persones, quan se subroga una empresa a una altra, s'har,
de respectar. El Sr . Aran afegeix que aixó ve reconegut per l'Estatut dels
Treballadors. Continua assenyalant el Sr. Aran que es garanteix que els
funcionaris, en cas de reincorporació a l'Ajuntament per disolució de
l'empresa , continuin essent funcionaris. En relació al tercer apartat, el
Sr. Aran manifesta que ha estat modificat, fent cas deis requerimerts de
l'oposició, en el sentit de qué , en cas de excedéncia voluntéria, no s'ade-
quen les places al régim juridic de les persones.

Eplgraf 3) Proposta de Resolució proposant l'aprovació d'una operació de
crédit amb el Banco de Crédito local de España, corresporent a
la primera fase del finar^Cament parcial de les inversiors en el
Pressupost Municipal de 1990.

Intervé erg primer lloc el Sr. Aran, qui assenyala que l'A.jurta-
ment en Ple va aprovar en el seu dia la sol.licitud de crédit, la qual ha
estat aprovada pel Banco de Crédito Local de España. Afegeix que avui es
proposa aprovar les clausules per tal de procedir a la signatura del con-
ven¡.

El Sr. Ballbé es refereix a l'informe de la Cap d'Unitat de
Gestió Económica el qual, en el seu darrer paragraf, assenyala que cal
demanar autorització a la Generalitat de Catalunya. El Sr. Ballbé pregunta
si abars de l'aprovació de la present proposta cal complir altres tramits
legals.

Intervé a continuació el Sr. Cuyas, qui manifesta que el present
crédit suposa la concreció del primer paquet del pla d'inversions, amb el
qual el grup municipal de CiU va expressar la seva abstenció. El Sr. Cuyas
considera que no es tracta d'un auténtic pla d'inversions, amb unes priori-
tats i un calendar¡ de realització, sinó només d'un llistat de coses a fer.
Continua afegint el Sr. Cuyas que hi ha una gran part de despesa corrent
imputable al pressupost ordinari. No és étic, assenyala el Sr. Cuyas,
endeutar-se per aquest tipus de despesa.

El Sr. Aran considera que existeix una confusió entre despesa
corrent i despesa periódica . La compra de vehicles que passen a ser
patrimoni municipal o la compra d'ordinadors no pot ser considerada com a
despesa corrent. La major part de les inversions va destinada, peró, a
asfaltat de carrers o a urbanització de barris sencers.

Pren la paraula a continuació el Sr. Sierra qui assenyala, en
relació a la consulta afectuada pel Sr. Ballbé, que justament després de
l'acord de la Corporació s'ha de demanar l'autorització a la Generalitat.
El Sr. Sierra afegeix que l'últim tramit és la signatura de 1'operació.

Intervé tot seguit el Sr. Ballbé per manifestar que el tema de
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fons és l'increment de l'endeutament municipal com a consegüéncia d'un
pressupost incorrecte. El Sr. Ballbé anuncia el seu vot negatiu a la
proposta, tot assenyalant que aquest vot negatiu ro significa que el seu
partit estigui en contra de fer inversions, sinó que esté en contra de la
forma en qué l'equip de govern fa les inversions, sense una programació
adequada. El Sr. Ballbé torna a fer esment de l'informe de la Cap d'Unitat
de Gestió Económica, tot dient que en ell s'assenyala que les quantitats
que ara es contreuran donaran percentatges inferiors cada any al 25%
d'endeutament recomanable de no superar, donada la perspectiva de qué cada
any els ingressos ordinaris liquidats seran superiors degut, entre
d'altres, a l'evolució previsible de la participació en ingressos de
l'Estat i a la inflació. El Sr. Ballbé assenyala que si l 'aportació de
l'Estat s'altera desfavorablement per a l'Ajuntament, i si la inflació puja
per sobre de les previsions, l'endeutament passaré del limit legal.

Intervé a continuació el Sr. Aran, qui manifesta que si hi ha
una planificació de les inversions, no només per enguany sinó a més anys
vista. Afegeix que el present crédit suposa la concrecib de la primera fase

de les inversions previstes. El Sr. Aran destaca algunes grana inversions,
com ara l'adquisició dels terrenys per a la construcció de l'estació de
mercaderies de Renfe; la urbanització de places póbliques; compra de sól,
etc. Aquestes actuacions, assenyala el Sr. Aran, suposen una planificació
de varis anys. En relació a l'endeutament, el Sr. Aran manifesta que
l'Ajuntament es troba en un nivell del 15%. Conclou la leva interverició el
Sr. Aran dient que, si es demana per part de l'oposició que existeixi una
planificació, no entén que es critiqui que es faci una previsió de l'evo-

lució de la tresoreria municipal per ala propers anys. Fins ara, afegeix el
Sr. Aran, les previsions s'han anat complint, tant des del punt de vista
dels ingresaos com de les despenes.

Es procedeix tot seguit a la votació de la present proposta de
resolució, la qual és aprovada amb els vots següents:

PSC (13 vots) . . . . . . . . . . A FAVOR
CiU ( 4 vota) . . . . . . . . . . ABSTENCIO
IC ( 1 vots) . . . . . . . . . . A FAVOR
PP ( 1 vot ) . . . . . . . . . . EN CONTRA

El text dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.- Aprovar les cléusules del Projecte de Contracte entre

l'Ajuntament de Terrassa i el Banco de Crédito local de España que s'ad-

junten.

SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde-President, o a la persona que
legalment el substitueixi perque en nom i representació de l'Ajuritament
atorgui el referit contracte.

I ro havent-hi cap més assumpte que tractar, quan manquen cinc minuta per
tres quarts de deu del mati del dia de la data, per part de la Presidéncia
s'aixeca la sessió , de la qual s'estén la present Acta, que com a Secretar¡
CERTIFICO.
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