ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA REALITZADA PER L^AJUNTAMENT EN PLE-ÉL^IA 27 DE
GENER DE 1994
SESSIÓNUM. 1/94
-

PRESIDENT
SR.

A
la Sala dç/^^ssions de la
Casa
Consistorial
d^-'la ciutat de Terrassa,

MANUEL ROYES i VILA

a

REGIDORS ASSISTENTS

TRULLÀS
BALLÚS
BALLBÉ i BELLERA

SR.

JOSEP ARAN I

SR.

JOSEP BALLARÍ i

SR.

FCO.

SR.

RAFAEL CALLEJAS

SR.

RODOLF

SR.

JOSEP CASAJUANA i PLADELLORENS
JOSEP COROMINAS i BUSQUETA

SR.
SRA.

JAVIER

CAMAÑES

i ROMA

i SANSA

JORDI

SR.

SR.

XAVIER MARCET i GISBERT
JORDI MORCILLO i CASAS

SR.

JOSEP

SR.

QUINTIN MONTES i PEREZ

SR.

PERE NAVARRO

SRA.

NURIA OLLER i TORRES
VICTOR PEIRÓ i RIUS

SR.

i MARTORELL

PADRÓ

i

SR.

JORDI PLANA i NIETO

SR.

ALEIX PONS

SR.

ANTONI

SR.

JOSEP M.

SANAHUJA i

SR.

JOSEP M.

SATORRAS

SRA.

i COLL

CONSOL TORRES

TURÀ

i

SANTAMARIA

PLAYÀ

i TRENCHS
i VIDAL

ÀVILA

SR.

FERRAN

SR.

LUCIO VILLASOL i GONZALEZ

i

REGIDORS EXCUSAIS
SR. FRANCISCO MORALES
SR.

JOAN TAMAYO

I

pel

els
Regidors que al
s'anomenen, assistits tots ells
Sr. Abundio Lorente i Millán,

Secretari General de la

També

i VALLE

Liesa,

Oberta

el Sr. Jesús M.

Interventor

de

Fons

la sessió per

la Presidèn¬
cinc minuts de dos
quarts
de vuit de la tarda del dia de
la
data, es procedeix a l'aprovació de
cia,

quan

passen

l'Acta
de la reunió feta el
dia 30 de
desembre
de 1993 (sessió
núm. 13/93),
la

qual és aprovada
Tot

per

unanimitat.

seguit

es procedeix a la subsdels assumptes que
componen
l'Ordre del Dia.

tanciació

Epígraf 2) DESPATX D'OFICI
Ratificació del Decret núm. 3156/93

ABUNDIO LORENTE i MILLAN

INTERVENTOR

JESUS M.

està present

i

Corporació.

Municipal.

2.1.

SR.

Alcalde-President de la

SALA

SECRETARI

SR.

Sr.

Assisteixen
marge

Liesa

i MORERA

PRUNÉS

de l'Il.lm.

Corporació, Manuel Royes i Vila.

SR.

MASSÓ

de mil nou-cents

noranta-quatre, es reuneix l'Ajuntament
en
Ple per fer en primera convocatòria
Sessió
Ordinària, sota la Presidència

i VILLALBA

ROSA MARIA FERNANDEZ

LABÒRIA

vint-i-set de gener

LIESA i

LIESA

relatiu

l'interposició d'ac¬
judicials contra Ignacio
Martinez
Cortijo i altres en re¬
clamació
de quantitat per danys a
la via pública.
a

cions

L'Ajuntament
unanimitat

següents
PRIMER.-

en
Ple aprova per
la ratificació dels
acords

:

les accions judicials pertinents contra DON
CORTIJO; DON JOSE HERRERIAS MARTINEZ; contra DOÑA JUANA
RODRIGUEZ
PEREZ veïns de Terrassa, i
contra LES COMPANYIES D'ASSEGURANCES
"V.A.P."
i "ZURICH", veïns de Barcelona, en
reclamació de la quantitat de
CENT-NOU MIL QUARANTA PESSETES (109.040 ptes), import dels danys produïts a
IGNACIO

Interposar

MARTINEZ

semàfor
situat
en
la
cruïlla dels
carrers Provença-Bartrina,
vehicles amb matricula B-7860-HH i B-8569-NY, el dia 8 de setembre de
un

SEGON." Nomenar per a

pels
1993.

la representació i defensa d'aquesta Corporació,
procurador dels Tribunals, Sr. JAUME CALI I GASTIN i als Srs. Primitivo
Villasol Valderrey i Anna Galiana Cruz, Lletrats Municipals.
al
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TERCER.seva

Elevar el present
ratificació.

2.2.

Ratificació
curs

Decret

al Ple de la

Corporació

per a

la

del Decret num. 3192/93 relatiu a la compareixença en re¬
contenciós-administratiu interposat per Obras y Servicios Hispà¬

nia, S.A., contra la liquidació de les despeses ocasionades per la re¬
tirada i neteja de runes al carrer.

L'Ajuntament
següents:

en

Pie

aprova per

unanimitat

la ratificació dels acords

PRIMER.-

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
interposat per Obras y Servicios Hispania, SA, davant la Secció
5â
del
contenciós-administratiu
del
Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya, contra la liquidació MS 921000155.39, per import de 41.500
pessetes
de despeses originades per retirada i neteja de les runes en el
carrer a conseqüència d'unes obres efectuades per l'esmentada companyia.
1919/93-A,

SEGON.- Nomenar per a la representació i defensa d'aquesta Corporació,
Tribunals Sra.
Carmen Ribas
i Buyo,
i els Lletrats

el

Procurador dels

municipals,

Srs.

Josep

M^. Playà

i Joan

i Massaguer

Antoni Vilchez

i

Cárdenas.
TERCER.-

Elevar el present

seva

ratificació.

2.3.

Ratificació del Decret núm.

judicials contra Marta
danys a la via pública.

L'Ajuntament
següents:

en

Ple

Decret

al Ple de la

3193/93 relatiu

Miró Barba,

aprova per

en

Corporació

per a

la

l'interposició d'accions
reclamació de quantitat per

unanimitat

a

la ratificació dels acords

Interposar les accions judicials pertinents contra DOÑA MARTA
de Rubí, en el carrer Historiador Serra,
núm. 1, en
de
la
quantitat de CENT CINQUANTA-TRES MIL CENT CINQUANTA,

PRIMER.MIRO

BARBA, veina

reclamació

import dels danys produïts a un fanal d'enllumenat públic situat
l'Avinguda del Vallés, el proppasat dia 19 de setembre, pel vehicle

pessetes,
a

matricula B-7139-IP.
SEGON.- Nomenar per a la
Srs Primitivo
Villasol

els
Lletrats

representació i defensa d Aquesta Corporació,
Valderrey i Joan Antoni Vilchez i Cárdenas,

Municipals.

TERCER.-

Elevar el present

Decret al Ple de la Corporació per la seva

ratificació.
2.4.

Ratificació del Decret núm.

3195/93 relatiu

judicials contra Sistemas Garriga, S.A.
tat de l'Ajuntament.

L'Ajuntament

següents:

en

Ple

aprova per

per

unanimitat

l'interposició d'accions
danys a un vehicle propie¬
a

la ratificació dels acords

a

¡mú
PRIMER."

Interposar les accions judicials

per inents

contr^i-^ISTEMAS

SA, domiciliada a Terrassa, al Polígon Sta! Eulàlia,,^/n i contra
la
companyia REGAL INSURANCE CLUB, pels danys pròdig
propietat de l'Ajuntament de Terrassa, matrícula B-95;8^^MB, el dia 9 de

GARRIGA,

juliol d'enguany a la cruïlla dels carrers Verge del Carme cimb l'Avinguda
Barcelona,
valorats en 84.320 pessetes
(VUITANTA-QUATRE MIL TRES-CENTES
VINT PESSETES).
SEGON."

Nomenar
per
a
las representació i
defensa d'aquesta
els procuradors dels Tribunals Sr. Jaume Galí Gastin i la Sra.
Carmen
Ribas Buyo i als lletrats Sr. Juan Sales
i Homs i Josep M^ Playà i
Massaguer.

Corporació,

TERCER."

Elevar el present

seva

ratificació.

2.5.

Ratificació del Decret

Decret

al Ple de la

Corporació

per a

la

num.
79/94 relatiu a la compareixença en el re¬
contenciós-administratiu interposat
per la
Sra. Rosalia Petit
Forte
i altres contra desestimació de recurs de reposició per denega¬
ció de la sol.licitud de reversió d'una finca.

curs

L'Ajuntament
següents :

en

Ple

PRIMER."

aprova per

Comparèixer
interposat per la

el

unanimitat

la ratificació dels acords

contenciós-administratiu núm.
Petit Forte i els Srs.
Juan
Casulleras
Bacardit
i
Rafael
Petit
Forte,
davant la Secció 2S. del
contenciós-administratiu
del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya,
contra la desestimació del recurs de reposició interposada contra el Decret
núm
2378 de
19-9-1991
en virtut del
qual es denegava la sol.licitut de
2455/93

en

recurs

Rosalia

Sra.

reversió de la finca situada al núm 96 del Carrer Pardo Bazan.
SEGON." Nomenar per a la representació i defensa d'aquesta Corporació,
Procurador dels
Tribunals Sra.
Carmen Ribas
i Buyo,
i els Lletrats

el

municipals, Srs. Josep MA. Playà i Massaguer i Anna Galiana Cruz.

seva

Elevar el present
ratificació.

2.6.

Ratificació del Decret núm.

TERCER."

Decret

al Ple de la

Corporació

per a

la

109/94 relatiu

a l'interposició d'accions
perquè, havent presentat suspensió de
hi figura l'Ajímtament com a creditor per impostos munici¬

judicials

contra CLOAYA, S.L.

pagaments,

pals.

L'Ajuntament
següents :
PRIMER."

CLOAYA, SL.,
Terrassa

en

Ple

aprova per

unanimitat

la ratificació dels acords

Interposar les accions judicials pertinents contra l'empresa
ja que l'Ajuntament de

carrer Borges Blanques, 55 de Terrassa,
ha estat informat que la citada empresa ha

presentat Suspensió de

Pagaments,
segons expedient
que es
tramita amb el número 376/93 en el
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número set de Terrassa i figurant
aquesta Corporació com a creditoria per impostos municipals amb un import
total de principal més recàrrecs de 338.883 pessetes.
SEGON." Nomenar per a

007766

la representació i defensa d'aquesta Corporació,
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5

el
Sr. Jaiime Galí i Gastin, Procurador dels Tribunals i els Srs. Primitivo
Villasol Valderrey,i Josep Ma. Playà i Massaguer, Lletrats Municipals.
Elevar el present
ratificació.

TERCER."
seva

Ratificació
del Decret
de
la
reorganització

2.7.

Decret

al Ple de la

les

per a

la

la regularització resultant
Comissions Informatives i Consells

149/94, relatiu

de

Corporació

a

d'Administració.

L'Ajuntament
següents;

en

Ple

aprova per

unanimitat

la ratificació dels acords

Regularitzar l'assignació als Grups Municipals aprovada en el
juliol de 1991, incrementant en 50.000 PTA la quantitat per
Grups i mes i en 5.000 PTA l'aportació per regidor i mes, i amb efectes del
dia 1 de gener de 1994.
PRIMER."

Ple de dia 9 de

Elevar el present

SEGON."

Decret al

Ple de Corporació

la

per a

seva

ratificació.

seu

Tot
seguit es procedeix a donar compte a l'Ajuntament en Ple, per al
coneixement, d'un seguit de Decrets i Resolucions, que duen els números

del 2.8.
és el
2.8.

al 2.14.

de l'Ordre del Dia de la present

sessió. El

seu

contingut

següent:
compte de la Resolució núm. 3204/93
relativa a l'acceptació de
l'incorporació a l'Ajuntament de la fiuicionària Maria Antonia Pineda i
Hurtado procedent de la McUicomunitat Terrassa"Sabadell.
Donar

PRIMER."

Acceptar la incorporació a l'Ajuntament, amb efectes des del

gener de
1994, de la funcionària procedent de la Mancomunitat
Terrassa"Sabadell Sra. MARIA ANTONIA PINEDA I HURTADO pertanyent a l'Escala
d'Administració
General,
la Subescala Auxiliar,
categoria d'Auxiliar

de

primer

Administrativa, Grup D, amb una jornada de 40 hores setmanals.

Traspassar la senyora Maria Antonia Pineda i Hurtado a l'orga"
autònom "Institut Censal i Tributari"
amb efectes des del dia
1 de

SEGON."

nisme

gener

de 1994.
TERCER."

El

realitza sota les

traspàs de la senyora Maria Antonia Pineda
següents garanties:

i Hurtado es

supòsits de desaparició de l'organisme autònom, o en el cas de
produexi una reducció dels serveis que tingui atribuits, la persona
traspassada pels presents acords que pugui quedar afectada es reintegrarà
automàticament a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Terrassa, reS"
pectant"Se els nous drets que hagués pogut adquirir.
Ir."

que

En els

es

professional i la promoció interna de la
podrà 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'adequarà la plaça al règim
jurídic del guanyador del concurs.
2n." Es

garanteix també la

funcionària traslladada,

3r.-

En el

carrera

que

supòsit d'excedència voluntària la

persona

traspassada

per

els

presents
acords,
podrà reincorporar-se a qualsevol lloc de tréball de
1'Aj untament tant si la plaça vacant és reservada a ttuncioçaris com si ho
és per a laborals, adequant-se, si fos necessari, la

plaça àl règim jurídic

gaudeixi

que

interessada

la

d'acord

amb la

le^j,«lació vigent

moment.

QUART.-

interessada,

en

a

Notifiqui's el contingut de la present Resolució a la persona
l'Institut Censal i Tributari i als departaments adients.

CINQUÈ." Dongui's compte del present acord
primera sessió que aquest celebri.

2.9.

en cada

l'Excm. Ajuntament

a

en

Ple

Donar compte

del Decret núm. 3209/93 relatiu a l'autorització per a la
signatura com a Alcalde-President, del primer Tinent d'Alcalde, Sr.
Quintin Montes i Pérez.

involuntària caiguda
que
m'ha ocasionat una fractura del braç
m'impossibilitarà de poder signar la documentació oficial per raons
d'inmobilització
total
durant
el
període habitual d'aquests casos, de
quaranta a cinquanta dies. Per aquestes raons, autoritzo a tots els efectes
oficials,
que procedeixi a regularitzar aquestes funcions inherents al meu
càrrec
des d'avui
mateix
fins que pugui
fer-ho personalment, el primer
Tinent d'Alcalde, el senyor QUINTIN MQNTES I PEREZ".
"Una

dret,

2.10.

Donar compte

del Decret núm. 6/94 relatiu al

nomenament com a nou re¬

presentant de C.i.ü. al Consell Municipal de la Zona III al Sr. Lluís
Parera i Guiu.

PRIMER.-

al Consell

Nomenar

representant del Grup Municipal de C.I.U.
Municipal de la Zona III, al Sr. Lluís Parera i Guiu.

SEGON.-

Que

com

a

notifiqui aquest acord als interessats.

es

TERCER.- Donar compte
2.11.

nou

d'aquest acord

a

la propera sessió del Ple.

Donar compte del Decret núm. 7/94 relatiu a la baixa del representant
de
la Comissió Sectorial d'Entitats Juvenils
i d'Esplais al Consell

Miuiicipal de la Zona IV i nomenament d'un altre

PRIMER.-

Donar

de

baixa

al

Sr.

Pere

com a

Serrat

i

de la Comissió Sectorial d'Entitat Juvenils
Consell Municipal de la Zona IV.
representant

SEGON."

Nomenar al

l'esmentat Consell,
TERCER."

Que

Sr.

per part
es

substitut.

Quintana com a
i d'Esplais al

Miquel Canal i Vila com a nou representant
de l'esmentada Comissió Sectorial.

a

notifiqui aquest acord als interessats.

QUART." Donar compte d'aquest acord a la propera sessió del Ple.
2.12.

Donar compte

del Decret 77/94 relatiu a deixar sense efecte el Decret
3209/93, des del 12 de gener, i establint un nou procediment per a la

signatura de 1'Alcalde-President.
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PRIMER.-

A

partir

de la

present Decret,
es deixa
sense
de 1993, pel
qual

data del

el Decret núm.
3209/93 de data
30 de desembre
atesa
la impossibilitat material de signatura per part
Primer
Tinent
d'Alcalde
Sr.
Quintin
Montes
i
efecte

1'Alcalde-President, assumint

en

del Sr. Alcalde, el
Pérez,
substituïa
Manuel Royes i Vila

conseqüència el

la totalidad de funcions atribuïdes

a

senyor
la Presidència.

temporal i en tant no es produeixi la
el braç dret, la signatura dels dictcimens,
decrets, convenis i demés documents administratius i comptables l'efectuarà
l'Il.lm. Sr. Alcalde-President Manuel Royes mitjançant estampilla, sempre i
quan
la impressió d'aquesta vaigi acompanyada de la signatura del
Secrtetari,
el qual en donarà fe
pública signant la corresponent
diligència:
"davant meu, el Secretari General, d'ordre de l'Il.lm. Sr.
Alcalde-President. Signat: Abundio Lorente i Millàn".
Amb

SEGON.-

caràcter

recuperació total de la lesió

mentre duri aquesta situació,
(l'Interventor i el Tresorer),
setmanalment una relació dels talons expedits a l'Alcaldia per

TERCER.-

l'efectuaran

presentant

en

La

signatura

dels talons,

només els altres dos

clauers

posi l'estampilla de la signatura del Sr. Alcalde, acompanyada
signatura del Secretari General que en donarà fe.

que es

2.13.

compte del

Donar

núm. 98/94 relatiu

Decret

a

la delegació

de la
de les

de President de la GMUT, IMSAV, IMCET,
PAME i IMSS i de
les
Comissions Informatives de Serveis Generals i de Coordinació amb
Ens Autònoms.

atribucions

Delegar totalment les atribucions
de President dels
organismes autònoms que seguidament es relacionen, en els regidors, membres
dels respectius Consells d'Administració, que en cada cas s'assenyala:
PRIMER.-

PAME

Quintín Montes i Pérez
Josep Corominas i Busqueta
Sr. Josep Casajuana i Pladellorens
Sr. Josep Corominas i Busqueta

IMSS

Sra.

GMUT

Sr.

IMSAV

Sr.

IMCET

la

Delegar

SEGON.-

Consol Torres i Vidal

presidència

efectiva de
membres

existents,
en
els regidors,
comissions, que tot seguit s'assenyalen:
formatives

"Coordinació amb ens autònoms"..
"Serveis Generals"
TERCER.-

compte

al

Ple

de

Josep Corominas Busqueta
Josep Aran i Trullàs

la

Corporació,

i

als

organs

referits, del contingut del present Decret.

anteriorment
2.14.

Donar

Sr.
Sr.

les Comissions In¬
de les respectives

núm. 150/94, relatiu a l'aprovació del
aplicar en la confecció de les denúncies
corresponents a infraccions de les normes de la llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
Donar

compte

Nomenclàtor

del

Decret

d'infraccions

PRIMER.- Anul.lar el Decret

SEGON.-

d'aplicació

en

a

3.129/93, de data 20 de desembre de 1993.

Aprovar el Nomenclàtor d'Infraccions adjunt, que serà
la confecció de les denúncies corresponents a infraccions de

les

del

Normes

Reial

Decret
Legislatiu 3
pel que
rculació de
articulat de la Llei sobre
Vehicles
a Motor i Seguretat Vial.
El referit nomenclàto^í^erà d'aplicació
excepte en els casos que hi concorrin circumstàncies que^àcin aconsellable
l'aplicació individualitzada dels imports previstos en l'article 67 de
l'esmentat
texte legal, deixant constància
en aquests casos dels
extrems
justificatius de l'actuació diferenciada.

s'aprovà

el

texte

TERCER.-

dia

Fixar

com

a

data

d'entrada

en

vigor del

present Decret el

primer de febrer de 1994.
QUART."

procedir

a la
la Província.

Donar compte
del present Decret al Ple de l'Ajuntaiment i
publicació del nomenclàtor aprovat en el Butlletí Oficial de

SERVEIS GENERALS

Epígraf 3) Aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal del "Servei Públic
de Proveïment i Sanejament d'Aigües".
Pren

la

paraula en primer lloc el Sr. Corominas, qui assenyala
presentades,
durant el termini d'exposició al públic,
diferents
al.legacions. Aquestes al.legacions es poden agrupar en tres
blocs.
En primer lloc, les presentades per l'Institut Industrial, la CECOT
i
la
Cambra
de
Comerç,
fan referència a l'eliminació de productes
contaminants
a
la
xarxa
de
clavegueram. Un altre bloc d'al.legacions
correspon
a
les presentades pel gremi d'empresaris d'instal.lacions
el.lèctriques i llauneria. Finalment, un tercer bloc ha estat presentat per
Mina
Pública
d'Aigües de Terrassa. En relació al primer grup, el Sr.
Corominas
informa que el criteri adoptat ha
estat encarregar un informe a
han

que

estat

Mediambiental de la Universitat Politècnica.

l'Institut

Els nivells fixats

l'esmentat informe són els que, al capdevall,
redacció
de l'ordenança.
En quant a la resta

han estat incorporats a la
d'al.legacions, han estat
acceptades aquelles que feien incidència en la unificació de criteris i en
ima millor redacció del seu text. Aquelles que feien referència a qüestions
de
fons i a la modificació d'algun punt fonamental aprovat inicialment per
aquest Ple, han estat desestimades.
en

Sotmès

a

votació el present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

aprova

unanimitat els següents acords:

per

PRIMER."

Aprovar els informes i dictàmens tècnics que s'adjunten

les al.legacions presentades, i els
i clarificadors
a l'ordenança
municipal del Servei Públic de Proveïment i Sanejament d'Aigües.
i

que es

informes

corresponen

de

amb cadascuna de

correcció

SEGON."

d'errors materials

Aprovar l'incorporació de les esmenes acceptades que es

en els corresponents informes,
data 28 d'octubre del 1993.

contemplen
ment

en

TERCER."

a

l'ordenança aprovada inicial¬

Aprovar definitivament l'ordenança municipal del Servei
Sanejament d'Aigües.

Públic de Proveïment i

QUART." Que es publiqui el text íntegre
en

de la referida ordenança

el Butlletí Oficial de la Província.

Epígraf 4) Aprovació de l'adaptació
situació de l'IAE.

00776S

-A

a

la normativa vigent del coeficient de

procedeix en primer lloc a la votació del presenta dictéunen,
següent resultat:
Es

cimb el

PSC

(15 vots)

CIU

( 8 vots)
( 2 vots)

PP

El

A FAVOR
EN CONTRA

ABSTENCIÓ

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.-

Modificar la taula d'índexs de

situació que figura en

l'ordenança fiscal municipal núm.
2.2, reguladora de
sobre Activitats Econòmiques, per tal que la diferència entre els
esmentats
índexs no sigui inferior a 0,10,
segons regula l'article 8.2 de
l'esmentada Llei 22/1993, i fixar-los en els següents:
l'article

3.3

de

l'Impost

Categoria fiscal
de la via pública
la.
2a.
3a.
4a.
5a.

denança

índex aplicable
1,34
1,24
1,14
1,04
0,82

SEGON.- Aprovar provisionalment l'esmentada modificació de l'or¬
fiscal núm. 2.2, reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmi¬

ques.

Exposar al públic els acords precedents, així com el
l'ordenança modificada per un període de 30 dies compats a partir
següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí
TERCER.-

text

de

del
Oficial

en un diari
de gran difusió en la provín¬
termini els interessats podran examinar l'expedient i pre¬
sentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.

cia.

en
es

de la Província i també

En aquest

QUART.- En el cas que no es formuli cap reclamació o suggeriment
els presents acords es consideraran definitius, i
procedirà a la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província
el termini establert,

del text de

l'ordenança modificada.

Dins
el
torn
d'explicació de vot pren la paraula el Sr.
Callejas,
qui recorda en primer lloc que en el seu moment, en Comissió
Informativa,
va demanar al seu
President que els hi fossin lliurades les
fórmules
que havient estat utilitzades, per tal de poder fer un estudi més
profun. Hores d'ara, aquesta informació encara no ha estat lliurada. El Sr.
Callejas considera que el tram del grup 5, corresponent a les indústries,
amb un increment superior al 10%, pateix un augment difícil de suportar. El
Sr.
Callejas afegeix que l'oposició ha estat enganyada respecte als
increments
dels
impostos,
amb motiu de l'aprovació de les ordenances
fiscals.
Reconeix que amb certa
inconsciència, el seu Grup va creure les
paraules del responsable de l'equip govern respecte a l'increment només del
3'5%
dels
valors
cadastrals,
al marge de
la incorporació de les
escombraries. Així doncs, pel que fa a l'IBI, alguns increments han arribat
a
ser superiors al 30%,
sobretot en zones industrials. Les notificacions
dels
impostos així ho demostren, malgrat les paraules del Tinent d'Alcalde
d'Hisenda
en el sentit de què
l'IBI només s'incrementaria en el 3'5%. El
Sr.
Callejas reconeix que en el seu dia va creure les propostes de l'equip

de

evita^^'^ornar

tot
caient en aquest engany. vFlnalmiint, per
a
el mateix parany, el Sr. Callejas
reitera la seva^^tició de les
fórmules utilitzades pels càlculs que són
objecte del préseñt dictamen. Per
aquest motiu
el vot del seu Grup ha estat
Un cop puguin
estudiar
les fórmules presentaran les
al.legacions'que creguin convenients
durant el termini d'exposició pública.
govern,

caure

en

d'ab^^í^ció.

Pren
la paraula tot seguit el Sr. Pons,
qui recorda que el vot
Grup en Comissió Informativa va ser d'abstenció,
a l'espera d'un
estudi
més aprofundit. Així doncs, el vot ha
estat modificat. El Sr. Pons
manifesta que el seu Grup se sent enganyat i no se'n refia dels números
que
aporta
l'equip de govern. Per altra banda, els calculs donen lloc a greus
desproporcions, tant per la banda de comerciants com per la d'indústries.
Finalment,
el Sr. Pons assenyala que aquests càlculs no es corresponen amb
alló que en el seu dia es va aprovar.

del

seu

El

Sr.

Aran recorda que en

la sessió de la Comissió Informativa
fet,
assumit unànimement,
de què la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat, juntament amb altres normes de caire
fiscal,
obligaven a fer un nou repartiment. Pel que fa a l'IAE i als
coeficients
de situació, aquestes normes establien que
no hi podien haver
diferències
més enllà
del 0,10
entre l'índex
atribuït a un carrer óunb
respecte
a
l'atribuït a un altre d'una categoria immediata superior o
inferior.
Donat
que
en
l'ordenança municipal aprovada, els sectors
es

va

fer

al

esment

industrials

estaven
situats
molt
a
la
baixa
-en el
0,80-, i que la
superior excedia aquesta diferència obligada del 0,10 -ja que
estava
situada en
l'l,06-, calia en conseqüència llimar les diferències
entre els diversos trams. El Sr. Aran afegeix
que en cap moment la voluntat
ha
estat assolir una major recaptació,
ja que el consens assolit respecte
al
no increment dels
impostos municipals continua essent vàlid, al marge
dels
increments als quals
obliguen les lleis estatals. Calia fer un nou
repartiment per corretgir les diferències d'acord amb les imposicions
legals. Es van cercar unes fórmules facilitades pels tècnics informàtics
municipals. Aquesta informació es va presentar en la Comissió, amb les
diverses
fórmules possibles. El
Sr.
Aran afegeix que no hi va haver cap
compromís respecte al lliurament de les bases informàtiques ni les taules
mare.
Tota la documentació
respecte a les
diferents alternatives va ser
posada damunt la taula. Es va produir un consens sobre una, o com a màxim
dues,
de les alternatives que complien millor l'esperit de repartir els
trams
en compliment de l'obligació estatal,
evitant carregar especialment
cap sector en concret. El Sr. Aran considera peró que passar de 0,80 a 0,82
en
el tram
de 5categoria fiscal, i d'l,30 a 1,34 en el tram de 1^
categoria fiscal, no són increments excessius, ja que es tracta només de
centèsimes. Algunes categories intermèdies resten en uns casos una mica més
afavorides, encara que també en centèsimes, i altres una mica desfavorides,
també
en una proporció
mínima. L'Ajuntament compleix el compromís de no
recaptar ni una sola pesseta més.
El Sr. Aran conclou dient que aquestes
fórmules es van posar en coneixement dels industrials, els comerciants, els
representants de la Cambra de Comerç, etc. Hi havien interessos creuats, ja
que
cadascú hagués preferit carregar més uns trams i menys uns altres.
Finalment
s'ha optat pel repartiment
més ponderat. I aquesta és 1'alter¬
nativa que tots els Grups van consensuar, considerant-la la més adient, tot
tenint en compte que hi havia l'obligació legal de fer aquest repartiment.

categoria

Epígraf 5) Nomenament

de

membres dels Consells d'Administració de
en
representació del Grup municipal de
Convergència i Unió, en substitució dels inicialment proposats.
l'IMSAV

007769

-A

i de

nous

l'IMSS,

aprovats unàninement,

S'entenen

presents,

PRIMER.-

Nomenar

com

a

Nomenar

SEGON."

a

de Convergència i Unió, el Sr.
del Sr. JORDI PLANA I NIETO.

titular del Consell

d'Administració de

representació del Grup Municipal de Convergència i Unió, el SR.
en
substitució del SR. JOSEP SANAHUJA I PLAYÀ, que
ostentar la condició de suplent.
en

passa a

A.

com

d'Administració de

PLANA I NIETO,

JORDI

ENS

assentiment dels regidors

titular del Consell

l'IMSAV, en representació del Grup Municipal
JOSEP MARIA SANAHUJA I PLAYÀ, en substitució

l'IMSS,

per

els següents acords:

AUTÒNOMS
GERÈNCIA

MUNICIPAL D'URBANISME

Epígraf 6) Aprovació provisional de la modificació puntual del P.G.O. en

el

"Els Pinetons-El Guitart"

sector

L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat els següents acords:
PRIMER.-

Aprovar l'informe

de tractament

de les

al.legacions

contra els acords del Ple de
l'Ajuntament, adoptats en sessió
de 30 de setembre de 1993, pels quals va aprovar inicialment la modificació
del Pla General d'Ordenació de Terrassa en l'àmbit de "Els Pinetons-El Gui¬
tart", promoguda per l'Associació de Propietaris del sector.

presentades

Aprovar provisionalment,
amb el mateix contigut que
l'aprovació inicial, la modificació del Pla General d'Ordenació de Terrassa
en l'àmbit de "Els Pinetons-El Guitart",
promoguda per l'Associació de Pro¬
pietaris del sector.
SEGON.-

i còpia de l'expedient al
Públiques de la Generalitat per
aprovi definitivament la modificació del Pla General d'Ordenació de
TERCER.-

Elevar els acords presents

Departament de Política Territorial i Obres
tal que
Terrassa

l'àmbit de "Els Pinetons-El Guitart".

en

Epígraf 7) Aprovació inicial dels Estatuts i Bases d'Actuació de la Jimta
de Compensació del sector "Els Pinetons-El Guitart".

L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat els següents

acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment els Estatuts i les Bases d'Actuació
la Junta de Compensació del sector "Els Pinetons-El Guitart", promo¬
guts pel Sr. Olegario Miguelez i vint-i-cinc persones més.

per

a

SEGON.Sotmetre el document
ara aprovat inicialment
a infor¬
al públic per tal que durant el termini de quinze dies, comptats des
de
l'endemà de la
data
de la darrera publicació
de l'edicte al Butlletí
Oficial
de la Província
i al Diari
de Terrassa, puguin presentar-se les

mació

al.legacions

que

s'estimin oportunes.

TERCER.Entendre que el document ara aprovat inicialment que¬
darà
aprovat definitivament, a tots els efectes
i sense necessitat de nou
acord exprés, si una vegada finalitzat el termini previst a l'efecte resul¬
ta
que no s'han presentat al.legacions ni s'han produit altres circumstàn¬
cies modificatives de la proposta.

^iy-

'■tjtlART.-

present^

Notificar els
acords
"Els Pinetons"
per tal que pugui
que
estimin oportunes contra l'aprovació inicial
d'Actuació, dins del termini de quinze dies
data
de recepció de la notificació; i
requerir-los
tueixin en Junta de Compensació.
drets

del sector

titularaT^^^OT

als

béns i

present^^-áí.legacions

dels^^.Bstatuts i Bases
de l'endemà de la

comptat^j^s
per

tal

que es consti¬

Epígraf 8) Resolució
vial

per mutu
acord d'una expropiació de
sòl destinat a
i equipament a la
Ronda de Ponent cantonada
carrer Maria

Auxiliadora.

L'Ajuntament

en

Ple aprova per unanimitat els següents acords:

PRIMER.-

Aprovar l'acta firmada el 24 de maig de
1993 pel Sr.
Escorsell, per la qual es fixen les condicions de mutu acord
per
l'expropiació d'una finca de la seva propietat afectada en part per
vial
(Avgda. Joaquim de Sagrera, ara Ronda de Ponent) i en part d'equipa¬
ment de nova creació,
segons el Pla General d'Ordenació vigent, i que ja ha
Joan

Bach i

estat

ocupada.

SEGON.tu

Adquirir,

en concepte

d'expropiació

que es

resol

per mu¬

acord, la finca següent:

"Parcela

de terreno sita

ciudad

de Terrassa y
paraje denominado
también Mauri,
de superficie 1.449,56 metros cuadrados
equivalentes a 38.367 palmos cuadrados. Linda: al norte con viña de Isidro
Comellas; al sur, Pilar Vidal y Miguel y Mercedes Utset; al este con la
calle María Auxiliadora trazada sobre lo que fue la finca matriz
y al oeste

Manso

con

en

esta

Marsans y

José Marcet".

Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Terrassa, tomo 1678, lli¬
bre
734 de la secció 2a, foli 10, finca núm. 38388-N,
inscripció 2a. Refe¬
rència cadastral núm. 6315003-01.
TERCER.-

MILIONS

DE

Pagar al Sr. Joan Bach i Escorsell la quantitat de NOU

PESSETES

(9.000.000

PTA),

en

l'expropiació, i amb càrrec a la partida núm.
pressupost de
1994;
el pagament haurà de
d'abril de

d'indemnització per
(codi 94083) del

3.432.60000

fer-se efectiu

abans de

l'I

1994.

QUART.l'exercici
saris per

concepte

Facultar 1'Alcalde-president o

del càrrec per atorgar

qui el substitueixi en
i firmat els documents que siguin neces¬

l'eficàcia dels acords presents.

Epígraf 9) Denegació dels efectes de l'article 103 del Text Refós de la
Legislació Urbcinistica de Catalunya,
sobre expropiació de sòl
qualificat d'equipament a l'illa delimitada pels carrer Pi i
Margall, Ausias March, Frederic Soler i Pasteur.

L'Ajuntament

en

Ple

aprova per

unanimitat els següents acords:

PRIMER.Desestimar la petició feta
pel Sr. Juan Doñate Preixes-Cruells
en
nom
de
la
"Fundación J.
Espona" fent l'advertiment de
l'article 69 de la Llei del Sòl (Texto Refundido RD 1346/1976 de 9 d'abril;
actualment article 103 del Text Refós de la legislació urbanística de Cata¬

lunya

DL 1/1990 de 12 de juliol) i manifestant el
de part l'expropiació d'una finca de la

instància
metres

quadrats de superfície,

007770

-

A

que

seu

seva

és part de l'illa

proposit d'iniciar

a

propietat, de 1.672
delimitada pels ca-

Pi

i

Margall, Ausias March, Frederic Soler i Pasteur i està qualifi¬
d'Equipament de nova creació (clau E2) segons el Pla General d'Orde¬
nació
vigent. La desestimació es fonamenta en que no es dona el requisit
bàsic
del precepte citat, que
el bé estigui subjecte a expropiació, tota
vegada que no és preceptiva l'expropiació de la finca en qüestió, que atesa
la
qualificació urbanística d'equipament, clau E del Pla Geenral d'Ordena¬
ció de Terrassa, és susceptible d'ús privat en els termes que resulten dels
articles 58, 59 i 60 de les Normes Urbanístiques i segons consta en el cer¬
tificat d'informació urbanística 39/92-CU notificat a la propietat el 12 de
febrer de 1992, núm. 1750 de registre de sortida.
rrers

cada

Notificar els acords presents a

SEGON.-

dels

recursos

que

Epígraf 10) Adjudicació
d'una
i

la propietat, advertint

podrà interposat.
del

concurs

d'iniciatives

constitució
construcció
la Plaça Vella.

per

a

la

societat mercantil d'economia mixta per a la

explotació d'un aparcament subterrani

L'Ajuntciment

en

Ple

aprova per

a

unanimitat els següents acords:

Adjudicar la constitució de la societat mercantil
la construcció i subsegüent explotació d'un aparca¬
ment
públic subterrani a la Plaça Vella, a l'oferta presentada per la Com¬
panyia INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. (INCOSA), en el benentès que s'hauran de
complir les recomanacions que s'indiquen en l'informe del Cap de l'Area de
Desenvolupament Urbà i Grans Infrastructures de l'Ajuntament.
PRIMER.-

d'economia

mixta per a

SEGON."

Aprovar la constitució i Estatuts de Funcionament de la

mercantil d'economia mixta per a

la construcció i subsegüent ex¬
plotació d'un aparcament públic subterrani a la Plaça Vella de Terrassa, de
la
que en
seran socis
fundadors l'Ajuntament de Terrassa, INMOBILIARIA
COLONIAL, S.A. i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa.
societat

L'Ajuntament aportarà única i exclusivéiment al capital
de conformitat amb el que determina l'arti¬
15
d'abril de la Generalitat de Catalunya,
valora en SEIXANTA MILIONS DE PESSETES (60.000.000,- PTA).
TERCER.-

social la concessió del servei,
cle
248.3 de la Llei 3/1987 de
que es

QUART.DE PESSETES

MILIONS

El capital de la Societat esmentada serà de CINC-CENTS

(500.000.000,- PTA),

que

serà subscrit de

la següent

manera:

INMOBILIARIA COLONIAL,

S.A.

AJUNTAMENT DE TERRASSA
CAMBRA OFICIAL DE

COMERÇ I

INDÚSTRIA

438.000.000,- PTA
60.000.000,- PTA
2.000.000,- PTA

CINQUÈ.-

la,
per
tot

Facultar el Sr. Alcalde-President, Manuel Royes i Vi¬
qui delegui o el substitueixi en l'exercici del càrrec,
a que atorgui i signi tots els documents que siguin necessaris, fins i
de
rectificació
o
subsanació,
per a
l'efectivitat dels anteriors
o persona en

acords.

el Sr. Callejas, qui posa de
dictamen estan en joc són els
d'una
voluntat consisteix, per una
banda,
en la peatonalització del centre
i, per una altra, en el desig de
què aquest centre no resti buit, sinó que sigui un sector amb vitalitat,
especialment de cara al comerç. El Sr. Callejas recorda que en un primer
Pren

manifest

la

paraula

tot

seguit

que els interessos
que
en aquest
determinada idea
de ciutat.
Aquesta

el seu Grup no estava d'acord amb
alguns aspectes del j)rojecte, com
el relatiu al revolt del carrer Portal Nou
cap a
i l'entrada

moment
ara

l'E^tglíèsia

l'aparcament. Amb

a

posterioritat s'ha

arbitrat

un^X^altra

solució,

més

través de l'accés i sortida pel carrer ifajor. Per altra banda,
cop obert el concurs de licitació, només una empresa s'ha presentat. Les

correcta,
un

condicions

a

establertes

canvien
gaire, llevat de la sol.licitud d'una
planta més. Aquesta modificació és adient per als interessos de la ciutat,
ja que permet una major capacitat. També permetrà una major recaptació, la
qual cosa és positiva també per a l'Ajuntament. Un cop escoltats els veïns
i comerciants de la zona, el Sr.
Callejas manifesta que l'opció aprovada és
la més adient per a Terrassa. Afegeix que aquelles persones, associacions i
entitats
que no estaven d'acord amb el projecte,
podien haver fet ús dels
mecanismes
de participació dels quals s'ha dotat el propi Ple municipal, i
formular una altra proposta per tal de ser debatuda en
aquest òrgan.
El

Sr.

no

Peiró comença

la seva intervenció, tot recordant que el
reiterat la seva postura de què hagués estat millor que
a la zona centre se situés en un altre indret. Afegeix que el
çroblema de l'aparcament al centre és un tema prioritari i inclús urgent.
És bó, doncs, que es prioritzi la seva solució. Tot i així, el Sr. Peiró
posa ènfasi en el fet que en el concurs d'adjudicació s'ha produït un canvi
profun i fonamental en les condicions. Aquest canvi consisteix en passar de
tres plantes a quatre, i de 250 a 308 places. El Sr. Peiró considera
que no
és
del
tot
correcte
l'adjudicació a aquesta única empresa que ha
concorregut.
Tot i tenint en compte que hi ha hagut una modificació
substancial en el projecte, caldria procedir a una nova exposició pública i
permetre
que
altres empreses interessades poguessin concórrer a la
licitació.
Aquesta hagués estat
l'actuació del Grup
municipal de
Convergència i Unió.
ha
l'aparcament
seu

Grup

Intervé

seguit el Sr. Prunés, qui recorda que no és aquest
d'aquest equipament és el més correcte
0
no. Aquest debat ja es va fer en el seu moment.
El tema del debat d'avui
és la constitució de la societat mercantil. El Sr. Prunés recorda, respecte
al
concurs, que en
un principi estaven
interessades en el projecte tres
empreses
més, les quals no s'han traduït en sengles ofertes tècniques i
econòmiques. Finalment doncs només s'ha presentat una empresa. El que cal
fer
avui és analitzar
la bondat tècnica
i financera de
l'oferta rebuda,
així
com la
confiança que per a l'Ajuntament susciti el soci que s'ha
presentat.
Aquest soci és el mateix amb el qual es va endegar l'aparcament
de
la plaça del Doctor Robert, amb l'afegit de la Cambra de Comerç. El Sr.
Prunés
assenyala que, tot i havent només una oferta, ha estat sotmesa a la
mateixa
selecció que si
s'haguessin presentat diversos candidats. Encara
més,
s'ha actuat amb criteris força restrictius en alguns apartats, tot
adjudicant una puntuació de zero, sobre deu, en alguns conceptes. Tot i
així,
l'oferta presentada ha obtingut una puntuació total de setanta-set
punts
sobre cent.
El proposant compleix sobradament les exigències
tècniques, econòmiques i financeres exigides. El Sr. Prunés creu que passar
de tres a quatre plantes és un element que millora les condicions inicials,
donat
que permet un
major benefici pel servei i per a la ciutat. No té
sentit
doncs fer un nou concurs públic per
veure si un altre soci accepta
les
noves
condicions.
Per
altra
banda,
fóra improcedent anar fent
successives
i
continues
exposicions públiques
per
cada modificació
introduïda.
Finalment, el Sr. Prunés assenyala que la tramitació ha estat
correcta
i que el soci és totalment solvent. Cal doncs intentar ara que el
projecte es dugui a la pràctica amb la major rapidesa possible.
el

moment

Epígraf 11) Aprovació

007771

tot

de debatre si la ubicació

-A

de

la

imposició

de

contribucions

especials

per

15

l^execucíó

de

d^urbanització

les
del

obres

de

la

1^

carrer

L'Ajuntament

ÚNIC.-

en

Ple

aprova per

del projecte
juliol, entre el

separata

passeig Vint-i-dos
Felip II i carrer Núria.

de

unanimitat el següent acord:

imposició de Contribucions Especials per
Separata del projecte d'urbanització del
passeig vint-i-dos de juliol, entre el carrer Felip II i el carrer Núria,
per un pressupost de 43.684.513,- PTA, amb els tipus d'imposició següents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Donant

com

Aprovar

la

de les obres de la la.

l'execució

a

Explanació
Claveguercun

45 %

Voreres

45 %

45 %

Calçada

45 %

Tub Mina
Instal.lacions

25 %

Enllumenat

45 %

Imprevitos
Control Qualitat

45 %

resultat la

45 %

45 %

2.123.583,781.070,1.928.912,2.405.668,1.568.011,458.253,1.063.785,889.012,313.765,-

quantitat d'11.532.059,- PTA.

Epígraf 12) Requeriment al Srs. Josep Estrada Montserrat i Josepa Bueso per
a
què enderroquin part de les obres executades al carrer
Almeria, 69.

L'Ajuntament

en

Ple

aprova per

unanimitat els següents acords:

Requerir als Srs. JOSEP ESTRADA MONTSERRAT i JOSEPA
el termini màxim d'UN MES, legalitzin les obres execu¬
tades
en la finca del c/ Almeria núm.
69 mitjançant sol.licitud de llicèn¬
cia
municipal; havent-se d'efectuar l'enderroc de la part d'edificació co¬
rresponent al 10% de la finca que ha de quedar lliure i justificar-ho mit¬
jançant l'aportació de certificat emès per tècnic competent.
PRIMER.-

BUESO

per a que,

en

SEGON.Requerir als promotors per a que, en el mateix termini
procedeixin al tancament de les finestres obertes en la mitgera o
aportin Acta Notarial de Manifestacions on s'estableixin les servituds de
llums i vistes respecte a la finca veïna.

d'UN MES,

TERCER.- Que
tat

s'anotii el present acord al Registre de la Propie-

corresponent.

PROPOSTES DE

RESOLUCIÓ

Epígraf 13) Presentada pel Grup municipal de CiU, en relació al
ment, neteja i vigilància del Parc de Vallaparadís.

manteni¬

contingut de la present Proposta de Resolució, presentada
Grup Municipal de Convergència i Unió,
és el que a continuació és
El

pel

transcriu:

econòmiques ho perme¬
l'Ajuntéiment crearà el Servei Especial
Manteniment, Neteja i Vigilància del Parc de Vallaparadís.
PRIMER.- Tan aviat

tin,
de

SEGON.-
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com

les circumstàncies

i dins de l'exercici de 1994,

Aquest servei tindrà cura del propi parc i

dels indrets

característics
dels seus entorns. I
en aquesw
CANS
al voltant del parc
per tal de preservar
excrements dels animals.

sentit, s'estai^ifan
les

«sones^^e'passeig

PIPI-

dels

TERCER.- Mentre no s'hagin aconseguit unes garanties minimes de
neteja i conservació del Parc,
l'Ajuntament deixarà congelades
les
inversions a realitzar-hi en espera de poder
crear el servei a que fa
referència l'acord primer.

seguretat,

QUART.- Es crearà una comissió municipal amb la participació de
especialistes nomenats pel Sr. Alcalde, que vetllarà per arribar
a un acord de conservació de
patrimoni i de promoció de les Esglésies Romà¬
niques de Sant Pere, amb la propietat.
ciutadans

CINQUÈ."

L'Ajuntament de Terrassa amb l'ànim de promocionar el

parc
de Vallparadis i els seus entorns, redactarà per l'exercici de 1994
des dels Serveis Tècnics Municipals i prioritzarà a nivell d'inversions per
a

l'exercici de 1995

un

Pla del Centre-Sector

Vallparadis,

que

contempli:

remodelació de la

La

Plaça 11 de setembre, la remodelació de la Plaça del
Homs, la remodelació de la Plaça del Cementiri Vell (Plaça de Joan
Miró), l'arranjament de la xarxa de sanajament del carrer Major de Sant
Pere,
la rehabilitació de l'edifici de l'antic Ajuntament de Sant Pere, la
ubicació d'un equipament poliesportiu en aquest sector del parc, i l'arran¬
jament 0 trasllat de la Capella de la Plaça del Cementiri Vell aixi com la
nova
i definitiva pavimentació del carrer Puig i Cadafalcb on hi ha d'anar
el pàrquing per a vehicles tipus autocars que visitin les esglésies de Sant
Rector

Pere.

SISÈ.1994

un

L'Ajuntament de Terrassa aprovarà dins de l'exercici de
la creació d'activitat al Parc de Vall¬

calendari de treball per a

paradis .

l'exercici

SETÈ.-

Des

de

un

1994

dels

Serveis

de

Circulació

es

redactarà durant

projecte de senyalització informativa del Pàrquing i
del Monument de les Esglésies des de totes les entrades de la ciutat fins a
l'esmentat Pàrquing.

el

senyor
cumentació

VUITÈ.- Pel present acord es faculta al Senyor Alcalde o a qui
Alcalde delegui les seves funcions per tal de signar tota la do¬
que sigui necessari per a l'execució
dels acords que precedei¬

xen.

Pren la paraula el Sr. Sanahuja, per tal de defensar la present
proposta. Aquesta proposta pretén posar sobre la taula una problemàtica que
afecta
de manera
preocupant a la nostra ciutat. Es vol matisar aquesta

dues perpectives diferents. Una es basa en la
La proposta planteja d'entrada la coincidència del
Grup municipal de CiU amb la filosofia que inspira l'actuació de l'equip de
govern:
la preservació del parc com un espai públic i, a més, es considera
raonable
la pretensió de crear
activitat com a forma de preservar aquest
espai d'altres actuacions poc civiques, alhora que s'assegura la neteja i
bon
ús. Tot i aixi, mentres no es
pugui generar aquesta activitat, es van
realitzant
inversions sense estar garantida la
conservació del parc, aixi
com
la
seva
neteja i manteniment.
El Sr. Sanahuja fa esment de les
denúncies
d'alguns ciutadans, com ara la instal.lació d'una foguera en el
punt on hi és situat el Club Ferroviari, o el forçament d'una barraca de
les
obres,
o
la proliferació de pintades. També existeix un abocament

problemàtica
conservació

007772

des

de

del parc.

-

A

de deixalles en tot
el parc i, especialment,
en els accessos
la Rambla Sant Nebridi i pel carrer Joan Duc. Es fa evident tcunbé la
gran
quantitat d'animals que són passejats pel parc, embrutant-lo. La
necessitat de resoldre aquests problemes, en tant no s'assoleixi la creació
d'activitat, és un dels aspectes formulats en la proposta. El segon aspecte
de
la proposta
fa referència a l'endegament d'un conjunt de mesures en
barris
que envolten el parc i que tenen
una estreta relació amb ell. Fóra
bo
des de l'Ajuntament aplicar aquesta filosofia, que ja ha estat aplicada
en
el
Pla
del Centre,
tot plantejant
el conjunt de problemes com una
globalitat, cercant téimbé una solució global. Per aquesta raó es demana la
redacció d'un Pla del Centre-Sector Vallparadís. En la filosofia del centre
de
la ciutat,
el parc de Vallparadís s'ha d'integrar amb tota la seva
força.
incontrolat

per

Pren
la paraula a continuació el Sr. Callejas, qui recorda que
el seu Grup municipal ve dient, des de l'any 1985, que el projecte del parc
de
Vallparadís seria un tema problemàtic. Aquell any, el Sr. Callejas va
demanar
al responsable politic del moment l'estudi
tècnic per conèixer el

suposaria el manteniment del parc pel que fa a la neteja,
policial, etc. Aleshores la petició del Sr. Callejas no va ser
considerada
com a
quelcom important i avui el Grup de CiU presenta una
proposta que comparteix aquesta preocupació.
En l'actual situació és
difícil
mantenir el parc, preservant-lo d'actuacions
inciviques de deter¬
minats
individus.
El
Sr.
Callejas pensa, malgrat això,
que
el més
convenient
fóra retirar la
proposta i discutir el seu contingut amb més
cura.
La proposta inclou un conjunt
molt gran d'aspectes que no es poden
debatre i aprovar en un moment. El Sr. Callejas invita al Sr. Alcalde a què
demani
al ponent la retirada de la proposta. Finalment, anuncia que el vot
del seu Grup, si no és retirada, serà el d'abstenció.
cost

que

seguretat

El

dels

Sr.

respecte envers les propostes
municipals, tot afegint que el Grup de CiU és prou
saber quina ha d'ésser la seva actuació.

Alcalde manifesta el seu

diferents Grups

responsable

com per
Pren

la

paraula

el Sr. Montes, per assenyalar que el Grup
donar suport a la proposta, en cas que el

Socialista no pot
procedeixi a la seva retirada. Això és deu a dos factors. En
primer lloc perquè es tracta d'una proposta confusa, éunb una barreja de
temes,
des del manteniment fins a la vigilància, la neteja, les inversions
a
fer i altres actuacions
que no tenen una
relació directa amb el parc.
Respecte al tema del manteniment, s'estan confonent coses que passen també
fora
del parc i no només
en el seu interior. El
Sr. Montes assenyala que
cal
mentalitzar als ciutadans
de què els actes d'incivisme suposen unes
despeses importants per a la ciutat. El segon factor pel qual no es pot
acceptar
la proposta és la seva incoherència. Els acords plantejats
hipotequen la ciutat a través dels pressupostos municipals dels propers
anys.
El Sr. Montes recorda que CiU va proposar fer una discussió global
sobre
els pressupostos, sobre les inversions
i programes d'actuacions. El
que
avui es proposa contradiu aquesta oferta de diàleg. Finalment, el Sr.
Montes
demana
la
retirada de
la proposta,
tot considerant que el seu
contingut es podria tractar en la Comissió respectiva. Tot i havent-hi
elements
sobre el que fóra interessant una discussió, fóra difícil la seva
aprovació global en la present sessió.

municipal
ponent

no

Intervé
d'una

proposta

novament el Sr.

Sanahuja,

però

incoherent.

àmplia,

no

qui reconeix que es

Convé

tractar

els

tracta

temes

globalment, sense compartimentar-los excessivament. El Sr. Sanahua afirma
que el seu Grup no vol cap enfrontament polític sobre aquest tema, sinó que
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Vv^

intenció és estrictament
la de resoldre uns
problemejk'iconcrets
Al seu
judici, la resposta del Sr. Montes[ ha esjíart decebedora

sobretot atenent
Sanahuja insisteix

i

i

la importància de la problem^Mca plantejada. El
en l'ànim constructiu del
seu^rup. Afegeix que si
el
Sr. Montes es compromet formal i públicament
a presentar en el Consell
d'Administració
de la Gerència
d'Urbanisme el debat
d'aquests assumptes,
l'estudi
en profunditat dels aspectes inclosos en
la proposta i l'emissió
d'unes propostes concretes, aleshores el seu Grup no té cap inconvenient en
retirar el present document.

vaga,
Sr.

El

Sr.

a

Montes

que
l'equip de govern i el President
la Gerència Municipal
d'Urbanisme resten

assenyala

Consell d'Administració
oberts
a qualsevol petició
del

de

de discussió i anàlisi de qualsevol tema. El
ha estat sempre implícit, de tal forma que si es presenta el
present tema, s'estudiarà en el corresponent Consell.
compromís

El

demana una
major concreció respecte a si els
la present proposta, amb el seu contingut,
plantejaments i propostes d'acord es debatran en el Consell d'Administració
de
la Gerència
d'Urbanisme. En
cas afirmatiu
el seu
Grup retiraria la
proposta i, en cas contrari, el Sr. Massó demana que continuí el present
debat i la corresponent votació.

assumptes

Massó

Sr.

que

componen

El Sr.

assenyala que no assumeix el compromís demanat en
què està redactada la proposta de resolució. Tot i
això, mostra la seva disposició a tractar tots els temes que facin
referència a l'àmbit del parc de Vallparadís. El Sr. Montes insisteix en la
incoherència
del document que és objecte de
debat. Finalment, afegeix què
l'equip de govern sempre ha estat obert al debat de qualsevol tema i a
els

termes

Montes

estrictes

intentar arribar

a

una

en

entesa.

El
Sr. Callejas manifesta la seva sorpresa davant les postures
defensades pel ponent i per l'equip de govern. Considera que el que vol CiU
és
que els temes plantejats
siguin debatuts en Consell d'Administració i

s'aprovin les corresponents mesures en funció dels informes necessaris.
altra banda,
el Sr. Montes sembla disposat a fer aquest debat, com
qualsevol altre. D'això se'n desprèn que ambdós estan dient el mateix. Si
la
discussió es farà en
els termes de la proposta o no, el
Sr. Callejas
considera
que serà el propi debat el que marqui els termes sobre el que ha
de
girar el tractament d'aquesta problemàtica. El Sr. Callejas considera
que val la pena que ambdues parts es posin d'acord per tal que un tema tant
important com aquest no resti de nou aparcat.

que
Per

de manifest

Massó considera que l'actitud de l'equip de govern posa
de sensibilitat envers les problemàtiques plantejades

El

Sr.

una

manca

la proposta no és incoherent. El que
estudi global sobre vigilància, neteja i
Es tracta d'un punt molt important de la ciutat que
pateix una important degradació. Cal fer una sèrie d'actuacions en el seu
entorn per tal de millorar i assegurar les condicions per a la seva utilit¬
zació.
Finalment
el
Sr.
Massó assenyala que la proposta no posa cap
condicionament econòmic, donada la situació de la Corporació. També anuncia
que
en
cas
que sigui
votada en contra pel Grup municipal Socialista,
tornarà
a ser presentada en
el Consell d'Administració de la Gerència en
pels

Grups de l'oposició. Afegeix que

és
que es
manteniment
del parc.
es

demana

faci

un

els mateixos termes.
El

de

CiU

007773

és

Sr.

Alcalde manifesta que

presentar

els

continguts

el

que

de

la

hauria d'haver fet el Grup
proposta en el Consell
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no es pot dir que
l'equip de
tingui poca sensibilitat envers l'oposició quan recentment s'ha
acceptat la seva participació en tots els
consells d'administració dels
organismes autònoms municipals. El Sr. Alcalde assenyala que la present
proposta constitueix un document massa extens i on es volen tractar masses
aspectes.
El lloc
adient
per
al seu
tractaiment és el
Consell
d'Administració
de la Gerència i no
el Ple. És en aquest
sentit on anava
l'oferiment
del Sr. Montes, tot proposant que
CiU presentés allí tots els
temes
que considerés interessants per a la ciutat. És en el Consell on cal
veure
la possibilitat d'assolir un acord
que posteriorment es presentaria
en
el Ple. Donat
que CiU no
té intenció de retirar la proposta, el Sr.
Alcalde assenyala que ara procedeix a la seva votació.

de la Gerència. Afegeix que

d'Administració
govern

paraula el Sr. Massó per sol.licitar que la votació es
separadament, acord per acord.
la

Pren

faci

part de la

Per

votació

ja

conjunta,

que

Presidència es considera que cal procedir a una
la proposta ha estat presentada com una

globalitat.
assenyala que en la proposta hi ha temes diferen¬
alguns dels quals no són competència del Consell d'Administració de
la Gerència Municipal d'Urbanisme.
El

Sr.

Massó

ciats,

paraula el Sr. Corominas per puntualitzar que les
de resolució es voten unitàriament. Es pot sol.licitar votació
separada dels diferents acords i així és pot fer si hi ha acord. El Grup
municipal Socialista considera que cal fer una votació conjunta.
la

Pren

propostes

el seu vot serà contrari
diferència de la de l'altre representant del Partit Popu¬
lar,
Sr. Callejas, qui ha anunciat la seva abstenció. El Sr.
Ballbé creu
que un tema tan important com aquest no es pot convertir en una picabaralla
que no és digna d'una sessió plenària.
Intervé el Sr.

a

la proposta,

Ballbé per anunciar que

a

seguit es procedeix a la votació de la Proposta,
desestimada, amb els vots següents:
Tot

PSC

CIU
PP
PP

(15 vots)
( 8 vots)
(Sr. Callejas, 1 vot)
(Sr. Ballbé, 1 vot)

EN CONTRA
A FAVOR
....

ABSTENCIÓ

EN CONTRA

Epígraf 14) Presentada pel Grup municipal de CiU, en
graffitis a la ciutat.

pel

la qual és

relació

a

la neteja de

El
contingut de la present Proposta de Resolució, presentada
Grup Municipal de Convergència i Unió, és el que a continuació és

transcriu:
PRIMER.-

punts similars, a on

TERCER.tats

o

aquells graffitis que realment siguin embellidors
l'Ajuntament de Terrassa convocarà un concurs anyal.

SEGON.de la ciutat

procedirà a habilitar unes parets a la riera
sigui permesa l'activitat artística dels graffitis.
Es

Per

L'Ajuntament de Terrassa, procedirà una vegada execu¬
i a la neteja dels graffitis existents. A

els acords primer i segon,

partir

d'aleshores, s'estudiarà la

possibiltkt

sanció per a aquelles persones que executin els
i no als llocs establerts per a
aquesta fi.

QUART.- Facultar el Sr. Alcalde

delegació

tal de signar la documentació
els acords precedents.
per

Pren
la proposta.

o

d'e|tablir algúp'^ipus de

graffits

a

qualsevol façana

y

qui legalment ostenti la seva
necessària per a fer efectius

la

paraula el Sr. Plana per tal de procedir a la defensa
Assenyala que el seu objectiu és solucionar un problema
que,
d'ençà uns anys, s'ba anat incrementant en la nostra ciutat. Es pot
observar
en
bona
part
de la ciutat,
especialment en el centre, la
proliferació de graffitis, embrutant tot tipus de façanes, públiques,
particulars, comercials, etc, i produint unes despeses considerables per a
la
seva
neteja.
S'ban intentat fer algunes actuacions, quan ba estat
possible identificar als responsables de les pintades. Però es tracta
d'actuacions
aïllades que no ban fet que el
problema deixi de créixer. El
Sr.
Plana creu que
cal aportar solucions imaginatives per solucionar el
problema. La proposta planteja l'habilitació de zones urbanes, com els
marges
de la riera o tanques, perquè aquestes persones facin les seves
obres.
També es podria convocar un concurs
anyal al que podrien concórrer
aquelles persones que complissin els requisits de pintar en les zones
habilitades.
Circulant
per
la ciutat es pot observar que el nombre
d'individus que practiquen aquestes actuacions és reduït, tot i que la seva
obra
sigui molt abundant. El Sr. Plana es refereix al contingut del tercer
acord, tot endegant una campanya de neteja de façanes. Caldria taimbé trobar
un conjunt de mesures de vigilància per identificar els
responsables de les
pintades
i sancionar-los.
Per
part
de l'administració cal intentar
erradicar aquest problema, que cada dia és més greu.
de

El

Sr.

Callejas anuncia el vot favorable del seu Grup sempre i
quan
el ponent accepti introduir algunes modificacions en la proposta. Cal
mantenir
el
bon
estat
de
les
façanes,
però aquesta motivació de
mantenir-les netes es veu dificultat per la por a què al cap de quatre dies
tornin
a estar brutes per culpa
de l'actuació de certs individus. El Sr.

Callejas
públics,
disposat

troba disposat a organitzar un concurs públic, i amb diners
tipus de persones. Si el Grup municipal de CiU està
a retirar el segon acord
de la proposta i a modificar el tercer
punt en el sentit d'afegir: "A partir d'aleshores, s'aplicaran amb tota
rigurositat les sancions previstes a l'Ordenança Municipal de Neteja
Pública.",
aleshores podrien votar favorablement a
la proposta de
resolució.
Les
sancions
previstes ja estan contemplades en la vigent
Ordenança, no cal estudiar la possibilitat d'establir altres tipus de
no es

per aquest

sanció.
Intervé

seguit el Sr. Camañes, qui comença la seva inter¬
preocupació per 1'embrutament de les façanes. Tot i
això,
considera que la proposta no és prou concreta.
En primer lloc cal
clarificar
el concepte
de graffiti. El Sr. Camañes recorda que aquesta
activitat
està reconeguda
com
una forma d'expressió
cultural, sobre una
paret,
una tanca, etc. El que resulta més preocupant és la proliferació de
les
"signatures", uns gargots repetits arreu de la ciutat, en portes i
façanes. Aquestes signatures, fetes normalment per gent jove, serveixen per
marcar
un territori d'actuació i per fer competicions
sobre qui ba fet un
major nombre de gargots, sense ser descoberts. El Sr. Camañes reconeix la
dificultat
d'agafar a aquests individus. Quan s'ba pogut agafar un d'ells
s'aplica l'Ordenança corresponent, en el cas dels adults, o es duu a la
persona
al Jutjat, en el cas dels més joves. El Sr. Camañes considera que
venció mostrant la
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tot

seva

darrera actuació és més efectiva, ja que la citació al Jutjat pot
major impacte, tot i que al capdevall els pares del jove
acabin pagant la denúncia. Al llarg de l'any 1993, s'han posat a disposició
del
Jutjat algunes d'aquestes persones. Encara no s'ha produït, però, cap
resolució
judicial. El Sr. Camañes informa també que hi ha espais urbans
-com ara els marges de les rieres,
especialment a Les Arenes- reservats per
pintar graffitis, no per pintar signatures. En casos concrets, quan s'ha
sol.licitat
un espai,
inclús amb la presentació d'un projecte previ, s'ha
pogut arribar a un acord éimb l'habilitació d'una tanca o algun altre espai.
El
Sr. Camañes considera
que no es
pot objectar res
a les persones
que
practiquen els graffitis, dins un ordre, una coherència i un ús racional.
No
té sentit, però,
organitzar un concurs anyal. El Sr. Camañes conclou
dient
que algunes de les coses que se sol.liciten a la proposta ja s'estan
duent
a terme
i
altres no són
convenients. Per aquestes
raons, el Grup
municipal Socialista votarà en contra de la proposta.
aquesta

produir

un

Intervé

seguidament el Sr. Plana, qui assenyala que no es pot
proposta que ja s'estan duent a terme
actuacions.
d'aquestes actuacions és molt dolent.
Continua
dient que hi
ha casos de ciutadans que han fet un nombre molt
elevat
de netejes de
les seves façanes, en concret fins a 18 en el cas
d'un
botiguer del carrer Sant Pere. El Sr. Plana es refereix a unes
declaracions de l'Alcalde de la localitat de Santa Pau, segons les quals és
convenient
fer la màxima despesa possible
en neteja. L'objectiu d'aquesta
mesura,
en
una
localitat amb un important patrimoni arquitectònic,
és
conversar-la
neta, invertint
en neteja.
No hi ha papers per terra,
ni
pintades a les parets, ni escombraries als carrers. Si el poble és net, els
visitants
s'esforçaran en col.laborar en mantenir-la neta. El Sr. Plana
creu
que cal fer alguna cosa respecte al greu problema de les pintades. Si
hi
ha
tanques
o
marges
de rieres que es poden habilitar per aquesta
finalitat, cal que els ciutadans ho coneguin. Afegeix que el seu Grup no té
cap
inconvenient en retirar el segon punt de la proposta. El que cal és
aportar
solucions imaginatives. Molts ciutadans no es mereixen que
l'administració
romani sense fer res i
que hagin de fer la
neteja de les
seves
façanes divuit vegades en un any. Per donar una bona imatge de la
ciutat,
cal començar a resoldre problemes com aquest.
El Sr. Plana
assenyala que molts indrets del centre de la ciutat donen una impressió
suburbial.
Tot seguit es mostra d'acord en acceptar les esmenes formulades
pel Sr. Callejas, tot i que pensa que la mesura del concurs podria suposar
un important estalvi per als ciutadans.
argumentar

per votar en contra de la
Si fos així, el resultat

Callejas agraeix a CiU que hagi acceptat els seus sugge¬
la qual cosa demostra un tarannà positiu per anar fent ciutat.
Demana que tot i que ja existeix una Ordenança de neteja, cal manifestar el
compromis públic de procedir a la neteja de les façanes que han estat
embrutades.
Recolzant la present proposta es posa de manifest la preocupa¬
El Sr.

riments,

envers aquest problema i la intenció d'actuar amb duresa
eliminar el problema. Adreçant-se al Sr. Camañes, el Sr. Callejas diu
que
si es donen les ordres adients als guàrdies, reforçant la vigilància i
l'atenció,
o creant un servei especial, es podria descobrir més d'un autor
d'aquestes pintades. El Sr. Callejas no es mostra d'acord aimb el diferent
tractament
donat als adults i als joves. Les
sancions i la presentació al
Jutjat no han d'ésser incompatibles. També s'hauria de demanar al propie¬
tari
de la façana
un pressupost de
la neteja, tot invitant-lo a què el
presenti al Jutjat.

ció del Consistori
per

El

supresió

Sr.

al marge de la
i la modificació de l'acord tercer. Aquesta nova

Corominas

de l'acord segon

proposa

una

nova esmena,

ft p

modificació consisteix en substituir el mot "graffitis", pel de
"pùaitades".
El
Sr. Corominas considera que allò
que cal erradicar són les
pintades i
signatures,
sobre les quals s'estableix una competició entre els seus

Els que fan graffitis ja saben on fer-los, en 4úins llocs -com ara
els
marges de la riera i
algunes tanques- i en quines condicions. El Sr.
Corominas
considera
que
cal sensibilitzar que aquestes competicions de
autors.

signatures

no

són bones.

haurien de col.laborar

què la pràctica

en

Els mitjans de

comunicació,

per

la

seva

banda,

aquesta sensibilització, evitant alguns programes
de les signatures ha estat presentada si més no com
en

admesa.
El

Sr. Massó, en
nom del Grup
municipal de CiU, accepta les
presentades. Agraeix també l'esforç fet per tal d'assolir un
resoldre un problema ciutadà força important.

modificacions
consens

per

L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat la present Proposta
Resolució, tot entenent-se introduïdes les esmenes plantejades en el de¬
curs del debat.
El text definitiu de la Proposta resta doncs com segueix:
de

PRIMER.-

Es

procedirà a habilitar unes parets a la riera o
punts similars, a on sigui permesa l'activitat artística de les pintades.
SEGON.-

L'Ajuntament de Terrassa procedirà, una vegada executat
primer, a la neteja de les pintades existents. A partir d'alesho¬
res,
s'aplicaran amb tota rigurositat les sancions previstes a l'Ordenança
Municipal de Neteja Pública.
l'acord

Facultar el

TERCER.seva

delegació

per
efectius els acords

Sr.

tal de signar la
precedents.

Epígraf 15) Presentada

Alcalde

qui legalment ostenti la
documentació necessària per a fer

pel Grup municipal de

o

Gil),

dels establiments nocturns i seguretat
El

pel

en relació als
ciutadana.

horaris

contingut de la present Proposta de Resolució, presentada
de Convergència i Unió,
és el que a continuació és

Grup Municipal

transcriu:
PRIMER.-

guiment

Demanar

a

la Comissió Local de Protecció Civil

del compliment dels acords

que es

prenguin en

un

se¬

aquesta Sessió del

Ple.
Fent ús de les atribucions
traspassades del Govern de
modificar els horaris dels establiments d'acord amb les
disposicions anteriorment citades. Demanem un seguiment de la repercussió
social
d'aquests horaris els divendres i dissabtes a la nit (sobretot en
bars i discoteques) per poder-los modificar atenent les queixes i denúncies
facilitades
pels Consells de Zona, Associacions de Veïns i ciutadans en
general perjudicats pels aldarulls produïts per la clientela d'aquests
establiments, principalment els ubicats al centre de la ciutat.
SEGON.-

la

Generalitat per

TERCER.Establir sistemàticament, tots els mitjans necessaris
pel compliment dels anteriors acords sobre els horaris de tancament dels
locals, utilitzant les mesures convenients i si és necessari, fer publici¬
tat dels locals que incompleixen la normativa vigent.

Acordar que els laboratoris municipals intensifiquin,
de setmana, els controls de qualitat sobre les begudes alcohòliQUART.-

els

caps
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durant 6

ques

mesos.

CINQUÈ."

Acordar la reducció

de la velocitat

a

45 Km/h

dins

del
casc urbà durant els caps de setmana,
en un horari que comprendria des
de
les 22 h. del divendres i fins a les 9 h. del dissabte, i des de les 22
h. del dissabte i fins a les 10 h. del diumenge. Per reestructurar aquestes
velocitats s'haurà d'informar públicament amb anterioritat dels canvis pro¬
duïts en les velocitats, mitjançant rètols informatius a diferents punts de
la ciutat.

SISÈ." Acordar la reducció de la

taxa d'alcoholèmia permesa ac¬

tualment
de 0,8 gr/litre de sang, per
la que recomana
dial de la Salut de 0,5 gr/litre de sang.

l'Organització Mun¬

SETÈ.- Acordar l'autorització dels comandciments de la policia
perquè replantegin els calendaris laborals del personal, incremen¬
tant, si és necessari, el nombre d'efectius policials per a dur a bon terme
els presents acords.
local

VUITÈ.- Acordar el control de les entrades de menors a les dis¬
coteques
a partir de les 22 h. dels divendres i dissabtes, obligant a pre¬
sentar el Document Nacional d'Identitat (DNI) original.
NOVÈ.- Acordar que la policia local prepari i executi una cam¬
panya informativa i de formació sobre la manca de seguretat en la conducció
de
vehicles amb una taxa elevada d'alcoholèmia i les seves conseqüències a
tots els col.legis de Terrassa.
La
idea és
que
aquesta céimpanya arribi als estudiants, i no només als
d'educació general bàsica sinó també i amb més rotiuiditat als estudiants de
BUF i COU i FP, o altres grups de joves que sota qualsevol tipus d'associa¬
ció

trobin

es

en

edat de conduir.

DESÈ.- Acordar la iniciativa de fer un estudi dels punts negres
per poder intensificar els controls les nits

de la circulació de la ciutat,
dels caps de setmana.

ONZÈ.- Notificar
ments

nocturns

els propietaris i responsables d'establi¬
aquestes mesures mitjançant una reunió informativa.
tots

DOTZÈ.- Acordar que els
la informació necessària sobre
del seu establiment.

tin

TRETZÈ.-

establiments nocturns d'esbarjo facili¬
el personal i el control de seguretat

Sol.licitar al President

Comarcal de fer

una

reunió

de la
comarca per
tal d'informar-los d'aquestes
perquè s'adhereixin a la proposta i l'apliquin a les seves
respectives ciutats i pobles de la comarca.

del

Consell d'Alcaldes

mesures,

delegui

per

CATORZÈ.- Facultar l'Il.lm. Senyor Alcalde o en qui legalment
tal de poder dur a terme els acords que precedeixen.

paraula el Sr. Morcillo, qui assenyala en primer lloc
que
vol deixar clar que la proposta de resolució no s'ha d'interpretar com
una
crítica a la Policia Municipal ni als seus comandaments. Tcimpoc pretén
aportar grans solucions tècniques. El que pretén és presentar un conjunt de
mesures
sobre el que es podria anar fent
per tal de resoldre aquesta greu
Pren

la

problemàtica. Vol manifestar una voluntat política, no
sigui expressió de la inquietud de tots els ciutadans.
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partidista, que
Al llarg dels

^
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darrers

mesos, s'ha fet un seguiment d'aquestb problemàtica, amb çeàultats
força negatius. Han estat detectats una sèrie de fœs quq, perjudiquen la
tranquil·litat de la ciutat, principalment els divenares,'^L·-díssabtes a la
nit, degut al moviment de molts joves de dintre i de
Terrassa. S'ha
constatat
un fort increment
del
trànsit fins a la matinada, a càrrec de
joves amb una conducció temerària. Hi ha un augment de circulació a
velocitats
no autoritzades,
així com un fort increment dels sorolls. S'ha
detectat un elevat nombre de conductors amb una taxa d'alcoholèmia
elevada,
la
qual cosa incideix en un nombre molt alt d'accidents. Així, al llarg de
1993
es van produir 254 denúncies
d'alcoholèmia, de les quals un 40% van
produir accidents. El Sr. Morcillo continua exposant que el punt de partida
de
la proposta és fer ús de les atribucions que aquest Ple va demanar a la
Generalitat
de
Catalunya en matèria de competències sobre espectacles,
activitats
recreatives i establiments públics. Aquestes competències foren
delegades a l'Ajuntament al novembre de 1992. Per tot això es demana un
seguiment escrupulós del compliment dels horaris dels establiments i
prendre totes les mesures necessàries per garantir la tranquil·litat i bona
convivència.
Tot i
què el Grup municipal de CiU té molt clares quines
serien les mesures a prendre, la proposta no vol influir en
cap sentit, amb
l'objectiu d'assolir que les mesures siguin preses per unanimitat, amb el
convenient assessorament tècnic. És la Comissió Local de Protecció Civil la
que
disposa de les competències adients, per la seva composició política,
tècnica
i social, i
per
tant és l'òrgan més
adient per conèixer aquests
temes.
El Sr. Morcillo lamenta que aquesta comissió porti molt
temps sense
reunir-se. Altres temes plantejats, com ara l'anàlisi dels productes que es
venen
en
les
discoteques, són temes susceptibles de debat. Han estat
inclosos
en
la
proposta per dotar-la de
contingut i reflectir la
importància del conjunt de la proposta. El Sr. Morcillo manifesta que el
que
es pretén és sensibilitzar sobre una problemàtica important que afecta
a
la nostra ciutat. Es pretén que el Ple prengui unes mesures determinades
per
solucionar-la. En relació a la limitació de velocitat, el Sr. Morcillo
considera que reduir en cinc quilòmetres per hora la velocitat màxima no és
un
fet
sense
transcendència,
sobretot pel seu efecte psicològic.
Els
cartells
indicadors
d'aquesta reducció, col·locats a l'entrada de la
ciutat, fan que aquells que hi accedeixen reaccionin de forma diferent i es
millori
la circulació. En
quant a la reducció dels límits
d'alcoholèmia
permesos, segons les recomanacions de l'OMS, el Sr. Morcillo no té clar que
sigui de competència municipal, però fóra una mesura imporant. La resta
d'acords
tenen un transfons organitzatiu, i són prou importants. Així, per
exemple, demanar als empresaris que exigeixin el D.N.I. original, evitarà
la
presentació de fotocòpies falsificades. És també convenient mantenir
contactes
amb els empresaris, per
tal que sàpiguen que l'Ajuntament està
fent
tasques
de control. En relació a altres acords, el Sr. Morcillo
ofereix la possibilitat de debatre aquells que puguin fer que algun Grup no
estigui disposat a votar a favor de la proposta. Allò important i essencial
és
establir un
control
dels horaris dels
establiments nocturns. Aquests
horaris, d'acord amb criteris tècnics, podrien ser diferents segons el
tipus d'establiments o segons si estan ubicats al centre o a la perifèria.
Finalment, el Sr. Morcillo sol·licita el vot unànim del Consistori a la
proposta de resolució, tot dient que d'aquesta forma es pot fer un gran bé
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a

la ciutat.
Pren

la

paraula a continuació el Sr. Ballbé, qui assenyala en
la majoria de mesures proposades en els diferents acords de
la
proposta no són
competència de la Comissió Local de Protecció Civil.
Aquestes competències es limiten a qüestions de caire policial, de repres¬
sió
contra l'incompliment
de la legalitat. Pel que fa al contingut del
segon
acord, el Sr. Ballbé considera que, tot i essent correcte en el seu
primer lloc
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fons,

és insuficient, ja

fa especial

incidència

els establiments
la problemàtica
és
tant 0 més
greu en altres
barris, com ara el d'Egara. El Sr. Ballbé
considera
que cal eliminar aquesta
referència a la zona centre del segon
acord
de la proposta. Pel que fa al
tercer acord, el Sr. Ballbé considera
que
no és necessari fer publicitat dels
locals que incompleixen la norma¬
tiva.
El tancéiment del local és una mesura suficient. Pel que fa a l'acord
quart,
el Sr. Ballbé assenyala que no és correcte posar un termini de sis
mesos.
Els
controls
han
de
continuar
fent-se
sempre, i
no només
en
bars-musicals
i discoteques, sinó en tota mena de bars. En quant al cinquè
acord, manifesta que una reducció de només cinc kilometres per hora no
evitarà els accidents. El problema, en molts casos, és que alguns individus
incompleixen aimb escreix la normativa, fent carreres nocturnes a velocitats
molt
superiors a les permeses.
Aquesta
limitació fóra difícil de
normativitzar
i senyalitzar. Per
altra banda, el Sr. Ballbé no entén el
perquè la proposta extén la limitació fins a les 10 hores del diumenge i,
en
canvi, només arriba fins a les 9 hores del matí del dissabte. Afegeix
que
la gent que té per costum anar-se a dormir al matí de l'endemà,
igualment ho fa la nit del divendres al dissabte, que la del dissabte al
diumenge. Pel que fa a l'acord sisè, el Sr. Ballbé considera que només
l'Estat
té competència per
reduir la taxa d'alcoholèmia permesa. El Sr.
Ballbé manifesta el seu acord amb el contingut de l'acord setè. Respecte al
vuitè,
el Sr. Ballbé es pregunta el perquè no s'inclou en aquesta mesura
els
locals
que
obren els diumenges. Tampoc es mostra d'acord cimb
l'exigència del DNI, la qual cosa és responsabilitat dels administradors de
les
sales, els quals no tenen obligació d'exigir-ho si creuen que els
clients tenen l'edat suficient. Aquesta mesura, a judici del Sr. Ballbé, fa
que
molts joves cerquin locals en altres ciutats, la qual cosa implica
encara
un major risc degut al
perill de circulació. En relació a l'acord
novè,
el Sr.
Ballbé es mostra plenaiment conforme amb la necessitat
d'endegar una campanya formativa i informativa per tal de crear una
sensibilitat
entorn
a
aquests
temes.
També considera
positiva la
sol.licitud de redacció d'un estudi sobre els punts negres de la ciutat. En
quant
a la reunió del Consell d'Alcaldes, el
Sr. Ballbé pensa que no fóra
gaire útil. Com a exemple esmenta el cas de Sabadell, on hi ha sales que
tanquen a les nou del matí, amb coneixement de la policia municipal. És una
forma
de
mantenir
concentrat
al
jovent. Per aquesta raó fóra difícil
arribar
a un acord comarcal sobre el compliment dels horaris de tancament.
El
Sr. Ballbé assenyala que no és gens
fàcil coordinar el dret al descans
dels veïns, amb el dret a l'oci dels joves i la resta de la població. Tot i
així
hi ha fórmules d'equilibri.
Aquestes fórmules s'estan aplicant a la
nostra ciutat. No es pot exigir un màxim de rigurositat. Per exemple, si en
un
local
amb
capacitat per 500 persones es fa complir de forma molt
rigurosa la normativa,
de tal manera que a partir de les quatre de la
matinada i en un termini de vint minuts el local ha de buidar-se, el soroll
a
la porta del local fóra molt escandalós. Cal parlar d'aquest tema i s'ha
de
fer a fons. Si és
necessari, cal incrementar la presència policial en
els
llocs que se saben més conflictius. Finalment, el Sr. Ballbé manifesta
que
cal actuar amb molta cura, evitant que per un excés de rigurositat en
el
compliment de la normativa, el jovent decideixi desplaçar-se a altres
ciutats, amb el consegüent perill de patir accidents de circulació.
ubicats al

centre

que
de la ciutat.

Intervé

El Sr.

en

Ballbé considera que

tot seguit el Sr. Camañes, qui es mostra d'acord en la
expressada pel Sr. Ballbé,
la necessitat de mantenir
l'equilibri entre l'oci i el descans. Tot seguit, proposa la retirada de la
moció,
amb la intenció de
debatre-la en profunditat en
Comissió
Informativa.
El Sr. Camañes considera que hi ha temes que són difícils de
debatre en una sessió plenària. Si es comencen a modificar els acords de la

filosofia

de fons

•

y'.

proposta,

es pot acabar desfigurant-la
totalment 11 El Sr. Camañe^^Vecorda
la Comissió Local de Protecció Civil no és 1'largan adi^ivt per fer el
seguiment proposat.
També
informa
que
la normativa estableix que els

que

bars-musicals
minuts

tenen

un

desallotjar,

per

horari

i

fins

a

les

les discoteques

tres

de

^ matinada, més vint

tenen
fins a les cinc de la
matinada, més vint minuts. Els Ajuntaments estan facultats per ampliar o
reduir
aquest horari,
segons
les conveniències. A Terrassa s'ha decidit
treballar
el tema en profunditat, des
d'un punt de vista tècnic,
amb una
comissió
tècnica formada per
quatre departaments diferents:
la Gerència

d'Urbanisme,

Policia

Municipal, Participació Ciutadana,
i l'Àrea de
d'aquestes àrees podia aportar la seva òptica diferent
sobre
la problemàtica i possibles
solucions. En el termini màxim de tres
mesos,
aquesta
Comissió elevarà als
responsables polítics una proposta
tècnica.
El Sr. Camañes afegeix
que, amb la intenció
de poder consensuar
Joventut.

Cadascuna

aquest
tema,
la proposta serà
presentada i debatuda en
Comissió
Informativa.
En
relació
als mitjans
necessaris per al compliment dels
acords, tal como planteja la proposta, i admetent que sempre es pot fer
quelcom més, el Sr.
Camañes aporta dades
de tot un seguit d'actuacions
fetes
al
respecte.
Així,
s'estan duent a terme
actuacions
sobre el
compliment dels horaris de tancament, sobre l'entrada de menors als locals,
sobre
el
control
de qualitat
de les begudes, sobre la insonorització,

compliment de les llicències, etc. Al llarg de 1993 la Policia Municipal ha
aixecat
111 actes, de
les
quals 35 han estat traspassades a la Gerència
d'Urbanisme
(per incompliment d'ordenances, manca de llicències, problemes
de
sorolls, etc.); s'han fet 55 actes per incompliment d'horaris; també
s'han
fet actes i sancions, inclús amb tancament de
locals, per entrada de
menors.
El Sr. Camañes assenyala que s'està actuant amb
duresa, però també
amb capacitat per respectar les necessitats de totes les
parts interessades
en
aquests afers. En quant al
control de begudes, el Sr.
Camañes recorda
que
l'any passat es va iniciar un programa de control, en el qual interve¬
nen
l'IMSAV i la Policia Municipal. Aquests controls
es fan i se seguiran
fent, sense límits de temps ni avís previ. Pel que fa a la limitació de la
velocitat,
el Sr. Camañes pensa que reduir-la en cinc quilòmetres menys no
solucionaria
res, ni implicaria menys perills
per les persones accidenta¬
des.
Per altra banda, sí implicaria un canvi
de tota la senyalització de
la
ciutat, amb indicació especial de la limitació de velocitat els caps de
setmana. No hi hauria suficient només en
posar senyals a les entrades de la
ciutat,
si després al seu interior es mantenen les plaques de limitació de
50
quilòmetres per hora. Pel que fa als nivells d'alcoholèmia, el Sr.
Ccimañes recorda que la seva limitació no és competència
municipal, sinó del
l'Estat, tot i que l'OMS recomani nivells més baixos. El Sr. Camañes es
mostraria
d'acord en què l'òrgan
competent fes l'esmentada reducció dels
nivells
màxims
d'alcoholèmia.
Sobre
el
replantejament dels calendaris
laborals
i el nombre d'efectius policials, el
Sr. Camañes recorda que amb
la
recent
incorporació -el passat mes d'octubre- dels guàrdies de
districte, es va fer un canvi de quadrants i horaris. En aquests moments,
durant
els caps de setmana, hi ha un major
nombre de guàrdies que fins el
mes
d'octubre passat.
Pel qua fa a la concienciació dels joves, el Sr.
Camañes
recorda que l'Ajuntament de Terrassa és pioner en quant a educació
vial, amb la intervenció del PAME i la Policia Municipal. Es va veure que
no
només calia fer una tasca d'educació vial
a les escoles d'EGB,
raó per
la
qual es va extendre també a altres nivells educatius, d'ensenyament
mitjà. Això s'ha començat a fer en el present curs. En relació al control
de
menors, el Sr. Camañes assenyala que s'està treballant en col.laboració
amb
els Mossos d'Esquadra. Afegeix que no té clar que la solució passi per
l'exigència de mostrar el DNI a l'entrada dels establiments. També informa
que de tant en tant la Policia Municipal vigila que no hi hagi presència de
menors als locals. Aquest control es fa visualment, ja que no és adient fer
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una

actuació d'identificacions massives.

Pel

que

fa als punts

negres,

el

Terrassa, en contra del que algun mitjà de comimicació
ha informat, no és una ciutat conflictiva ni amb un alt nivell d'accidents.
No
es pot parlar pròpiament de punts negres,
encara que sí es tenen alguns
Sr.

Ccunañes diu que

punts detectats on es produeixen més accidents, en un

còmput anual. Caldria

definir, però, a partir de quin nombre d'accidents, i de quina gravetat, es
pot començar a parlar de punts negres. A mesura que aquests punts de major
accidentalitat
es
van
detectant, es procedeix a introduir les mesures
adients,
amb senyalitzazió, modificacions urbanístiques o reforços. Final¬
ment,
el Sr. Ccimañes demana que el Grup mimicipal de CiU retiri la propos¬
ta,
amb el benentès de què aquests temes es debatrien en Comissió
Informativa,
amb l'assessoréiment tècnic necessari.
Si com a resultat
d'aquest debat es decideix elevar alguna proposta al Ple, així es farà. Tal
i
com
està
redactada la
proposta el
Grup municipal Socialista no pot
donar-li suport.
la paraula a
continuació el Sr. Morcillo, per posar de
el primer objectiu de la proposta ha estat ja assolit, és a
dir,
crear una sensibilització entorn a
aquesta problemàtica. Afegeix que
la
present proposta té dues vessants: una és assegurar
la tranquil.litat
del descans dels ciutadans, i l'altra és la d'evitar que els joves circulin
cimb taxes elevades d'alcoholèmia, amb un gran perill d'accidents. Aquest és
el
fons de la proposta. El
contingut dels acords només pretén aportar un
conjunt de idees o solucions possibles. Així, per exemple, la reducció de 5
quilòmetres, té un efecte psicològic que cal valorar. El Sr. Morcillo
continua
dient
que
l'equip de govern ha fet una sèrie d'actuacions,
comptant
amb bons tècnics, però no hi ha prou amb un estudi fred on
s'apliquin criteris tècnics. Així, en alguns controls d'alcoholèmia en
realitat es duen a terme controls de l'ITV. Les persones que són conscients
que no passarien un control d'alcoholèmia eviten passar pels llocs on estan
instal.lats
els controls. Aquests controls sempre estan instal.lats en els
mateixos
punts. L'objectiu de la proposta és fer saber als comandaments de
la
Policia Municipal, als guàrdies i als
tècnics, que estan recolzats pel
Ple
municipal. Cal assolir un canvi en la situació de la ciutat durant les
nits
dels
caps
de setmana. El Sr. Morcillo considera que cal valorar
l'informe
de l'Institut Català de Seguretat Viària.
Es tracta d'un estudi
seriós. L'índex aplicat, homologat internacionalment, situa Terrassa com la
tercera ciutat de Catalunya en quant a nivell d'accidents. La xifra d'acci¬
dents
al llarg de 1993 ha estat de 9'04 per mil habitants. Aquestes xifres
són
realment alarmants. Finalment, el Sr. Morcillo
s'ofereix a retirar la
moció
a
canvi
del
compromís de dedicar una sessió monogràfica de la
Comissió
Informativa
corresponent
i cercar solucions. El Sr. Morcillo
explica que la referència de la proposta a la Comissió Local de Protecció
Civil
té com a
objectiu no demanar la creació de més comissions, donada
l'especificitat de la Comissió de Protecció Civil. A més, la seva
composició és la més adient, ja que té alhora una representació tècnica,
política i social.
Pren

manifest

que

Per
Camañes

anava

en

part de
la Presidència s'entén que la proposta del
aquest sentit, la qual cosa fa possible, d'acord amb

Sr.
les

paraules del Sr. Morcillo, la retirada de la moció.
PROPOSTES URGENTS
1.

Presentada
Immobles.
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pel Grup

Municipal

de CiU

en

relació

a

l'Impost

de Béns

El

de

contingut de la present Moció Urgent, {kesentada pel Grup l·ljHiícipal
Convergència i Unió, és el que a continuació és trapscriu:^
PRIMER.- La retirada de tots els rebuts

emesos

per

concepte d'Impost sobre els Béns Immobles.
SEGON.-

Immediatament, fer

una

afftíest Ajuntaiment

en

revisió exhaustiva

de tots els rebuts,
del 3'5% sobre l'Impost
d'escombraries, cadascun d'ells

per
tal que el seu import total reflexi l'augment
de
Béns Immobles, més la taxa de recollida

degudament especificats.
TERCER.Facilitar que tot
ciutadà pugui acollir-se al fraccionament
del pagament de l'Impost de Béns Immobles, i no només
aquells ciutadans que
des d'un inici tenien l'esmentat pagament domiciliat.

QUART.-

En qualsevol cas, portar
de comunicació de la ciutat,
referència a l'esmentat impost.

mitjans

una campanya informativa pels
tal de difondre tot el que faci

a terme

per

CINQUÈ.-

Facultar l'Il.lm. Senyor Alcalde, o en qui legalment delegui,
procuri tot el necessari per a dur a terme els acords precedents.

per a que
Pren

la

paraula en primer lloc,
el Sr. Pons per tal de procedir a la
de la urgència de la present moció. Els ciutadans de Terrassa
estan
rebent
les
notoficacions
de
l'IBI.
Segons el Sr.
Pons s'estan
produint forts greujes comparatius, ja que hi ha alguns increments
desmesurats. Aquest tema és doncs suficientment important i candent com
per
tractar-ho en la present sessió plenària.

justificació

Es
procedeix tot seguit a la votació de la urgència de la present
ció, la qual és desestimada amb els vots següents:
PSC
CIU
PP

(15 vots)
( 8 vots)
( 2 vots)

mo¬

EN CONTRA
A FAVOR
A FAVOR

PRECS I PREGUNTES

Pren la

paraula

primer lloc el Sr. Ballbé, per formular un prec en
pels veïns de la Ctra. de Castellar i del
carrer
Josep Tapióles, en relació a un bar que havia estat traslladat del
centre
a la
zona d'Egara.
Aquest bar va aparèixer precintat i tancat.
Havent-hi denúncia prèvia del President de l'Associació de Veïns, van rebre
la notificació del Decret d'Alcaldia, tancant l'establiment. Però el dia 25
de desembre el precinte va ser aixecat. Alguns veïns van tornar a denunciar
aquests nous fets. Si el Decret donava un termini de sis mesos per tal que
els
propietaris del bar fessin les mesures correctores necessàries, el Sr.
Ballbé pregunta com és que el bar va tornar a obrir tan aviat. Tampoc es va
notificar
el
nou
Decret aixecant
el precinte.
Per altra banda, alguns
membres
de l'Associació de Veïns del barri d'Egara
ha demanat que el Grup
Municipal del Partit Popular reclami que l'Ajuntament respongui un conjunt
de
nou instàncies presentades per ells. El Sr.
Ballbé dóna els números de
les instància però sense especificar els temes als quals fan referència. En
un altre ordre de coses,
el Sr. Ballbé recorda que ja en ocasions anteriors
va
denunciar que al carrer Hòquei, cantonada
Josep Tapióles, hi havia una
porta
que presentava un risc per
als vianants, ja que s'obria ocupant la
vorera.
Malgrat les mesures que es va dir que es durien a terme, la porta
continua
avui representant el mateix perill.
El Sr. Ballbé sap que es va
relació

a

007778

uns

en

fets denunciats

-A

interposar una sanció i se'ls hi va obligar a que corretgissin la situació.
Però tot continua estant igual. El Sr. Ballbé fa referència a un altre tema

ja denunciat anteriorment: lui vehicle aparcat habitualment, a la Ctra. de
Castellar,
eimb les quatre rodes sobre la vorera. Es tracta d'un vehicle de
luxe.
Cada cop
que es
telefona a la Policia Municipal i quan la grua
apareix,
el vehicle ja ha estat retirat. Quan la grua marxa, al cap de poc
el
vehicle torna a estar en el mateix lloc.
El Sr. Ballbé vol saber també
quines actuacions s'han fet sobre la instal.lació de propaganda d'una
empresa
en contenidors
i papereres. El Sr. Ballbé pregunta si es té la
intenció de sancionar aquesta empresa. Un altre tema abordat pel Sr. Ballbé
es
refereix
a
la circulació
del carrer Balmes, entre
l'avinguda Josep
Tarradelles
i el carrer
Emperatriu Eugènia. Aquest tram de carrer és de
dues
direccions. Normalment els vehicles només s'estacionaven sobre una de
les
voreres. Algun individu, però, va retirat la placa de prohibit aparcar
sobre una de les voreres. Com a conseqüència d'això hi ha vehicles aparcats
a
banda i banda, quedant
només espai per un sentit de circulació. En un
altre
ordre de coses, el Sr. Ballbé pregunta
si des dels serveis de salut
es
pensa fer alguna
cosa
respecte a la situació del Sr. Vargas. Aquesta

plaça Vicenç Vives.
instal.lada
per evitar problemes de salut i higiene públiques. Finalment, el
prega que s'omplin els sots del carrer Autonomia, entre la Ctra.

torna

persona

a

estar

instal.lada

de

nou

a

la

L'Ajuntament ha d'actuar per tal que aquesta persona no estigui
al carrer,
Sr. Ballbé
de

Matadepera i el

carrer

Egara.

Pren
la paraula
tot seguit el Sr.
Callejas, qui fa referència en
primer lloc a l'aprovació de les ordenances fiscals municipals per part de
l'Ajuntament en Ple el dia 12 de novembre de 1993, tot recordant que
aleshores
ja va assenyalar que s'havia disposat de poc temps per estudiar
el
tema.
En
la
mateixa
sessió,
i així consta en Acta,
el Sr. Aran
manifestava
"que l'equip de govern ha posat
de manifest la seva
sensibilitat
envers
l'actual
situació econòmica a través
d'un gest de
ponderació en quant a la pressió fiscal. Aquesta ponderació, necessària en

aquests

implica assumir el fet que les finances municipals s'en
El Sr. Callejas manifesta que se
sent enganyat i, al mateix

moments,

ressentiran".

s'ha enganyat una bona part dels ciutadans. El Sr. Callejas reconeix
si hagués fet un estudi més acurat de la documentació la seva posició
hagués estat diferent. És va dir que l'increment del IBI, en promig, era de
un
determinat
percentatge.
Es va explicar que aquest increment, tot
assumint
el fet de la incorporació de la taxa d'escombraries, i el fet que
l'impost es pogués desgravar, els augments serien petits. El Sr. Callejas
pot aportar documentació de 150 casos en què l'increment de l'impost no ha
estat
el 3'5 -l'increment del valor
cadastral-, sinó un 100% en el valor
cadastral
i fins
un
400% en
el valor del sòl.
El Sr. Callejas posa a
disposició de la Presidència un conjunt de rebuts de l'IBI en el que es
demostren
aquests forts increments.
Es va dir que el promig d'increment
temps,
que

pessetes, en habitatges de poc valor. Però en un
indústria els increments han suposat un 30% més. A l'increment del
3'5% del valor cadastral cal afegir un augment de la quota, la qual cosa fa
que
els increments siguin entorn o superiors al 30%, sobretot en negocis i
indústries.
D'aquesta forma no es pot afavorir la potenciació de la
indústria
i la creació de llocs de treball. El Sr. Callejas lamenta que la
proposta de CiU no hagi prosperat, i demana la convocatòria urgent d'una
Comissió
Informativa monogràfica sobre aquest
tema. En un altre ordre de
coses, el Sr. Callejas fa un conjunt de preguntes adreçades al Sr. Camañes.
En primer lloc pregunta si és veritat que en els darrers dies s'han produït
robatoris de peces i recanvis en el dipòsit de vehicles municipals. Si això
seria

de 6.000

negoci

o

és cert ¿es va

¿se'ls ha posat

a

7.000

poder descobrir els autors? i, darrerament, si això és així,
a disposició judicial, i en quina data?.

©
El

Sr.

Sanahuja

es

refereix

en

i\

primer

litoc

al

y

n^£eix conjunt

d'instàncies
al qual ha fet esment
el Sr. Ballbé, en les ^qtíals els veïns
del barri d'Egara demanen l'asfaltat dels carrers Granada i Huelva i altres

la neteja i replantament d'un sector de l'avinguda del Vallès,
informació
sobre unes obres
al carrer Josep
Tapióles, la retirada d'uns
fanals
vells, reparació o ubicació d'un fanal a la Ctra.
de Castellar,
el
drenatge de la plaça Miquel Vives, la
carrers,

reparació i substitució d'unes
trencades a la plaça de Can Gorchs i reparació de l'asfaltat de la
plaça Immaculada. El Sr. Sanahuja demana que sigui contestat aquest conjunt
d'instàncies.
En un altre ordre de coses, el
Sr. Sanahuja fa esment d'una
pregunta
formulada fa temps i que no ha tingut resposta. La pregunta es
refereix al cost econòmic que per a
l'Ajuntament han suposat les actuacions
del
Pla
Estratègic de Terrassa. Tot seguit fa referència a una altra
pregunta feta en sessions plenàries anteriors. Es tracta dels imbornals del
carrer
Colom i també del carrer Major de Sant Pere. El Sr.
Sanahuja demana
informació
sobre el seu estat.
Finalment, el Sr. Sanahuja es refereix al
moviment
de vehicles entorn a
la zona universitària. Aquest
afluència de
vehicles
ha arribat a un nivell de
colapse de les places d'estacionament.
El
Sr. Sanahuja proposa la possibilitat de crear un abonament especial per
peces

estudiants
El

l'estacionament d'Hilabor.

en

Sr.

Peiró pregunta

perquè el Grup municipal Socialista no ha votat
moció presentada per CiU sobre el tema de
és un tema prou candent. Molts ciutadans es
pregunten perquè si es va dir que l'IBI només
pujaria un 3'5% del valor
cadastral,
finalment els increments han estat molt superiors. El Grup
municipal de CiU es mostra decebut, enganyat i indignat. Va creure en les
paraules del Tinent d'Alcalde d'Hisenda en el Ple d'aprovació de les
ordenances,
sobre la congelació del tipus a aplicar sobre el 3'5%
d'increment
del valor cadastral. El
Sr. Peiró no entén
perquè l'equip de
govern
no ha acceptat la urgència de la proposta, i no hagi estat disposat
a
debatre un tema que preocupa a gran nombre de ciutadans. Aquesta postura
favor de la
urgència de la
l'IBI.
El Sr. Peiró creu que
a

no

és correcta.
El Sr.

Massó reitera la

indignació del Grup municipal de CiU sobre la
debatre la moció urgent i sobre la repercussió que finalment ha
tingut l'IBI malgrat les paraules del Sr. Aran en el Ple d'aprovació de les

negativa

a

ordenances

fiscals.

Pren la

paraula tot seguit el Sr. Aran, qui comença la seva interven¬
el Grup municipal Socialista no ha votat favorablement la
urgència de la moció perquè considera que hi ha una manca d'informació
directa
sobre la repercussió real
de la fiscalitat sobre el conjunt dels
ciutadans. No hi ha hagut cap engany ni tergiversació sobre aquest tema. El
Sr.
Aran recorda que l'impostos
municipal tenia una modificació zero, al
marge
del 3'5% d'increment del valor cadastral imposada per l'Estat (o el
que establís la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat). Aquest increment
venia
imposat i per tant l'Ajuntament no podia fer res.
Pel que fa al
coeficient
municipal, es distribuiria per tal de poder recaptar els 300
milions
de
pessetes
que abans
ingressaven pel concepte d'escombraries,
degut al canvi de fiscalitat. Això és exactament el que s'ha fet. Es
parlava de mitjanes, perquè cada cas particular és diferent. El mateix
tipus repercuteix de forma molt diferent segons els valors cadastrals. Hi
ció

ha

dient que

tota

una

conseqüència
sorpresa

aquest

gamma

individualitzada

segons

els

pràctica és vàlida i refrendable. El

casos

particulars.

La

Sr. Aran mostra la seva

davant el fet que els regidors que han intervingut no entenguin
procés. L'exemple que va ser utilitzat, tenint en compte els valors
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valor cadastral mig, que donarà la
quota mitjana a pagar. Tenint en compte una quota mitjana d'IBI de 22.157
pessetes
al 1993, passarà a ser enguany, per efecte de l'aplicació del
coeficient
pensat per la incorporació de la taxa d'escombraries, de 28.878
pessetes.
L'increment, evidentment, és superior al 3'5%. Però la quota
d'escombraries
l'any 1993 era de 5.400 pessetes, i enguany passa a ser 0.
El
total
a
pagar a
l'Ajuntéiment l'any 1993 va ser 27.557 pessetes, i
enguany
28.878. La desgravació fiscal que l'any 1993 era 5.540 pessetes
passa a ser enguany de 7.220 pessetes. El total que aquest constribuent mig
havia
pagat a l'Ajuntament l'any 1993 era de 22.017 pessetes, mentres que
al
1994 passava a ser de
21.615 pessetes. El Sr. Aran continua posant de
existents

manifest

a

la nostra

que quan es

ciutat,

va ser un

parla de mitjanes,

es

poden trobar

casos per

sobre i

Quan es va parlar de les quantitats ja es va informar que
la
gran majoria de
ciutadans (entre un 75 i un 80%) estava en la banda
mitjana i inferior. No obstant això, també es va demostrar un interès per
aquelles persones que abans no pagaven escombraries degut als seus
ingressos baixos. Es va fer un estudi sobre aquells casos que disposaven de
bonificacions
i es
va arribar
a la
conclusió de
què moltes d'aquestes
bonificacions
no eren correctes,
ja que els seus ingressos o propietats
eren
superiors. La resta de persones bonificades, precisament pels seus
valors
cadastrals, no es veuran gaire afectats per la nova fiscalitat. I
encara
restarien alguns casos en
què, previ informe dels serveis socials
municipals, es destinaria una partida del pressupost per atendre'ls i
subvencionar-los.
El problema plantejat no existeix. En
tot cas hi ha una
manca d'informació.
El Sr. Aran insisteix en què la majoria de ciutadans de
Terrassa
passarà a pagar igual o menys del què ho venia fent fins ara
segons
l'antiga fiscalitat. Amb el canvi de fiscalitat es passa a pagar en
funció
dels valors cadastrals. En els valors
cadastrals alts, en l'extrem
oposat al que s'estava parlant, es trobaran casos de grans propietats que
(tot i restant les escombraries i les possibles desgravacions),
els
increments
són
elevats.
Això
no
ha estat
amagat mai.
S'ha informat
àmpliament sobre la repercussió d'aquest canvi de fiscalitat. El Sr. Aran
considera
que aquesta
és la situació que tots els Grups municipals van
per sota.

casos

aprovar.
El
Sr. Alcalde es mostra
preocupat davant del que
sembla una manca
d'informació
per part d'alguns
regidors d'aquest Consistori. Afegeix que
s'està
preparant una campanya informativa exhaustiva adreçada a tota la
ciutat per assabentar a tothom sobre aquesta problemàtica. Per altra banda,
el
Sr. Alcalde
anuncia
la celebració, la
setmana propera, d'una
sessió

Comissió Informativa de Serveis Generals per tractar
el Sr. Alcalde assenyala, respecte als forts
pel Sr. Callejas, que en alguns casos hi ha
un
canvi de qualificació urbanística, en zones que ara estan urbanitzades.
Això
no té
res
a veure amb
l'increment de la pressió fiscal municipal.
Finalment
el Sr. Alcalde considera que tots els Grups haurien de sentir-se
satisfets per haver aprovat per unanimitat les ordenances fiscals.
monogràfica

de la

tema. Per altra banda,
increments
posats de manifest

aquest

Pren

lloc
van

la

paraula seguidament el Sr. Montes, qui es refereix en primer

la porta del carrer
Hòquei. Recorda que es va obrir expedient, es
donar un terminis per tal
de solucionar la situació anòmala i, donat
a

que no han estat complerts, es va imposar una sanció. En aquests moments hi
ha una proposta de tancament. Pel que fa al bar del carrer Tapióles, el Sr.

assenyala que es va dictar una ordre de tancament, donat que en la
inspecció tècnica es va comprovar que s'estava instal.lant un bar-musical,
incomplint
així la
normativa.
Comunicat això es
va produir una
compareixença de la propietat, qui va manifestar que no era aquesta la
intenció.
Per tal
que
no restés cap
dubte es van ordenar una sèrie de
Montes

32

4;
correcccions,

les quals

es van realitzar. Després
d'iina nova inspecció es
obertura, com a bar normal, no com a bar-musical. En
quant
a l'arranjament de sots en diferents
carrers, el Sr. Montes recorda
que
s'han fet uns concursos per adjudicar 1'arranjciment dels diferents
sectors
de
la
ciutat.
Aquest tema està doncs en procés de solució.
Finalment,
respecte als imbornals, un cop aclarida la confusió
que es va
produir la primera vegada que aquest tema es va plantejar en el Ple, s'està
procedint per part dels serveis tècnics a cercar la solució més adient.

va

autoritzar la

El

Sr.

seva

Camañes

refereix

primer lloc a la situació del carrer
Assenyala que aquest carrer és massa estret per admetre dos sentits
de circulació, sobretot si s'aparca en tots dos costats. S'està cercant una
solució.
Primer es volia esperar
l'obertura del passeig 22 de juliol, ja
que
això comportarà un canvi general de sentit de la circulació a la zona.
Però
donat que
el problema reclama una solució ràpida, no s'esperarà a
aquesta obertura. Pel que fa a la situació
del Sr. Vargas, el Sr. Camañes
recorda
que és un tema antic
i de difícil solució. En el seu moment, des
dels
serveis socials de l'Ajuntament,
es va intentar ingressar-ho
en una
residència. També es va presentar al Jutjat vàries vegades. Però el tema és
força complexe i l'Ajuntament no té total llibertat per solucionar-ho.
Finalment,
referint-se a les preguntes del Sr.
Callejas, el Sr. Camañes
manifesta
que no
té informació dels fets.
S'interessarà pel tema i li
facilitarà les informacions que demana.
es

en

Balmes.

Intervé

seguidament el Sr. Corominas per respondre a una de les
del Sr. Ballbé. Si quan es presenta la grua en el lloc on ha
estat
reclamada, el vehicle ja ha estat traslladat pel seu propietari,
difícilmente
pot
ser
retirat. Una altra cosa és que quan acudeix la
Policia,
faci la corresponent denúncia. L'ordenança estableix que si en el
moment
en què
es
presenta la grua,
el propietari el retira, no es pot
moure.
Entre altres coses
perquè, evidentment, el cotxe ja no hi és. En
quan
el tema de la propaganda en les papereres i contenidors, el Sr.
Corominas informa que s'estan duent a terme expedients sancionadors, per ús
indegut del mobiliari urbà com a suport publicitari per part d'algunes
empreses.
En quant al tema plantejat pel Sr. Sanahuja, el Sr. Corominas
recorda
que
ja existeixen abonaments especials per estudiants. Malgrat
això,
es
podria fer un nou estudi d'abonaments més favorables, amb
possibilitats diferents, que afectin a grups determinats d'alumnes. El
problema real és que moltes persones, en comptes d'utilitzar l'aparcament,
el deixen en qualsevol lloc.
preguntes
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més assumpte que tractar, quan manquen cinc minuts
la nit del dia de la data, per part de la Presidèn¬
de la qual s'estén la present Acta, que com a Se¬
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