
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 24 DE
FEBRER DE 1994

PRESIDENT
SR. MANUEL ROYES i VILA

REGIDORS ASSISTENTS
SR. JOSEP ARAN I TRULLÀS
SR. JOSEP BALLART i BALLÚS
SR. ECO. JAVIER BALLBÉ i BELLERA
SR. RAFAEL CALLEJAS i ROMA
SR. RODOLF CAMAÑES i VILLALBA
SR. JOSEP CASAJUANA i PLADELLORENS
SR. JOSEP COROMINAS i BUSQUETA
SRA. ROSA MARIA FERNANDEZ i SANSA
SR. JORDI LABÒRIA i MARTORELL
SR. XAVIER MARCET i GISBERT
SR. JORDI MORCILLO i CASAS
SR. JOSEP MASSÓ i PADRÓ
SR. QUINTIN MONTES i PEREZ
SR. FRANCISCO MORALES i VALLE
SR. PERE NAVARRO i MORERA
SRA. NURIA OLLER i TORRES
SR. VICTOR PEIRÓ i RIUS
SR. JORDI PLANA i NIETO
SR. ALEIX PONS i COLL
SR. ANTONI PRUNÉS i SANTAMARIA
SR. JOSEP M. SATORRAS i TRENCHS
SR. JOAN TAMAYO I SALA
SRA. CONSOL TORRES i VIDAL
SR. FERRAN TURÀ i ÀVILA
SR. LUCIO VILLASOL i GONZALEZ

REGIDOR EXCUSAT
SR. JOSEP M. SANAHUJA i PLAYÀ

SECRETARI
SR. ABUNDIO LORENTE i MILLAN

INTERVENTOR
SR. JESUS M. LIESA i LIESA

- SESSIÓ NUM. 2/94 -

A la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial de la ciutat de Terrassa,
a vint-i-quatre de febrer de mil nou-
cents noranta-quatre, es reuneix
l'Ajuntament en Ple per fer en primera
convocatòria Sessió Ordinària, sota la
Presidència de l'Il.lm. Sr. Alcalde-
President de la Corporació, Manuel
Royes i Vila.

Assisteixen els Regidors que al
marge s'anomenen, assistits tots ells
pel Sr. Abundio Lorente i Millán,
Secretari General de la Corporació.

També està present el Sr. Jesús M.
Liesa i Liesa, Interventor de Fons
Municipal.

Oberta la sessió per la Presidèn¬
cia, quan manca un minut per tres
quarts de vuit de la tarda del dia de
la data, es procedeix a l'aprovació de
l'Acta de la reunió feta el dia 27 de
gener de 1994 (sessió núm. 1/94), la
qual és aprovada per unanimitat.

Tot seguit es procedeix a la subs-
tanciació dels assumptes que componen
l'Ordre del Dia.

2.1. Ratificació del Decret núm. 128/94
relatiu a la compareixença en el
Judici de Menor quantia promogut a
instància de Jordi Broto contra

l'Ajuntament de Terrassa i altres.

Epígraf 2) DESPATX D'OFICI

L'Ajuntament en Ple aprova per
unanimitat la ratificació dels acords
següents:

PRIMER.- Comparèixer en els autes de Judici de Menor quantia núm.
487/93 que s'estan tramitant en el Jutjat de Primera Instància número 3, a
instància del Sr. JORDI BROTO RIERA, contra 1'AJUNTAMENT DE TERRASSA i els
Senyors MARIA MARTI CALVET i ISIDRO VALLS GIRBAU, oposant-se a les accions
declaratives, reials i en el seu cas de jactància que s'exerciten, com a
titular registral de la finca número 16.711, situada en aquesta ciutat,
cantonada carrer Josep Tapiólas amb Ctra. de Castellar i segregada de la
finca registral número 8600, que confronta, pel davant. Oest, part amb la
mencionada carretera i part amb els terrenys de l'Ajuntament de Terrassa.

SEGON.- Nomenar per a la representació i defensa d'aquesta Corporació,
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imitivoal procurador dels Tribunals, Sr. JAUME GALI I CÁSTIN i
Villasol Valderrey i Anna Galiana Cruz, Lletrats Munici

TERCER.- Elevar el present Decret al Ple de la Cá^oració per a la
seva ratificació.

2.2. Ratificació del Decret núm. 129/94 relatiu a la compareixença en l'Ex¬
pedient de Domini sobre excès de cabuda promogut a instància de Jose¬
fina Martinez i Francisco Troya.

L'Ajiuitament en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords
següents :

PRIMER.- Comparèixer en l'Expedient de Domini sobre excès de cabuda
seguit en el Jutjat de Primera Instància número 3, a instància dels senyors
D^ JOSEFINA MARTINEZ HERNANDEZ y D. FRANCISCO TROYA FIGUEROA, en qualitat
de confrontats de la finca de la seva propietat, situada en aquesta
ciutat, carrer Pla d'Ametllera, número 152, als efectes que procedeixin.

SEGON.- Nomenar per a la representació i defensa d'aquesta Corporació
als Lletrats Municipals Srs. Primitivo Villasol i Valderrey i Anna Galiana
i Cruz.

TERCER.- Elevar el present Decret al Ple de la Corporació per a la
seva ratificació.

2.3. Ratificació del Decret núm. 157/94 relatiu a la compareixença en el
Judici de Suspensió de Pagaments núm. 415/93 a instàncies de l'empresa
VENDISMER, S.A.

L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords
següents:

PRIMER.- Comparèixer en els autes de Judici de Suspensió de Pagaments,
número 415/93 que es tramita al Jutjat de Primera Instància número 5 de
Terrassa, a instàncies de l'empresa VENDISMER, S.A. en reclamació de la
quantitat a que fa referència la Certificació de deutes lliurada en data 21
de gener actual pel senyor Gerent de l'Intitut Municipal de Recaptació per
import de 698.797 pessetes.

SEGON.- Nomenar per a la representació i defensa d'aquesta Corporació,
els Srs. Primitivo Villasol Valderrey i Anna Galiana Cruz, Lletrats Munici¬
pals.

TERCER.- Elevar el present Decret al Ple de la Corporació per a la
seva ratificació.

2.4. Ratificació del Decret núm. 218/94 relatiu a l'interposició d'accions
judicials contra José Luis Faño Pimpare i altres en reclamació de
quantitat per danys a la via pública.

L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords
següents :

PRIMER.- Interposar les accions judicials pertinents contra els
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Senyors JOSE LUIS FANG FIMPARE i JOSE LUIS FANO DE LOS SANTOS, majors
d'edat, veins de Terrassa, amb domicili al carrer San Mateo, 90-2^, i
contra la Cia. de Seguros LEPANTO, amb domicili social a Barcelona, carrer
Pau Claris, 32, en reclcunació de la quantitat de 36.195 pessetes, import
dels danys causats a un fanal d'Enllumenat Públic, situat al carrer
València cantonada carrer Calderón de la Barca, el dia 14 de juny de 1993,
pel vehicle B-5411-NM.

SEGON." Nomenar per a la representació i defensa d'aquesta Corporació,
els Srs. Primitivo Villasol Valderrey i Josep Ma. Playà i Massaguer,
Lletrats Municipals.

TERCER." Elevar el present Decret al Ple de la Corporació per a la
seva ratificació.

2.5. Ratificació de la Resolució núm. 240/94, relativa a l'aprovació
inicial del Projecte d'Ordenació de serveis a la Plaça Vella.

L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords
següents:

PRIMER." Aprovar inicialment el Projecte d'Ordenació de serveis a la
Plaça Vella de Terrassa per un import de 67,625.440,- PTA.

SEGON." Sotmetre a informació pública per un termini de TRENTA DIES
(30), el Projecte esmentat en l'acord anterior, aprovat inicialment
mitjançant Edicte publicat a la premsa local, considerant-se que si no es
presenten reclaimacions en el període d'exposició pública s'entendrà aprovat
definitivament.

TERCER." Ratificar aquesta Resolució pel Ple de l'Ajuntament.

2.6. Ratificació Decret núm. 5000/93, relatiu a la interposició de recurs
contenciós-administratiu contra acord del Jurat d'Expropiació Forçosa
de Barcelona, en relació al preu just d'una finca al carrer Giralt i
Serra.

L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords
següents:

PRIMER." Interposar Recurs Contenciós-Administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
contra l'acord de 13.07.93 del Jurat d'Expropiació de Barcelona, pel qual
es desestima el recurs de reposició interposat per aquest Ajuntament contra
els acords d'aquell Jurat de 08.03.93 sobre el preu just de la finca
emplaçada al c/ Giralt i Serra cantonada amb el passeig 22 de juliol
d'aquesta ciutat, propietat dels Srs. Dolores Vacarisas Vergés i Pedro Grau
Vacarisas (exp. núm. 182/91).

SEGON." Designar el Procurador dels Tribunals, Sra. Maria del Carmen
Ribas Buyo, i els lletrats Sra. Ana Isabel Lliset Canelles, Sra. Dolors
Mazas i Vidal i Sr. Emili Panzuela i Montero, per a que representin i
defensin els interessos de l'Ajuntament de Terrassa en aquest Recurs
Contenciós-Administratiu.

TERCER." Ratificar aquest Decret pel Ple de l'Ajuntament.



evaPren la paraula el Sr. Callejas per mostrar la
fet que reiteradament apareix una gran diferència entre
valoració per part dels tècnics municipals i els del i.
Forçosa. Aquestes valoracions presenten diferències de fins
vegades superiors en el cas del Jurat d'Expropiació. Això
replantejar el Pla d'Inversions municipal, ja que el que
invertir esdevé al capdevall molt inferior a la realitat,
demana que a la major brevetat possible es revisi el Pla
que fa al tema d'expropiacions.

preoptípació pel
¡líkxriteris de
t d'Expropiació
a tres i quatre
pot fer inclús
s'havia pensat
El Sr. Callejas
d'Inversions pel

2.7. Ratificació Decret num. 5001/93, relatiu a la interposició de recurs
contenciós-administratiu contra acord del Jurat d'Expropiació Forçosa
de Barcelona, en relació al preu just d'ima finca al carrer Pintor
Fortuny.

L'Ajuntament
següents:

en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER." Interposar Recurs Contenciós-Administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
contra l'acord de 13.07.93 del Jurat d'Expropiació de Barcelona, pel qual
es desestima el recurs de reposició interposat per aquest Ajuntéunent contra
els acords d'aquell Jurat de 09.03.93 sobre el preu just de la finca
emplaçada al c/ Pintor Fortuny cantonada amb el c/ Edison d'aquesta ciutat,
propietat dels Srs. Montserrat, Miquel i Alfredo Estany Ballestín (exp.
núm. 183/91).

SEGON." Designar el Procurador dels Tribunals, Sra. Maria del Carmen
Ribas Buyo, i els lletrats Sra. Ana Isabel Lliset Canelles, Sra. Dolors
Mazas i Vidal i Sr. Emili Panzuela i Montero, per a que representin i
defensin els interessos de l'Ajuntament de Terrassa en aquest Recurs
Contenciós"Administratiu.

TERCER." Ratificar aquest Decret pel Ple de l'Ajuntament.

2.8. Ratificació Decret núm. 5002/93, relatiu a la interposició de recurs
contenciós-administratiu contra acord del Jurat d'Expropiació Forçosa
de Barcelona, en relació al preu just d'una finca al carrer Sant
Honorat.

L'Aj untciment
següents:

en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER." Interposar Recurs ContencióS"Administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
contra l'acord de 13.07.93 del Jurat d'Expropiació de Barcelona, pel qual
es desestima el recurs de reposició interposat per aquest Ajuntament contra
els acords d'aquell Jurat de 09.03.93 sobre el preu just de la finca
emplaçada al c/ Sant Honorat cantonada amb l'avinguda del Vallès d'aquesta
ciutat, propietat de la Sra. Pilar Fau Sender (exp. núm. 403/91).

SEGON." Designar el Procurador dels Tribunals, Sra. Maria del Carmen
Ribas Buyo, i els lletrats Sra. Ana Isabel Lliset Canelles, Sra. Dolors
Mazas i Vidal i Sr. Emili Panzuela i Montero, per a que representin i
defensin els interessos de l'Ajuntament de Terrassa en aquest Recurs
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Contenciós-Administratiu.

TERCER.- Ratificar aquest Decret pel Ple de l'Ajuntéunent.

2.9. Ratificació Decret núm. 5003/93, relatiu a la compareixença en el
recurs contenciós-administratiu interposat per José Zambudio Pascual.

L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords
següents:

PRIMER.- Comparèixer en el Recurs Contenciós-Administratiu núm.
1710/93, interposat per JOSÉ ZAMBUDIO PASCUAL, davant la Sala Contenciosa
Administrativa, Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra
els acords del Ple municipal de 25.06,92 d'aprovació definitiva de l'Estudi
de Detall d'ordenació de volums de l'edifici de l'antic Cinema Imperial
(exp. adm. 40/91).

SEGON.- Designar el Procurador dels Tribunals, Sra. Maria del Carmen
Ribas Buyo, i els lletrats d'aquesta Corporació Sra. Dolors Mazas i Vidal i
Sr. Emili Panzuela i Montero, per a que representin i defensin els
interessos de l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat Recurs Contenciós-Adm¬
inistratiu núm. 1710/93, interposat davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

TERCER.- Ratificar aquest Decret pel Ple de l'Ajuntament.

2.10. Ratificació Decret núm. 5004/93, relatiu a la compareixença en el
recurs contenciós-administratiu interposat per Promociones Rústicas,
S.A.

L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords
següents:

PRIMER.- Comparèixer en el Recurs Contenciós-Administratiu núm.
1027/93, interposat per PROMOCIONES RÚSTICAS, S.A., davant la Sala Con¬
tenciosa Administrativa, Secció Segona del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya, contra la desestimació per silenci administratiu i prèvia de¬
núncia de la mora, de la sol·licitud de redacció dels projectes de
reparcel.lació i compensació de dues unitats d'actuació del Pla Especial de
Reforma Interior de Torre-sana.

SEGON.- Designar el Procurador dels Tribunals, Sra. Maria del Carmen
Ribas Buyo, i els lletrats d'aquesta Corporació Sra. Dolors Mazas i Vidal i
Sr. Emili Panzuela i Montero, per a que representin i defensin els
interessos de l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat Recurs Contenciós-Adm¬
inistratiu núm. 1027/93, interposat davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

TERCER.- Ratificar aquest Decret pel Ple de l'Ajuntament.

2.11. Ratificació Decret núm. 5005/93, relatiu a la interposició de recurs
contenciós-administratiu contra acord del Jurat d'Expropiació Forçosa
de Barcelona, en relació al preu just d'una finca a l'Avinguda Jaume
I.



L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat la ratificacW^-^ls acords
següents: \

PRIMER.- Interposar Recurs Contenciós-Adminisjí^atiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
contra l'acord de 13.07.93 del Jurat d'Expropiació de Barcelona, pel qual
es desestima el recurs de reposició interposat per aquest Ajuntament contra
els acords d'aquell Jurat de 08.3.93 sobre el preu just de la finca
emplaçada a l'avinguda Jaume I, entre els carrers Salmerón i Camí de Cas¬
tellar, propietat de les Sres. Rosa i Teresa Basaganyes Mas (exp. núm.
394/91).

SEGON.- Designar el Procurador dels Tribunals, Sra. Maria del Carmen
Ribas Buyo, i els lletrats Sra. Ana Isabel Lliset Canelles, Sra. Dolors
Mazas i Vidal i Sr. Emili Panzuela i Montero, per a que representin i
defensin els interessos de l'Ajuntament de Terrassa en aquest Recurs
Contenciós-Administratiu.

TERCER.- Ratificar aquest Decret pel Ple de l'Ajuntament.

2.12. Ratificació de la Resolució núm. 258/94, relativa a l'acceptació de
les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona, dins el FCAL
1994-1995, destinades a la 1^ fase del projecte d'urbanització de
l'àmbit afectat pel soterrament de Renfe.

L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords
següents:

PRIMER.- Acceptar les subvencions:

lâ fase del projecte d'obres d'urbanització
de l'àmbit afectat per la Modificació Pun¬
tual del Pla General (M.P.P.G.) en el sec¬
tor del soterrament de la RENFE. 165.000.000,-

atorgades per la Diputació de Barcelona dins del Pla de Cooperació i
Assitència Local de 1994-95.

SEGON.- Manifestar que l'Ajuntament accepta la normativa reguladora
del Pla de Cooperació i Assistència Local 1994-95.

TERCER.- Manifestar que el total d'aportacions econòmiques que rep
l'Ajuntament per a cada una de les actuacions esmentades no sobrepassa en
cap cas el 100% del cost de l'obra. En aquest sentit l'Ajuntéunent es
compromet a manifestar a la Diputació de Barcelona, aquesta circumstància
si es produís més endavant.

QUART.- Ratificar la present Resolució en el proper Ple.

2.13. Ratificació Decret núm. 319/94, relatiu a la compareixença en el
recurs contenciós-administratiu interposat per Manuel Martínez
Garcia.

L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords
següents :
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PRIMER." Comparèixer en el Recurs Contenciós-Administratiu núm.
2460/93, interposat per MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA, davant la Sala Contenciosa
Administrativa, Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra
els acords del Ple municipal de 25.03.93, mitjançant els quals es requeria
al demandant a la legalització de les obres realitzades en la finca del c/
Pare Millán a 24 metres del c/ Alcoi, així com se'l requeria a l'enderroc
de la part de les obres executades il.legalitzables (exp. S.O. 80/88).

SEGON." Designar el Procurador dels Tribunals, Sra. Maria del Carmen
Ribas Buyo, i els lletrats d'aquesta Corporació Sra. Dolors Mazas i Vidal i
Sr. Emili Panzuela i Montero, per a que representin i defensin els interes"
sos de l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat Recurs ContencióS"Administra"
tiu núm. 2460/93, interposat davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

TERCER." Ratificar aquest Decret pel Ple de l'Ajuntament.

2.14. Ratificació Decret núm. 320/94, relatiu a la compareixença en el
recurs contencióS"administratiu interposat per Internacional
Frigorífica, S.A. (INTERFRISA)

L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords
següents:

PRIMER." Comparèixer en el Recurs ContencióS"Administratiu núm.
1698/93, interposat per INTERNACIONAL FRIGORÍFICA, S.A. (INTERFRISA),
davant la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona del Tribunal Supe¬
rior de Justícia de Catalunya, contra la desestimació del recurs de
reposició interposat contra els acords del Ple de l'Ajuntament de 26.11.92
d'aprovació definitiva de l'expedient de determinació de quotes
urbanístiques de l'àmbit del Pla Especial de Reforma Interior de Can
Parellada Industrial de Terrassa (exp. adm. 43/85 i)).

SEGON." Designar el Procurador dels Tribunals, Sra. Maria del Carmen
Ribas Buyo, i els lletrats d'aquesta Corporació Sra. Dolors Mazas i Vidal i
Sr. Emili Panzuela i Montero, per a que representin i defensin els
interessos de l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat Recurs Contenciós-Adm¬
inistratiu núm. 1698/93, interposat davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

TERCER." Ratificar aquest Decret pel Ple de l'Ajuntament.

2.15. Ratificació Decret núm. 321/94, relatiu a la compareixença en el
recurs contenciós-administratiu interposat per Cerámicas Egara, S.A.

L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords
següents:

PRIMER." Comparèixer en el Recurs Contenciós-Administratiu núm.
2129/93, interposat per CERÁMICAS EGARA, S.A., davant la Sala Contenciosa
Administrativa, Secció Segona del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra
el Decret de 16.01.93, mitjançant el qual es requeria a la demandant el
pagament de 267.565,- PTA corresponents a les despeses originades pels
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treballs de retirada de les tanques de canyís del solar emplaçat a la
confluència de la carretera de Montcada i avinguda idel Vallès (exp. O.E.
81/90). 1

SEGON." Designar el Procurador dels Tribunals, Sra. Maria del Carmen
Ribas Buyo, i els lletrats d'aquesta Corporació Sra. Dolors Mazas i Vidal i
Sr. Emili Panzuela i Montero, per a que representin i defensin els
interessos de l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat Recurs Contenciós-Adm-
inistratiu núm. 2129/93, interposat davant la Sala Contenciosa Administra¬
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

TERCER." Ratificar aquest Decret pel Ple de l'Ajuntament.

Tot seguit es procedeix a donar compte a l'Ajuntament en Ple, per al
seu coneixement, d'un seguit de Decrets, que duen els números del 2.16. al
2.18. de l'Ordre del Dia de la present sessió. El seu contingut és el
següent:

2.16. Donar compte del contingut del Decret núm. 11/94 de l'IMSS, relatiu a
l'inici de l'expedient per tal de concedir la Medalla de la Ciutat,
en la seva categoria de plata, al Sr. Josep Maria Casas i Doladeras.

PRIMER." Iniciar l'expedient per tal de concedir la Medalla de la
ciutat, en la seva categoria de plata, al Sr. Josep Maria Casas i
Doladeras. En aquest expedient s'acreditaran els mèrits que justifiquen
aquesta concessió.

SEGON." Nomenar instructor de l'expedient a la Sra. Consol Torres i
Vidal, Regidora d'aquesta corporació, i com a secretari al Sr. Francesc
Frisach i Prat.

TERCER." Comunicar el contingut d'aquest Decret a les persones
interessades.

QUART." Donar compte dels acords presos a la propera sessió plenària
que se celebri.

2.17. Donar compte del Decret núm. 367/94, relatiu a la designació de
representants de l'Ajuntament de Terrassa en el Patronat del Consorci
d'Ensenyament a Distància.

PRIMER." Designar, en virtut del que preveu l'article novè dels
Estatuts corresponents, com a representants de l'Ajuntament de Terrassa al
Patronat del Consorci d'Ensenyament a Distància, els següents Regidors:

Sr. Josep Corominas i Busqueta
Sr. Josep Aran i Trullàs
Sr. Xavier Marcet i Gisbert

SEGON." Donar compte al Ple de les designacions efectuades.

TERCER." Notifiqui's el present Decret a tots els interessats.

2.18. Donar compte del Decret núm. 406/94, relatiu a la l'ampliació de
membres de la Comissió Local de Protecció Civil, amb la inclusió del
Gerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials.
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PRIMER." Ambpliar el nombre de membres de la Comissió Local de
Protecció Civil, amb la inclusió de:

Vocal:

Sr. Francesc Frisach i Prat Gerent de l'Institut Municipal de
Serveis Socials

SEGON." Comunicar aquests acords a les persones interessades.

TERCER." Donar compte dels presents acords a la propera sessió
plenària que se celebri.

SERVEIS GENERALS

Epígraf 3) Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a 1994.

Es procedeix tot seguit a la votació del present dictamen, amb
el següent resultat:

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 7 vots) ABSTENCIÓ
IC ( 2 vots) A FAVOR
PP ( 2 vots) ABSTENCIÓ
El contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER." Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a 1994 d'aquest
Ajuntament, amb el detall que s'indica a continuació en compliment del que
disposen els articles 56 i següents del Reglament de personal al servei de
les Entitats Locals (Decret 214/90, de 30 d'abril, DOGC núm. 1348 de
28"09"90) en relació amb els arts. 18 de la Llei 30/84, de 2 d'agost, de
Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, i 292.1 de la Llei 8/87, de
15 d'abril. Municipal i de Règim Local de Catalunya:

PERSONAL FUNCIONARI

GRUP CLASSIFICACIÓ DENOMINACIÓ NOMBRE
Escala (E) VACANTS
Subescala (S)

A E"Admó. Especial
S" Tècnica Economia"Comptabilitat 1 plaça

A E" Admó. Especial
S" Serveis Especials Intendent 1 plaça

B E" Admó. Especial
S" Tècnica Protecció Civil 1 plaça

C E" Admó. Especial
S" Serveis Especials Sergent 1 plaça

D E" Admó. General
S" Administrativa Auxiliar Administratiu 1 plaça
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E- Admó. Especial
S- Serveis Especials Peó Mercats iça

PERSONAL LABORAL

NIVELL NOMBRE
ESTUDIS DENOMINACIÓ VACANTS

Batxillerat Supe¬
rior 0 FF.2n.Grau

Graduat Escolar
0 FP. Ir.grau.

Graduat Escolar
0 FP. Ir.grau.

Graduat Escolar
o FP. ir.grau.

Graduat Escolar
o FP. Ir.grau.

Graduat Escolar
0 FP. Ir.grau.

Estudis Primaris

Estudis Primaris

Oficial Administratiu

Tècnic Aux. Delineant

Tècnic Aux. Manteniment

Tècnic Aux. de Harvard

Ajudant de Cartografia

Ajudant Administratius

Oficial d'Ofici

Peó d'Ofici

2 places

1 plaça

1 plaça

1 plaça

1 plaça

10 places

5 places

2 places

El sistema normal de selecció per accedir a la condició de funcionari o
personal laboral d'aquesta Corporació serà el Concurs-Oposició.
S'exceptuarán aquelles places que hagin d'ocupar llocs de treball que
requereixen mèrits rellevants i condicions excepcionals d'acord éimb el que
es preveu en la relació de llocs de treball.

De les places ofertades la Corporació podrà reservar-se fins al 50% per
a la promoció interna.

SEGON.- Fer públic l'acord anterior en el Butlletí Oficial
l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

de

Dins el torn d'explicació de vot pren la paraula el Sr. Morci¬
llo, qui recorda que el Grup municipal de CiU va demanar en el seu moment
un estudi sobre les necessitats de personal d'aquest Ajuntament. En
l'actual recessió econòmica és molt important que l'Ajuntament doni exemple
d'austeritat. Cal ajustar la plantilla de personal. El Sr. Morcillo recorda
que es va demanar informació detallada del perquè de la creació dels nous
llocs de treball. Afegeix que en alguns casos es va aportar una certa
informació, però en la majoria dels casos hi manca un estudi seriós que
justifiqui el creixement de la plantilla. Degut a aquesta manca
d'informació, el Grup municipal de CiU ha votat abstenció en el present
dictamen.

El Sr. Aran assenyala que, tal com es va explicar en la sessió
corresponent de la Comissió Informativa, cimb aquest dictamen es fa l'oferta
d'ocupació pública, obligatòria legalment, de les places aprovades
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pressupostàriament. Aquestes places són les mateixes que ja existien l'any
anterior. No hi ha cap plaça nova, ja que estan ocupades temporalment o
interinament. La llei obliga, però, a ofertar-les públicament. El Sr. Aran
afegeix que, donat que no es crea cap plaça nova, no es pot parlar d'un
increment de la despesa de personal. Recorda que mai estan de més nous
estudis que ajudin a racionalitzar al màxim la plantilla. En aquest sentit,
el Sr. Aran anuncia que en el dictamen següent hi ha un exemple d'aquest
estalvi: s'amortitzen sis places corresponents a personal de l'Ajuntament
traspassat a organismes autònoms municipals. El Sr. Aran posa ènfasi en el
fet que no s'incrementa la plantilla, sinó que es racionalitza al màxim
l'aprofitament dels recursos humans.

Epígraf 4) Aprovació de la modificació de la Plantilla de funcionaris de
l'Ajuntament de Terrassa per a 1994.

Es procedeix tot seguit a la votació del present dictamen, amb
el següent resultat:

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 7 vots) ABSTENCIÓ
IC ( 2 vots) A FAVOR
PP ( 2 vots) ABSTENCIÓ
El contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.- Modificar la Plantilla de Funcionaris d'aquest Ajunta¬
ment vigent per a 1994, en el sentit de:

PltUitilla de Personal Funcionari:

Amortitzar les places:

1 plaça de Tècnic d'Administració General, grup A
5 places d'Auxiliar Administratiu, grup D

SEGON.- Exposar al públic l'esmentada modificació per un termini
de 15 dies, i considerar-la definitivament aprovada en cas que no es
presentin reclamacions en el període d'exposició al públic.

TERCER.- Facultar al Tinent d'Alcalde de Foment i Serveis
Generals, senyor Josep Aran i Trullàs per a realitzar les gestions adients
pel compliment dels acords anteriors.

Pren la paraula el Sr. Morcillo per manifestar que el continu
transvasament de personal d'uns serveis a altres, i d'uns instituts a
altres fa que, al capdevall, el personal no sàpiga realment on treballa. El
Sr. Morcillo recorda que fa temps que el seu Grup va demanar informació
sobre l'estat de la plantilla pel que fa al seu traspàs entre diferents
organismes municipals. Especialment es va demanar informació sobre els
salaris d'aquest personal, donat que en el moment del traspàs es va aprovar
una clàusula segons la qual, en cas de reincorporació d'aquest personal a
l'Ajuntament, es reconeixerien els drets adquirits. Aquesta situació
provoca greuges comparatius amb el personal que romana a la plantilla de
personal, sense haver estat traspassat. Finalment, el Sr. Morcillo
considera que hi ha hagut manca de planificació pel que fa a la gestió de
la plantilla de personal municipal. El Sr. Morcillo reitera la petició
d'informació a aquest respecte, per tal de disposar de criteris suficients
per posicionar-se.
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El Sr. Aran manifesta que és força evident que han-^s^t supri¬
mides sis places de la plantilla de l'Ajuntament. Afegeix qtó'íes persones
afectades per aquests canvis de destí saben perfectament^ítíuina és la seva
situació laboral. El Sr. Aran manifesta que aquesta mesura, sense
necessitat de tants informes, és una demostració de coherència en quant a
la gestió de personal i l'estalvi de places no necessàries.

Epígraf 5) Aprovació del Sistema Retributiu del personal d'aquest Ajunta¬
ment, el quadre general retríbutiu i la corresponent relació de
llocs de treball.

Es procedeix tot seguit a la votació del present dictamen,
el següent resultat;

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 7 vots) ABSTENCIÓ
IC ( 2 vots) ABSTENCIÓ
PP ( 2 vots) ABSTENCIÓ

El contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.- Aprovar, de conformitat amb la vigent llei 8/1987, de
15 d'abril. Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'Acord d'aquest
Ajuntament en Plè, de 30 d'octubre de 1990, sobre l'aprovació del Sistema
Retributiu del personal d'aquest Ajuntament, el quadre general retributiu i
la corresponent relació de llocs de treball que figuren en els Annexes I i
II, respectivament.

SEGON.- Disposar que els efectes retributius per a cada
treballador ho siguin a partir del Ir. de gener d'enguany.

Dins el torn d'explicació de vot pren la paraula el Sr.
Callejas, qui lamenta en primer lloc que els acords presos en Comissió
Informativa no es compleixin, i que la informació que es demana no es
faciliti. El Sr. Callejas recorda que en Comissió Informativa va demanar
que s'adjuntessin al dictamen els documents amb els criteris que havien
servit de base per la valoració d'aquests llocs de treball. El Cap de
Serveis Interns va assumir el compromís d'incorporar aquesta informació a
l'expedient, la qual cosa no s'ha produït. Avui mateix, poc abans de
començar la sessió plenària, aquesta documetació no hi era a l'expedient.

Intervé seguidament el Sr. Morales per posar de manifest la
contradicció entre el que es va pactar en el conveni col.lectiu del
personal d'aquest Ajuntament en quant a increments salarials i el límit
màxim establert per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. En el
primer cas es va pactar un increment d'un punt per sobre de l'augment de
l'IPC de 1993, és a dir, un 5'9% en total, mentres que la Llei estableix
un màxim de l'l'8%. La fórmula utilitzada per compatibilitzar ambdues
imposicions legals, mitjançant l'aplicació de l'l'8X al sou base i la resta
a altres complements retributius no és, a judici del Sr. Morales, justa.
Segons la seva opinió, es podria haver actuat d'una altra manera. Afegeix
que aquesta actuació comporta un risc davant una eventual inspecció per
part de l'Estat. El Sr. Morales pensa que l'l'8% imposat per l'Estat no pot
invalidar allò pactat entre l'Ajuntéiment i els representants dels
treballadors. Finalment, el Sr. Morales considera que es tracta d'una tema
complexe. Afegeix que el seu Grup hagués volgut aportar una alternativa
però no ha disposat del temps suficient.
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El Sr. Aran manifesta en primer lloc que els informes que segons
el Sr. Callejas no hi eren a l'expedient, estaven dipositats a Secretaria
General en els terminis preceptius a partir de la convocatòria. Una altra
cosa és que la informació no sigui tan pormenoritzada com li agradaria al
Sr. Callejas. Per altra banda, el Sr. Aran reconeix la contradicció
derivada del pacte assolit en un conveni de dos anys de durada, éimb uns
increments obligats d'un punt per sobre de l'IPC, i els límits imposats per
la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. El que avui s'aprova és una
valoració de llocs de treball en la que, sense incomplir el que establia la
Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 1993 pel que fa als conceptes
bàsics i complement de destí, s'ba aplicat els increments pactats per
conveni al complement específic. No es podia fer d'una altra manera, donat
l'obligat compliment de la Llei de Pressupostos de l'Estat i, albora, s'ba
donat compliment als pactes de conveni amb el personal municipal. La
valoració de llocs de treball implica que les categories laborals més
baixes experimenten increments de fins al 8% real, l'any 1993, mentres que
les categories més altes bo fan fins al 4% real. Quan el Sr. Aran parla de
les categories més altes exclou explícitament els Caps de Servei i personal
de comandament superior, que tenen congelat, per segon any consecutiu, els
seus salaris.

Epígraf 6) Aprovació inicial del Reglament sobre Organització i Funciona¬
ment del dipòsit de detinguts.

Es procedeix tot seguit a la votació del present dictamen, amb
el següent resultat:

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 7 vots) A FAVOR
IC ( 2 vots) A FAVOR
PP ( 2 vots) EN CONTRA

El contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER." Aprovar inicialment el Reglament sobre Organització i
Funcionament del Dipòsit de Detinguts que s'adjunta al present dictamen,
amb la finalitat de regular d'una banda l'organització, el funcionament i
el règim juridc del dipòsit de detinguts a disposició judicial de Terrassa,
i d'altra banda, la regulació dels drets i deures de les persones
detingudes i d'aquelles encarregades de la seva custòdia.

SEGON." Exposar a informació pública el referit reglament pel
termini de trenta dies per tal que puguin presentar"se les reclcunacions i
suggeriments que s'estimin convenients, entenent que, en cas de no
produir"Se cap, es considerarà aprovat definitivament, i serà vigent una
vegada bagi estat íntegrament publicat en el Butlletí Oficial de la
Provincia i en la Gaseta Oficial de l'Ajuntament.

TERCER." Facultar al Regidor de Seguretat Ciutadana per a dur a
terme els presents acords.

El Sr. Callejas considera que el Reglament presenta moltes
deficiències que hauran de ser esmenades durant el termini d'exposició al
públic. Així, per exemple, no es pot dir que el personal destinat al
dipòsit de detinguts tindrà el caràcter de funcionari públic. No és el fet
de ser destinat al dipòsit el que fa que els encarregats tinguin el
caràcter de funcionaris públics. El que ba de dir és que només els
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funcionaris públics podran ser destinats al dipt sit de deçírf^ts. El
reglament estableix que els agents de vigilància no entraran-^^i sols en el
recinte de la cel·la. El Sr. Callejas es pregunta qui els jiàurà d'acompayar
si es que no poden entrar mai sols. En un altre punt ç^í^iu que per tal de
tenir cura de la conservació del material s'hauran de fer recomptes
constants. El Sr. Callejas pensa que per fer recomptes de material cal
disposar d'un inventari, que no existeix. També s'estableix que l'ingrés de
detinguts només es farà en virtut de manament o ordre escrita de
l'autoritat competent, que haurà de ser lliurada en el mateix acte. Això
converteix el dipòsit de detinguts en un dipòsit al servei exclusiu de la
instància judicial, sense possibilitat d'admetre l'ingrés d'una persona per
ordre d'altres cóssos policials. Fins que el jutje no determini l'ingrés,
la policia no pot ingressar ningú en el dipòsit carcerari. Al judici del
Sr. Callejas, això és molt greu. La reglamentació de l'assistència mèdica
és molt deficient, ja que primer cal donar compte al Jutjat de guàrdia, per
tal que aquest hi destini un metge forense. En cas que el jutje no sigui
localitzat, o que aquest no localitzi al metge forense, caldrà requerir la
presència del facultatiu d'assistència primària de l'ICS assignat al
detingut, és a dir, el seu metge de capçalera. En resum, el Sr. Callejas
manifesta que si la malaltia del detingut és greu, tots aquests tràmits
poden produir un desenllaç irreversible. El Sr. Callejas anuncia la
presentació d'esmenes durant el període d'exposició al públic. Això no
hauria estat necessari si s'hagués actuat acuradament, sobretot en un tema
que no era urgent.

Pren la paraula el Sr. Camañes, qui considera que aquest regla¬
ment no és tan dolent com diu el Sr. Callejas. Afegeix que, en tot cas,
avui es fa la seva aprovació inicial, amb un període d'un mes d'exposició
pública. Qualsevol persona pot presentar les esmenes que consideri
oportunes, les quals seran estudiades i, si s'escauen, s'incorporaran al
text del reglament. Finalment, el Sr. Camañes considera que el Sr. Callejas
ha fet una lectura parcial del reglament.

Epígraf 7) Aprovació de la constitució del Consorci "Centre Català del
Plàstic", aprovació dels seus Estatuts, cessió de l'ús gratuït
d'un immoble, i designació dels representants de l'Ajuntament en
l'esmentat Consorci.

Pren la paraula el Sr. Marcet per destacar la importància
d'aquest nou organisme, atesa la seva capacitat d'esdevenir un nou model de
gestió, amb la participació de la indústria, la universitat i les
administracions. Les empreses del sector del plàstic han tingut un
protagonisme molt important en el procés de creació d'aquest consorci. El
Sr. Marcet vol remarcar aquest fet, no gaire habitual. El sector del
plàstic és cabdal pel desenvolupament de Catalunya. Hi ha una mancança,
però, d'elements relatius a matèries primeres a l'entorn de l'estructura
industrial. És interessant que el desig de formació que aquest sector va
manifestar es pugui realitzar a Terrassa, seguint un model vinculat al
sector universitari. La universitat, més enllà del seu caràcter acadèmic,
ha d'ésser una forma d'atracció d'inversions econòmiques per a la ciutat.
Ha d'ésser un centre on els empresaris facin possible la formació dels seus
treballadors, on es faci la presentació de productes, on mantenir reunions
del sector, etc. La universitat, arrel d'aquest Centre, crea una titulació
especifica dins l'enginyeria en el món del plàstic. El suport del Depar¬
tament d'Indústria de la Generalitat ha estat fonamental, al marge d'haver
estat l'autor de la iniciativa jurídica. El Sr. Marcet afegeix que avui
també s'aprova la cessió d'un espai per a ús gratuït. També en el mateix
edifici podrien ubicar-se altres organismes lligats a altres sectors
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industrials. L'Ajuntament ha acceptat les propostes del Departament
d'Indústria, amb l'interès essencial de què Terrassa fos la seu del Centre.
L'Ajuntciment no ha d'intervenir en els afers acadèmics, i es limita a cedir
els espais. Per aquest motiu no forma part de la Comissió Executiva. La
tasca de l'Ajuntament no està en el suport del pressupost ordinari del
Centre, sinó en fomentar que aquest Centre estigui a Terrassa i tingui la
màxima projecció. El Sr. Marcet conclou la seva intervenció dient que
aquest és un projecte de ciutat i un model que es pot seguir en altres
àmbits. En el termini d'un any s'espera que el Centre estigui ja en
funcionament.

Sotmès a votació el present dictamen, l'Ajuntament en Ple aprova
per unanimitat els següents acords:

PRIMER." Aprovar la Constitució d'un Consorci amb la Generalitat
de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i les associacions
representants del sector del plàstic: Centro Español de Plásticos, Asocia¬
ción de Industriales Plásticos de Cataluña, Associació Catalana d'Empreses
Constructores de Motiles i Matrius, l'Associació de Constructors de Maqui¬
nària per a Plàstics i Cautxú, Confederación Española de Empresarios de
Plásticos i Federación Española de Transformadores y Manipuladores de Plás¬
ticos, amb la denominació " Centre Català del Plàstic ", per promoure i
desenvolupar els serveis que presta aquesta ciutat al sector del plàstic,
de conformitat amb el que preveu l'article 87, de la Llei 7/1985, de 2
d'abril. Reguladora de les Bases de Règim Local.

SEGON.- Aprovar els Estatuts que s'acompanyen al present dicta¬
men, publicats al D.O.G. el 13 de desembre de 1993, pels quals haurà de re¬
gir-se el dit consorci per a portar a terme les seves finalitats.

TERCER.- Cedir, al Consorci "Centre Català del Plàstic", mit¬
jançant l'empresa municipal FOMENT DE TERRASSA, S.A., l'ús gratuït de 2123
m2 dins de l'immoble situat al Carrer Colom núm 114 d'aquesta ciutat.

QUART.- Designar com a representants de l'Ajuntament de Terrassa
al Consorci "Centre Català del Plàstic" als regidors Josep Aran i Trullàs i
Xavier Marcet i Gisbert.

CINQUÈ.-Facultar el Sr. Alcalde-President, Manuel Royes i Vila,
i el Regidor Sr. Xavier Marcet Gisbert, per tal de que indistintament pu¬
guin atorgar i firmar tots els documents que siguin necessaris per l'efi¬
càcia dels acords precedents.

Dins el torn d'explicació de vot pren la paraula el Sr. Callejas
per manifestar la seva satisfacció pels acords adoptats. Tot i així lamenta
que no s'hagi permès la participació en el Consorci d'una persona, per¬
tanyent a un Grup de l'oposició, coneixedora dels temes vinculats a la
indústria del plàstic. Aquesta persona, del Grup municipal de CiU, es va
oferir a aportar la seva experiència. Tot i així l'equip de govern no ha
permès la seva participació.

El Sr. Massó posa de manifest l'acord del seu Grup amb la
iniciativa que ha estat aprovada. Es tracta d'un tema de ciutat que pot
tenir gran influència en el futur de Terrassa. Malgrat això, el Sr. Massó
lamenta que en el nomenament de representants en el Consorci no s'hagi
permès la participació i col.laboració d'altres regidors que no formen part
de l'equip de govern.
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El Sr. Marcet agraeix el vot unànim al dic
representació de l'Ajuntament no requereix que els
guin coneixements tècnics. Serà una representació amb'
rar el compliment de les finalitats previstes. Per altra banda, el Sr. Mar¬
cet considera que la persona a la qual han fet esment el Sr. Callejas i el
Sr. Massó està prou lligada al tema com per mantenir una vinculació amb el
Centre. Aquest lligam vindrà per la seva vàlua professional i no per la se¬
va representativitat institucional.

Epígraf 8) Aprovació de la subscripció de l'ampliació de capital de la
Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A.

Es procedeix tot seguit a la votació del present dictamen, amb
el següent resultat:

ESC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 7 vots) EN CONTRA
IC ( 2 vots) A FAVOR
PP ( 2 vots) EN CONTRA

El contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.- Subscriure l'ampliació de capital de la Societat Muni¬
cipal d'Habitatge de Terrassa S.A., en la quantitat de vint-i-nou milions
nou-centes seixanta nou mil nou-centes setanta cinc pessetes.

SEGON.- La subscribció es desembossarà amb
núm 3.831.85200 del Pressupost Municipal de 1994.

càrrec a la partida

TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde-President i el Tinent d'Alcalde
d'Urbanisme i Obres Publiques, per a que cadascun d'ells indistintament,
pugui atorgar tots els documents que siguin necessaris, fins i tot de rec¬
tificació i subsanació, per l'efectivitat dels anteriors acords.

Pren la paraula el Sr. Ballbé, qui assenyala que el seu Grup ha
votat en contra del dictamen perquè no veu clar el motiu pel qual es duu a
terme aquesta ampliació de capital. Per altra banda, els diners que
l'Ajuntament haurà d'aportar en la subscripció privarà de la realització
d'altres actuacions. L'ampliació de capital no és necessària, sense que hi
hagi cap criteri econòmic o jurídic que ho aconselli. L'Ajuntament es podia
haver estalviat aquests vint-i-nou milions, que es podrien haver destinat a
altres obres o serveis. Aquests diners no produiran cap efecte en el
funcionament de la Societat Municipal d'Habitatge.

El Sr. Pons assenyala que en el temps transcorregut des de la
celebració de la Junta General de la Societat, prèvia a la present sessió
plenària, algú hagués pogut aportat la informació sobre l'estat de comptes
de l'any passat que havia demanat. No ha estat així. El Sr. Pons lamenta
que, malgrat ser la tercera vegada que el seu Grup demana aquesta
informació, no hagi estat facilitada. El Grup municipal de CiU vota en
contra del present dictamen per la manca d'informació sobre els comptes de
la Societat a 31 de desembre de 1993.

El Sr. Montes assenyala que el vot favorable del Grup municipal
Socialista està en coherència amb la proposta d'ampliació de capital pre¬
sentada a la Junta General de la Societat. El Sr. Montes no comparteix
l'opinió del Sr. Ballbé. Aquesta ampliació no serà inútil. La mesura com¬
pleix les suggerències dels auditors de comptes. Afegeix que les societats
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municipals disposen d'uns terminis per presentar els seus comptes. Les
Juntes Generals coneixeran els comptes de les diferents societats en el seu
moment.

Epígraf 9) Aprovació de la modificació de tarifes de l'aparcament subte¬
rrani del Portal de Sant Roc, formulada per la concessionària
"Aparcamientos Subterráneos de Terrassa, S.A.", per a 1994.

Sotmès a votació el present dictamen, l'Ajuntament en Ple aprova
per unanimitat els següents acords:

PRIMER." Accedir a la modificació de les tarifes de l'aparcéiment
subterrani del Portal de Sant Roc, s/n, formulada per Maria Gloria Garcia
Castillo, administrador de l'empresa "Aparcamientos Subterráneos de Terras¬
sa, S.A." concessionària de l'esmentat servei, modificant l'article 36 del
Plec de Condicions que regeix la concessió en el sentit que les tarifes a
aplicar seran les següents:

Primera hora o fracció, NORANTA-SIS PESSETES(96)
Cada mig hora restant o fracció, QUARANTA-VUIT PESSETES(48)
Màxima per 24 hores, SET-CENTES DEU PESSETES (710)
Es deixa de lliure disposició del concessionari les tarifes a aplicar per
abonament, ja que dependran foneimentalment del tipus i duració dels
mateixos, però, en qualsevol cas, seran sempre inferiors al màxim establert
anteriorment.

SEGON.- Modificar el cànon anual que la concessionària ha de
devengar a l'Ajuntament actualitzant-lo en la quantitat de VUIT-CENTES
QUARANTA-SET MIL QUATRE-CENTES CINC PESSETES (847.405).

Epígraf 10) Aprovació de la Primera Fase del Projecte de reforma i amplia-
ció del Mercat de Síuit Pere.

Sotmès a votació el present dictamen, l'Ajuntament en Ple
aprova per unanimitat els següents acords:

PRIMER.- Aprovar la Primera Fase del Projecte de Reforma i
Ampliació del Mercat de Sant Pere, amb un pressupost de 37.809.687 PTA

SEGON.- Sol.licitar al Departament de Comerç, Consum i Turisme
de la Generalitat de Catalunya, de conformitat cimb el que determina l'Ordre
de 27 de gener de 1992, una subvenció per a l'execució de l'esmentada Pri¬
mera Fase del Projecte de Reforma i ampliació del Mercat de Sant Pere, per
un import de 14.000.000 PTA.

TERCER.- Donada la insuficiència de recursos, s'acorda finançar
el projecte amb la modalitat següent:

Aportació municipal 3.780.969 PTA
Aportació Venedors Mercat 20.028.718 PTA
Subvenció Generalitat 14.000.000 PTA

TOTAL 37.809.687 PTA

ENS AUTÒNOMS

A. PAME
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Epígraf 11) Aprovació dels nous Estatuts del Patronat Mimlicipqí-^^Educació.

Sotmès a votació el present dictamen, ^/^untament en Ple
aprova per unanimitat els següents acords:

PRIMER." Aprovar els nous Estatuts del Patronat Municipal
d'Educació que s'adjunten al present Dictamen d'acord al que estableix
l'article 233, 2, b. de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya.

SEGON." Publicar en el Butlletí Oficial de la Provincia els
esmentats Estatuts del Patronat Municipal d'Educació.

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

B. GERENCIA MUNICIPAL D'URBANISME

Epígraf 12) Aprovació inicial del Pla Parcial d'Ordenació del sector "La
Gripia II-Montserrat-Torressana", i formalització de la cessió
de sòl de la finca de Torrebonica.

Pren la paraula el Sr. Montes per tal de de fer una presentació
d'alguns dels dictàmens pertanyents a la Gerència Municipal d'Urbanisme. En
primer lloc fa esment al dictamen número 12, tot dient que es compon de
dues parts. La primera és l'aprovació inicial del Pla Parcial i, l'altra,
la formalització de la cessió de sòl. El Sr. Montes recorda com antecedent
la sentència del Tribunal Suprem, a partir de la qual es va negociar amb
els propietaris del sector, tot arribant a un conveni pel qual es feia la
cessió d'uns terrenys destinats a l'estació de mercaderies. També es va
assolir que el sòl residencial establert per la sentència es traslladés de
lloc, anant a la zona contemplada pel Pla Parcial com a zona residencial.
Per altra banda, el Sr. Montes destaca també l'existència d'una reserva del
sòl necessari per a la construcció d'una estació de viatgers. Aquesta
iniciativa ha estat valorada positivament per a la ciutat per part de tots
els Grups municipals. El Sr. Montes assenyala que en el sector, un cop
urbanitzat, es preveu la possibilitat de construir fins un màxim de 1400
habitatges. Aquesta disponibilitat de sòl és important en ordre a mantenir
el ritme del sector de la construcció a Terrassa. També pot permetre que no
es disparin els preus dels habitatges. Aquests preus es mantenen a la
nostra ciutat dins uns límits baixos en relació amb altres ciutats, i això
és degut en part a la disponibilitat de sòl urbanitzable. La superficie
contemplada pel Pla Parcial és de 19 hectàrees, de les quals només 54.000
metres quadrats es destinen a sòl residencial i la resta a sistemes
(equipaments, vials, zones verdes, etc.). Amb aquesta iniciativa la ciutat
guanya uns espais importants, a banda de què fa possible, amb la futura
urbanització, el lligam de dos barris molt importants de la ciutat, com ara
Les AreneS"La Gripia i Torressana. El Sr. Montes vol destacar també el
dictamen número 18, relatiu a les quotes urbanístiques de les obres del
Projecte d'Urbanització del Pla Parcial de El Sosiego. Informa que ja
s'està actuant en aquests moments en el sector, mitjançant la seva el.lec-
trificació. Aquesta actuació, considerada prioritària pels veïns, es va
segregar del projecte global i s'està executant. En aquests moments es vol
anar a la segona fase del projecte, mitjançant la urbanització dels
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carrers, construcció de voreres, etc. Finalment, el Sr. Montes vol també
destacar el dictaimen número 21, relatiu a les quotes urbanístiques de Can
Falguera. El Sr. Montes recorda que hi ha hagut dificultats per tal que els
veïns es possessin d'acord. Finalment, els propietaris han aprovat en
assemblea el desenvolupament del Pla. Les al.legacions presentades pels
propietaris, durant el termini d'exposició pública, a l'expedient de
determinació de les quotes urbanístiques, i les reunions mantingudes entre
representants de l'Ajuntament i representants de l'Associació
Administrativa de Cooperació de Can Falguera, fan que es consideri
convenient modificar alguns aspectes dels criteris aplicats en el llistat
aprovat per l'Ajuntament en el seu dia (pel que fa a les superfícies
consignades i la titularitat de les parcel.les). Per part del Sr. Montes es
demana als Grups municipals que votin favorablement el conjunt de dictàmens
presentats per la Gerència Municipal d'Urbanisme, donada la seva bondat en
ordre a solucionar problemes que afecten a la ciutat.

Es procedeix tot seguit a la votació del present dictamen, éimb
el següent resultat:

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 7 vots) EN CONTRA
IC ( 2 vots) A FAVOR
PP ( 2 vots) ABSTENCIÓ

El contingut dels acords

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Parcial d'Ordenació de
l'àmbit "La Grípia II - Montserrat - Torressana" promogut per Inmobiliaria
Colonial SA (INCOSA).

SEGON." Sotmetre el document ara aprovat inicialment a informa¬
ció al públic per tal que durant el termini de d'un mes, comptat des de
l'endemà de la data de la darrera publicació de l'edicte al Butlletí Ofici¬
al de la Província i al Diari de Terrassa, puguin presentar-se les
al.legacions que s'estimin oportunes.

TERCER.- Notificar els acords presents als propietaris de sòl
en l'àmbit objecte de la proposta d'ordenació per tal que pugui presentar
al.legacions, si ho estimen oportú, dins del termini de d'un mes, comptat
des de l'endemà de la data de recepció de la notificació.

QUART.- Notificar els acords presents al RENFE i a la Junta
d'Aigües als efectes d'allò que preveu l'article 57 del Text Refós de la
legislació urbanística de Catalunya (DL 1/1990 de 12 de juliol).

CINQUÈ.- Acceptar la cessió de sòl prevista en el conveni de 10
de gener de 1991 i en el planejament general que se'n deriva i requerir a
la propietat de la finca de Torrebonica que formalitzi en escriptura
pública la segregació i cessió a favor de l'Ajuntcunent de Terrassa, en els
termes previstos en el conveni i en el planejament esmentats.

SISÈ.- Facultar el Regidor delegat Sr. Quintín Montes i Pérez
per a que en nom de l'Ajuntament de Terrassa accepti la cessió requerida en
l'acord anterior, atorgui i firmi l'escriptura pública corresponent i
sol.liciti la seva inscripció en el Registre de la Propietat.

SETÈ.- Notificar INCOSA els acords presents.



Dins el torn d'explicació de vot pren la paraula el St^-^Calle-
jas, qui assenyala en primer lloc que l'abstenció del seu Grjjff^ve donada
pels problemes existents en el tema de les comunicacionspont previst
sobre la riera, a la part alta de l'avinguda de Montí^rat, finalment
sembla que no es realitzarà. Si aquest pont no es fa, la zona queda aïllada
de la resta de la ciutat, ja que els veïns hauran de baixar fins a la
carretera o pujar fins al pont de Sant Pere Nord. El Sr. Callejas es mostra
preocupat pel tema de les comunicacions, tot considerant que cal planejar
molt bé aquestes comunicacions quan s'endega un projecte de grans
infraestructuras. Cal cercar una solució, cimb l'esperança que en el moment
de procedir a l'aprovació definitiva del Pla el seu Grup pugui votar
favorablement.

El Sr. Morales recorda que en aquests moments es fa una
aprovació inicial. És una primera proposta, motivada per una sentència del
Tribunal Suprem que fa fallar en favor dels propietaris de la finca de
Torrebonica. El Pla dóna resposta a aquesta sentència. El Sr. Morales
considera positiu que gràcies a les negociacions i els convenis es canvien
les intencions incicials dels propietaris, que eren prou perjudicials per
al municipi: l'edificació d'un volum considerable en l'esmentada finca. El
Sr. Morales considera positiu que finalment l'edificació s'acosti cap el
casc urbà, així com la reserva d'una part de sòl per equipaments. També
considera molt important que estigui prevista la nova estació de Renfe en
aquest sector. El Sr. Morales anuncia que caldrà insistir davant Renfe que
aquesta és una necessitat imperiosa per a la ciutat.

Intervé seguidament el Sr. Peiró per manifestar que cal
introduir millores molt substancials en el Pla. El seu Grup vol també
cridar l'atenció sobre una sèrie de temes importants que caldria corretgir.
Aquest és el sentit del vot negatiu de CiU. El Sr. Peiró creu que cal tenir
una visió a més llarg termini quan es fa planejament urbanístic. L'estació
de mercaderies és un equipament fonamental per a una ciutat industrial com
Terrassa i és lamentable que avui ja no se'n parli. La única base per
deixar de banda aquest projecte ha estat la postura contrària de Renfe al
respecte. Però el Sr. Peiró considera que no cal oblidar aquest objectiu
fonamental, i que s'hauria de fer una reserva d'espai per dur-la a terme, i
per poder continuar impulsant aquest projecte. El Sr. Peiró recorda que fa
anys el propi equip de govern es congratulava de la importància que per
Terrassa tenia l'estació de mercaderies. Afegeix que aquesta importància
continua avui essent tan fonamental com fa tres anys. El Sr. Peiró continua
exposant que hi ha un altre punt fonamental: cal ubicar un baixador de
Renfe, el de Terrassa Est, en un indret d'aquest sector. En la forma en què
està redactat el Pla Parcial es troba a faltar la intervenció dels serveis
tècnics municipals. Només queda reflectida la proposta del promotor. Des de
l'equip de govern caldria preveure i impulsar la ubicació d'aquest
baixador. Cal arribar a assolir que Terrassa disposi de tres estacions. Si
es disposa d'un planejament que prevegui aquesta tercera estació, es podrà
negociar amb més força davant la direcció de Renfe. En un altre ordre de
coses, el Sr. Peiró posa de manifest que 1.396 habitatges és un volum
d'edificació molt important. Cal reflexionar acuradament el desenvolupament
d'aquest sector, amb un volum de població considerable. En la redacció del
Pla el promotor justifica el desenvolupament des del punt de vista de la
gestió privada. Però cal fer defensa dels interessos municipals, tot
preveient la integració dels nous barris entre si i amb el centre de la
ciutat. En el desenvolupament fet per Immobiliària Colonial es planteja una
illa tancada per un cinturó de ronda, per un costat, i una zona verda que
talla la comunicació del nou nucli de població amb la resta de la ciutat.
Aquestes barreres dificulten la comunicació d'aquest barri. El carrers no
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tenen perllongació amb els barris veïns, perdent l'ortogonalitat. El Sr.
Peiró troba en falta la intervenció dels serveis tècnics municipals per tal
d'estudiar la integració del sector amb els nuclis confinants. També manca
una anàlisi dels equipaments previstos en el sector, sanitaris, educatius,
etc. Cal veure com aquests equipéunents s'integren en els barris veïns. No
cal oblidar que es crea un nucli de població que pot tenir 5.000 habitants,
i cal estudiar com es connecta amb la resta de la ciutat i éimb el centre.
Si no es fa així es fa un trist servei al desenvolupament urbanístic de la
ciutat. Per altra banda, el Sr. Peiró considera que no s'hauria d'haver
renunciat al dret a la cessió del 10% d'aprofitéiment mig. Si es renuncia a
l'estació de mercaderies, s'hauria de fer una renegociació del conveni cunb
la Caixa. El Sr. Peiró recorda que el Grup municipal de CiU ja va dir en el
seu moment que aquest conveni era perjudicial per a la ciutat. Si avui
sabem que Renfe no té intenció ara per ara d'ubicar-hi l'estació de
mercaderies, l'Ajuntament no hauria de renunciar al 10% d'aprofitament mig
(uns 18.500 metres quadrats de sòl edificable). Terrassa necessita
habitatge públic. En aquesta àrea es podrien desenvolupar 140 habitatges.
Finalment, el Sr. Peiró insisteix en què caldria renegociar el conveni amb
la Caixa.

Pren la paraula a continuació el Sr. Montes, qui posa de
manifest que sembla que el Sr. Peiró vulgui confondre amb la seva
argumentació o que no s'ha informat el suficient. El Sr. Montes recorda que
el dictamen consta de dues parts. En primer lloc, l'aprovació inicial del
Pla Parcial i, en segon lloc, la formalització de la cessió de sòl a favor
de l'Ajuntament, prevista en el conveni subscrit en el seu dia. Aquest sòl
estava previst per a l'estació de mercaderies. En aquests moments el Pla
Parcial desenvolupa la construcció d'habitatges i la urbanització del
sector per part del promotor. Aquesta planificació no afecta a l'estació de
mercaderies. El Sr. Montes afegeix que la urbanització del sector està
lligada amb la resta de la ciutat. No està d'acord en què el sector quedarà
aïllat, sinó que restarà ben comunicat. Per altra banda, també recorda que
després d'aquesta aprovació inicial s'introduiran les millores necessàries,
inclús pel propi equip de govern, per assegurar encara més el tema de les
comunicacions. Així es va anunciar en Consell d'Administració. El Sr.
Montes afegeix que els serveis tècnics ja han treballat i continuen
treballant en aquest sentit. El dictamen desenvolupa una sentència, però
també s'ha dut a terme una bona negociació. El conveni és bo per a la
ciutat, i es van assolir unes cessions necessàries per implantar uns
equipaments en el sector. També es va assolir que el sòl residencial no
s'implantés fora del què contemplava el Pla General d'Ordenació.

Epígraf 13) Aprovació inicial de l'Estudi de Detall d'ordenació de volums i
proposta de parcel.lació de part de l'illa delimitada pels
carrers Ancianitat, Alcoi i Somatenista Castella, en l'àmbit
del Pla Parcial Can Roca I.

Sotmès a votació el present dictamen, l'Ajuntament en Ple
aprova per unanimitat els següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment l'Estudi de Detall d'ordenació de
volums i de parcel.lació de part de l'illa delimitada pels carrers
Ancianitat, Alcoi i Somatenista Castellà, dins l'àmbit del Pla Parcial Can
Roca I, promogut per la societat Park Olímpic d'Egara SL.

SEGON." Sotmetre el document ara aprovat inicialment a infor¬
mació al públic per tal que durant el termini de quinze dies, comptat 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, puguir pre^
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
resulta que no s'han presentat al·legacions ni s'han produit altres
circumstàncies modificatives de la proposta.

de Detall.
QUART." Notificar els acords presents al promotor de l'Estudi

Epígraf 14) Aprovació inicial de l'Estudi de Detall d'ordenació de volums
per a ús de benzinera en l'àmbit del Pla Parcial Can Petit.

Sotmès a votació el present dictamen, l'Ajuntament en Ple
aprova per unanimitat els següents acords:

PRIMER." Aprovar inicialment l'Estudi de Detall d'ordenació de
volums per a ús de benzinera dins l'àmbit del Pla Parcial Can Petit,
promogut per la societat Auto Servicio del Vallés SA.

SEGON." Sotmetre el document ara aprovat inicialment a informa¬
ció al públic per tal que durant el termini de quinze dies, comptat 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
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
resulta que no s'han presentat al·legacions ni s'han produit altres
circumstàncies modificatives de la proposta.

QUART." Notificar els acords presents al promotor de l'Estudi
de Detall, amb l'advertiment que aquest no podrà ser executiu mentre i tant
no es tramiti i s'aprovi el preceptiu Projecte de Compensació del sector.

Epígraf 15) Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall d'ordenació de
volums de l'illa delimitada pels carrers Calaf, Tibidabo,
Avgda. del Vallès i Gandesa.

Sotmès a votació el present dictamen, l'Ajuntament en Ple
aprova per unanimitat els següents acords:

PRIMER." Aprovar definitivament l'Estudi de Detall d'ordenació
de volums de l'illa delimitada pels carrers Calaf, Tibidabo, Av. del Vallès
i Gandesa, promogut per SIT SA.

SEGON." Publicar l'acord d'aprovació definitiva i donar-ne
compte a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, als efectes d'allò que
preveu l'article 84 del Text Refós de la legislació urbanística de
Catalunya (DL 1/1990 de 12 de juliol).

TERCER." Notificar els acords presents al promotor de l'Estudi
de Detall.

Epígraf 16) Resolució per mutu acord d'un expedient d'expropiació de sòl
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afectat per la urbanització de la Ronda de Ponent (cantonada
Ctra. de Rellinars)

Sotmès a votació el present dictamen, 1'Ajuntament en Ple
aprova per unanimitat els següents acords:

PRIMER." Donar per resolt per mutu acord l'expedient d'expro¬
piació que es dirà, en virtut de la instància presentada pel Sr. Fernando
Garbin Rodríguez el 19 de gener de 1994, núm. 403 de registre d'entrada,
per la qual accepta expressament l'apreuament fet per l'administració en
els acords del acords del Consell d'Administració de la Gerència Municipal
d'Urbanisme, adoptats en sessió de 14 de desembre de 1993, pels quals va
iniciar-se l'expedient d'expropiació forçosa i la notificació de
l'apreuament de la finca emplaçada a la ctra. de Rellinars núm. 307-B (ara
309-C), referència cadastral 6935214, afectada totalment de la urbanització
de la Ronda de Ponent (ref. exp. 32)

SEGON.- Adquirir, en concepte d'expropiació que es resol per
mutu acord, la finca citada en l'acord primer, per un import de SIS MILIONS
TRES-CENTES DUES MIL CENT TRENTA-UNA PESSETES (6.302.131 PTA), i abonar
aquesta quantitat al Sr. Fernando Garbin Rodríguez amb la màxima urgència i
amb càrrec a la partida 3.432.60000 del pressupost (1.919.204 PTA al codi
92081 i 4.382.927 PTA al codi 93054).

TERCER.- Facultar 1'Alcalde-president o qui legalment el subs¬
titueixi en l'exercici del càrrec per tal d'atorgar i de firmar els
documents que siguin necessaris per l'eficàcia dels acords presents.

QUART.- Notificar els acords presents al Sr. Fernando Garbín
Rodríguez.

Epígraf 17) Desestimació d'un recurs de reposició interposat pel Sr.
Domingo Ramos Ovejero contra l'aprovació definitiva d'im Estudi
de Detall d'ordenació de volums dins l'àmbit de l'AMU Terrassa
Industrial.

Sotmès a votació el present dictamen, l'Ajuntament en Ple
aprova per unanimitat els següents acords:

PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició que interposa el Sr.
Domingo Ramos Ovejero, mitjançant escrit de 28 de gener de 1994, núm. 1822
de registre d'entrada, contra l'aprovació definitiva d'un Estudi de Detall
d'ordenació de volums del sector Terrassa Industrial (Àrea de Millora
Urbana núm. 9 del Pla General), acordada pel Ple de l'Ajuntament en sessió
de 28 d'octubre de 1993. La desestimació es foneimenta en que l'únic motiu
aduit pel recurrent, segons el qual el sòl objecte de la proposta
d'ordenació és de la seva propietat, queda desvirtuat pel títol acreditat
en el seu dia per l'Institut Català del Sòl, promotor del Pla Especial de
Millora Urbana del sector, i la posterior venda a favor de Nou Terrassa SA,
actual promotor de l'Estudi de Detall impugnat.

SEGON.- Notificar els acords presents al recurrent, advertint-
lo del recurs que, en el seu cas, pot interposar contra l'acord anterior.

Epígraf 18) Proposta d'acords d'inici del procés de licitació, execució i
cobrament de les quotes urbanístiques de les obres del Projecte
d^ürbanitzacló del Pla Parcial de El Sosiego.
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Sotmès a votació el present dictamen, l|Ajuntaij»éííj>-^en Ple
aprova per unanimitat els següents acords:

PRIMER." Iniciar les actuacions administratives necessaries per
tal de licitar, adjudicar i executar les obres d'urbanització del Pla
Parcial El Sosiego, d'acord cimb Projecte d'Urbanització aprovat a l'efecte
i amb un pressupost avaluat en 1.038.308.197 PTA (IVA inclòs) i iniciar
també el procediment de cobrament de les quotes d'urbanització a càrrec
dels propietaris del sòl en el sector, en proporció a les superfícies
respectives.

SEGON." Notificar els acords presents a l'Associació AdminiS"
trativa de Cooperació.

Epígraf 19) Requerir a la Sra. Presentación Gil per a què enderroqui les
obres efectuades en la finca del carrer Sant Carles de Les
Fonts, per ser il.legalitzables.

Sotmès a votació el present dictamen, l'Ajuntament en Ple
aprova per unanimitat els següents acords:

PRIMER." Requerir a la Sra. PRESENTACIÓN GIL per a que, en el
termini màxim de DOS MESOS, enderroqui les obres efectuades en la finca del
final del c/ Sant Carles de Les Fonts que són il.legalizables, és a dir,
l'addició d'una planta pis primer sobre l'edificació existent en planta
baixa. Havent d'aportar certificat, emès per tècnic competent, acreditatiu
de l'execució de l'esmentat enderroc.

SEGON." Que s'anoti el present acord al Registre de la
Propietat corresponent.

Epígraf 20) Requerir al Sr. Antonio Algarra per a què enderroqui les obres
efectuades al carrer Adra núm. 13, per ser il.legalitzables.

Sotmès a votació el present dictamen, l'Ajuntament en Ple
aprova per unanimitat els següents acords:

PRIMERO." Requrir al Sr. ANTONIO ALGARRA ROMERA para que, en un
plazo máximo de UN MES, efectúe la demolición de las obras ejecutadas en la
finca de la c/ Adra núm. 13 que son ilegalizables, consistentes en: la
paret de 3,40 m. de altura construida a nivel de la terraza de la planta
piso primero, i la parte de las paredes laterales levantadas a nivel de la
planta piso segundo que supera la profundidad máxima edificable de 13,40 m.
En este mismo plazo se deberá aprotar certificado, emitido por técnico
competente, acreditativo de la ejecución de dicha demolición.

SEGUNDO." Requerir al promotor para que, en idéntico plazo de
UN MES, legalice las restantes obras efectuadas en la finca de referencia,
mediante solicitud de la correspondiente licencia municipal.

TERCERO." Que se anote el presente acuerdo en el Registro de la
Propiedad que corresponda.

Epígraf 21) Aprovació de l'expedient de determinació de quotes urbanísti¬
ques del Polígon B, Can Falguera, del PERI de Les Fonts, PERI
núm. 3 del PGO i del calendari d'execució del Projecte
d'Urbanització.
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Sotmès a votació el present dictamen, l'Ajuntament en Ple
aprova per luianimitat els següents acords;

PRIMER.- Aprovar l'expedient de determinació de les quotes ur¬
banístiques del Polígon B, Can Falguera, del Pla Especial de Reforma
Interior de Les Fonts, PERI num. 3 del Pla General, pel qual s'estableix el
repartiment dels costos del Projecte d'Urbanització de la la. fase del
sector segons el llistat adjunt.

SEGON.- Aprovar el calendari d'execució del Projecte d'Urbanit¬
zació del polígon B, Can Falguera, del PERI núm. 3 de Les Fonts, en els
termes següents:

la. FASE a executar durant l'any 1994 comprenent les obres corresponents
als carrers Rambla de Les Fonts, Sant Rafael, Camí de Can Corbera, Sant
Bernat i Passeig de Can Falguera.

2a. FASE a executar en el període comprès entre l'I de gener de 1996 al 31
de desembre de 1996 comprenent les obres corresponents als carrers Camí de
Ca n'Amat, Sant Agustí, París i Sant Carles.

3a. FASE a executar en el període comprès entre l'I de gener de 1998 al 31
de desembre de 1998 comprenent les obres corresponents als carrers Camí del
Romaní, Camí de la Bòvila (parcial) i A.

4a. FASE a executar en el període comprès entre l'I de gener del 2000 al 31
de desembre del 2000 comprenent les obres corresponents als carrers Camí
dels Esquirols, Camí del Rossinyol, Camí de la Bòvila (parcial) i vials nou
sòl urbà.

TERCER.- Iniciar les actuacions administratives necessàries per
tal de licitar, adjudicar i executar les obres d'urbanització segons les
previsions de l'acord anterior i iniciar taimbé el procediment de cobrament
de les quotes d'urbanització a càrrec dels propietaris de sòl en el sector.

QUART.- Notificar aquests acords a l'Associació Administrativa
de Cooperació del Polígon Can Falguera de Les Fonts.

Dins el torn d'explicació de vot, pren la paraula el Sr. Peiró
çer recordar que resten encara dos sectors de Les Fonts per desenvolupar.
És important que es pugui completar la urbanització d'aquests dos sectors.

Per part del Sr. Alcalde es posa de manifest que l'equip de
govern comparteix aquest desig de completar la urbanització, tot afegint
que l'aprovació d'avui ajudarà a desbloquejar els altres sectors de Les
Fonts.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Epígraf 22) Presentada pel Grup Municipal Socialista en relació al projecte
de llei d'administració institucional, de descentralització,
desconcentració i coordinació del sistema català de serveis
socials.

El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada
pel Grup Municipal Socialista, és el que a continuació és transcriu:

PRIMER.- Que la Llei reconegui aquesta competència municipal
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per prestar serveis d'atenció social, no desplaçant l'atsncip spdal cap a
institucions supramunicipals, tot menyspreant el principi de;^„.álí6sidiarietat
i la voluntat i la potencialitat dels municipis.

SEGON." Que aquesta Llei potenciï els acords i l'actuació
coordinada entre institucions, tot plantejant la consideració dels serveis
socials com un dret universal de les persones.

TERCER." Que aquesta Llei, com a legislació complementària a la
Llei de Serveis Socials de Catalunya, defineixi clarament el nivell de
competències i responsabilitats entre totes les administracions, delimitant
les responsabilitats i garantint el sistema de finançciment del conjunt de
serveis i programes en tot allò que fa referència als serveis socials.

QUART." Que els presents acords siguin comunicats al Molt Hono"
rabie President de la Generalitat, a l'Honorable Conseller de Benestar SO"
cial, a l'Honorable President del Parlament de Catalunya i als portaveus
dels grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i al President de la Fe"
deració de Municipis de Catalunya.

Per tal de procedir a la defensa de la moció, pren la paraula
la Sra. Torres. Inicia la seva intervenció recordant que al llarg dels
darrers anys els Ajuntaments han anat assumint moltes competències en
relació als temes de servei social, responent així a una demanda social.
L'any 1985 es va fer una llei de serveis socials que recollia tot allò que
les Corporacions municipals havien experimentat d'ençà l'inici dels
Ajuntaments democràtics. L'esmentada llei va ser aprovada per unanimitat.
Amb el pas del temps i l'adquisició d'experiència en aquest terreny s'ha
vist la necessitat de refer la llei. Però el nou projecte de llei presenta
aspectes conflictius. Els Ajuntaments són les administracions més properes
als ciutadans i, tot i així, el projecte de llei no té en compte aquesta
realitat. Caldria definir les competències de les diferents administra"
cions. Un altre aspecte conflictiu és la incorporació del concepte de
regió. Aquesta nova xarxa de regions no es correspon amb les regions
sanitàries o d'ensenyaiment. En cap punt del projecte es parla del finan"
Çciment. Només es diu que els Ajuntaments finançaran el 100% de l'atenció
primària i que els serveis de la Generalitat s'ocuparan de l'atenció
especialitzada, incloent dins aquesta els Casals d'Avis, que fins ara
formaven part de l'atenció primària. La Sra. Torres afegeix que caldria
reconèixer el dret de tots els ciutadans a l'atenció social, ja que la llei
assenyala que els usuaris hauran de pagar alguns d'aquests serveis. La Sra.
Torres considera que hi ha tot una sèrie de serveis que no s'han de pagar.
Podria estar d'acord en què s'haguessin de pagar alguns serveis residen"
cials, sempre amb una regulació prou acurada. Però hi ha altres que no es
poden fer pagar a l'usuari. Per totes aquestes raons, la Sra. Torres demana
el vot unànim de tots els Grups a aquesta moció.

Intervé seguidament el Sr. Callejas per proposar una esmena a
l'acord quart de la moció, tot afegint entre les persones a les quals
s'haurien de comunicar els acords en cas de ser aprovada la moció, el
President de l'Associació Catalana de Municipis. La introduccció d'aquesta
esmena respon a la voluntat d'evitar una descortesia envers aquesta
institució.

Per part de la Presidència s'accepta l'esmena presentada pel
Sr. Callejas, de tal forma que 1'acord quart de la moció restaria de la
següent manera:
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QUART." Que els presents acords siguin comunicats al Molt Hono¬
rable President de la Generalitat, a l'Honorable Conseller de Benestar So¬
cial, a l'Honorable President del Parléiment de Catalunya i als portaveus
dels grups parlaimentaris al Parlament de Catalunya, al President de la Fe¬
deració de Municipis de Catalunya, i al President de l'Associació Catalana
de Municipis.

Continua la seva intervenció el Sr. Callejas, tot destacant la
conveniència d'evitar fer judicis de valors en el moment de presentar una
moció. Tot i així, el Sr. Callejas considera que la llei constitueix un
atac als municipis i és un pas endarrera en el camí d'acostar
l'administració als ciutadans. El Sr. Callejas anuncia el recolzament del
seu Grup a la moció, tot esperant que els parlamentaris dels diferents
Grups polítics es facin ressò d'aquesta situació en el fòrum del Parlcunent
de Catalunya.

El Sr. Morales mostra l'acord del seu Grup amb el contingut de
la moció. Recorda també que el Grup d'IC al Parlament de Catalunya va
presentar una esmena a la totalitat amb text alternatiu al projecte de
llei. La tramitació d'aquest projecte de llei hauria de permetre aclarir
quines són les competències respectives en matèria de serveis socials, així
com el finançament. Hauria de deixar molt clar que els serveis socials són
un dret universal. D'ençà la constitució dels Ajuntament democràtics,
aquests han anat assumint un paper importantissim en matèria de serveis
socials. És l'administració més propera al ciutadà i, per això, qui millor
pot conèixer els seus problemes. El projecte de llei posa de manifest que
la Conselleria de Benestar Social no té intenció de reconèixer el paper
fonamental dels municipis en aquest tema.

El Sr. Massó comença dient que no és estrany que la moció només
es refereixi a la Federació de Municipis de Catalunya, ja que durant els
darrers dies el seu President i Alcalde de Girona, Sr. Joaquim Nadal, s'ha
adreçat a diferents Alcaldes i Regidors, tot plantejant l'aprovació d'un
manifest contra el projecte de llei. Aquest deu ser el motiu, a judici del
Sr. Massó, de què la moció no faci esment de l'Associació Catalana de
Municipis. Entre les finalitats de la llei, continua el Sr. Massó,
s'inclouen completar la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat
pública, per tal que abasti totes les àrees d'actuació, sigui accesible a
tots els ciutadans i cobreixi tot el territori de Catalunya; desconcentrar
els serveis socials de l'administració de la Generalitat, descentralitzant
recursos i serveis envers les comarques; s'estableix la garantia de la
universalització de l'atenció social, que passa per l'articulació i
consolidació de la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat
pública. Aquesta articulació exigeix una sectorialització territorial que
es fonamenti en l'estructura comarcal dins de la qual es tenen en compte
especialment els municipis de més de 20.000 habitants, atesa la seva
competència obligada en la prestació de serveis socials. El Sr. Massó diu
que la llei no oblida als municipis, i considera que la campanya endegada
per la Federació de Municipis de Catalunya està mancada de raó, i per això
és rebutjable. La Federació demostra poc respecte institucional amb aquesta
iniciativa legislativa. En aquests moments, aquest projecte de llei s'està
debatent al Parlament de Catalunya. L'avantprojecte elaborat pel Departa¬
ment de Benestar Social, abans de ser aprovat com a projecte de llei, va
ser informat favorablement pel Gabinet Jurídic Central, el Consell General
de Serveis Socials i la Comissió de Govern Local de Catalunya. Al llarg
d'aquesta tramitació es van introduir diferents modificacions de l'avant¬
projecte. El Sr. Massó continua dient que la Federació de Municipis de
Catalunya manté un diàleg amb el Departament de Benestar Social. El 23 de
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desembre de 1993 es va acordar analitzar conjuntamen : l'actual^'^aîvell de
competències dels ens locals de Catalunya en matèria d; serveji^socials. El
Sr. Joaquim Nadal va prendre aquest acord acompanyat déïs Alcaldes de
Barcelona, Lleida, Sabadell i Terrassa. El Sr. Massó continua dient que la
campanya endegada per la Federació no es va posar en cap moment en
coneixement del Conseller de Benestar Social, la qual cosa demostra una
manca de lleialtat institucional envers el govern de Catalunya. En quant a
les propostes de la Federació de Municipis, el Sr. Massó destaca la seva
manca de fonament i coherència, ja que la llei no vulnera la competència
municipal en matèria de prestació de serveis socials, ni menysprea el
principi de subsidiarietat. L'article 5.3 del projecte de llei estableix
que les administracions públiques de Catalunya poden prestar, d'acord amb
llurs competències i capacitat, qualsevol tipus de serveis socials de
nivell igual o superior al que els atribueix aquesta disposició, en les
condicions establertes per la legislació vigent i aquelles que reglamen¬
tàriament es determinin. L'aricle 63.2 de la Llei 8/87, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, estableix que els municipis tenen competències
pròpies en matèria de prestació dels serveis socials i la promoció i la
reinserció socials. L'article 64 de la mateixa llei assenyala que en els
municipis de més de 20.000 habitants, la prestació de serveis socials té
el caràcter de servei mínim i obligatori. L'esmentat projecte de llei no
modifica aquesta legislació de règim local. La llei 6/87 sobre organització
comarcal de Catalunya estableix, en el seu article 25, que les comarques
exerceixen les competències que li atribueixen les lleis del Parlament, les
quals han d'atorgar competències en matèries com ara els serveis socials.
El Sr. Massó conclou dient que el projecte de llei no estableix noves
competències, sinó que pretén un millor desplegament i racionalització dels
serveis socials. En relació al segon acord de la moció, el Sr. Massó
recorda que tant el projecte de llei com la llei 26/85, de serveis socials,
potencien àmpliament la coordinació i col.laboració entre institucions. Per
altra banda, la llei 26/85 estableix que té com objecte garantir el dret a
un sistema de serveis socials de responsabilitat pública. Això segueix
plenament vigent en el present projecte de llei. Finalment, el Sr. Massó
manifesta que s'està fent pressió sobre un projecte de llei que en aquests
moments s'està negociant amb la pròpia Federació de Municipis de Catalunya.
El Grup municipal de CiU votarà en contra de la moció.

Intervé seguidament el Sr. Corominas, qui manifesta en primer
lloc que la intervenció del Sr. Massó ha estat molt clarificadora de la
posició de CiU, tot defensant les tesis del Departament de Benestar Social
de la Generalitat. Afegeix que els contraarguments aportats pel Sr. Massó
han convertit una moció, el fons de la qual era la defensa dels interessos
municipalistes, en un afer polític. La moció presentada pel Grup municipal
Socialista responia a la voluntat de defensa dels principis municipalistes,
i no a una voluntat d'enfrontament polític. La llei vulnera aquests
principis i oblida el principi de subsidiarietat, recollit en el tractat de
Maastrich, segons el qual tots aquells serveis que es puguin gestionar en
nivells més propers als ciutadans han de ser delegats en aquests nivell
d'administració. En canvi, la llei fa una descentralització i una
desconcentració en favor de les comarques, i no en favor dels municipis. Hi
ha doncs una contradicció amb els principis de la Unió Europea i amb la
defensa del municipalisme. El Sr. Corominas entén que un Grup municipal ha
de defensar aquests principis municipals, però com altres vegades ha
succeït, els interessos partidistes han primat per sobre de la defensa dels
interessos del municipi. El Sr. Corominas afegeix que l'omissió de la
Associació Catalana de Municipis, en el text de la moció, no es deu a un
oblit ni a altres motius, sinó a un sentit de total transparència i
voluntat de no interferència. Recorda que l'Ajuntament de Terrassa està
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afiliat a la Federació de Municipis de Catalunya i no a l'Associació. Per
tant, s'ha cregut que calia adreçar-se a l'organisme al qual està afiliada
aquesta Corporació, i que representa una bona part del municipis de Cata¬
lunya. Afegeix que no hi ha cap inconvenient en transmetre també els
presents acords a l'Associació Catalana de Municipis. Entrant en el fons de
la qüestió, el Sr. Corominas manifesta que en la tramitació del projecte de
llei, i en la gestió dels assumptes que són competència del Departament de
Benestar Social, es posa de manifest el mateix tarannà que sovint el Grup
municipal de CiU atribueix al Grup Socialista, és a dir una actuació
prepotent, basada en la seva majoria en el Parlament de Cataliuiya. El Sr.
Corominas posa de manifest que existeix un respecte màxim a la institució
del Parlciment de Catalunya i, per això, la moció assenyala quins són els
criteris del Grup Socialista en relació al conjiuit de la llei. No s'entra
en la discussió de l'articulat, ja que això és tasca del Parlament de
Catalunya, i no del Ple municipal. Malgrat això, el Sr. Corominas creu que
és obligació i deure dels Ajuntaments fer sentir la seva veu sobre els
principis i criteris que caldria tenir-se en compte en la confecció de la
llei. Segons la intervenció del Sr. Massó sembla que en la tramitació de la
llei es vulgui donar possibilitat d'una gran participació, quan els tràmits
seguits són els legalment preceptius. Qualsevol projecte de llei que aprovi
el Consell Executiu de la Generalitat ha d'estar informat pel Gabinet
Jurídic. Aquesta és una prescripció legal. També el Consell General, en
aquest cas de Serveis Socials, ha d'informar el projecte. Això no és donar
participació, ni escoltar altres opinions, ni dialogar. El Departament de
Benestar Social no dialoga, ni amb la Federació de Municipis, ni amb els
representants directes dels municipis, com ara els Alcaldes de les grans
ciutats que es van reunir. Des d'aquella reunió, el Departament no els ha
tornat a reunir ni els ha donat resposta a les preguntes que es van posar
sobre la taula. No existeix voluntat de participació, sinó només de dur
endevant allò que es considera més convenient, no tant per als ciutadans de
Catalunya, sinó des del punt de vista d'una visió partidista del tema. El
Sr. Corominas afegeix que no hi ha manca de coherència en la presentació de
la moció. És una moció presentada en defensa dels principis municipals, en
defensa de la legislació bàsica de l'Estat, de la Comunitat Autònoma i de
la Unió Europea. És convenient i necessari fer sentir la veu dels
Ajuntciments, tot i que les decisions del Parlament de Catalunya seran
acatades. El fet de fer sentir la veu dels municipis, abans de l'aprovació
de la llei, és una mostra de lleialtat institucional. El Sr. Corominas
afegeix que l'actuació del Departament de Benestar Social demostra que no
existeix voluntat de cercar el consens, el pacte i la participació amb les
forces que no estan en el Govern. El Sr. Corominas recorda que el projecte
de llei ha tingut dues esmenes a la totalitat presentades al Parlament de
Catalunya. Sense entrar en el fons de les esmenes, el fet de la seva
presentació demostra que no hi ha hagut voluntat de consens i de
participació. El Sr. Corominas lamenta que el Grup municipal de CiU posi
per davant els interessos partidistes a la defensa dels interessos
municipals. Afegeix que esperava que la posició de CiU fos finalment
diferent i que s'hagués pogut aprovar la present moció per unanimitat.

El Sr. Callejas considera que els representants de les
diferents forces polítiques en el Consistori han de treballar en defensa
dels interessos de la ciutat. Malhauradament es produeix éimb certa
freqüència que quan es critica una acció de govern, la responsabilitat
institucional del qual pertany a un dels partits que també està representat
en l'Ajuntament, es canvia el vot per part del partit corresponent. Els
Regidors de l'Ajutament de Terrassa han de defensar els interessos del
municipi i de la ciutat, encara que sigui des de diferents ideologies
polítiques. El que avui es planteja és una lluita contra la política que en



matèria de serveis socials manté el Conseller corresj
per Catalunya. No poden actuar dues administracions
total desconnexió entre elles.

El Sr. Morales posa de manifest que s'estan enfrontant avui
dues visions respecte al municipalisme. La Generalitat està negant el
reconeixement de determinades competències municipals, com ara la creació
de centres cívics i la prohibició de la seva utilització per part de
determinats partits polítics, l'aprovació d'alguns projectes urbanístics,
l'actuació en matèria de serveis socials creant una xarxa paral.lela, etc.
El Sr. Morales continua dient que tot això posa de manifest quina és la
visió municipalista del Grup majoritari en el Parlament de Catalunya. En
canvi, resta poc clara quina és la posició del Grup municipal de CiU. El
Sr. Morales afegeix que no es tracta de endegar guerres institucionals per
les competències, sinó comprendre que el més racional és que els
Ajuntaments tinguin un paper fonamental en la prestació dels serveis
socials. I també cal analitzar racionalment d'on ba de provenir el
finançament.

El Sr. Massó lamenta que amb massa freqüència, des d'alguns
sectors del Consistori, es manté un enfrontament continuat contra el
Departament de Benestar Social de la Generalitat. Afegeix que el Grup de
CiU manté una postura tan municipalista com el primer, per la qual cosa
rebutja les crítiques fetes sobre la seva poca voluntat de servei al muni¬
cipi. El Sr. Massó també diu que el projecte de llei no lesiona les
potestats dels municipis en matèria de serveis socials, i menys encara els
de més de 20.000 habitants. El projecte té en compte l'estructura supramu-
nicipal de la comarca, on s'estableixen unes actuacions en matèria de
serveis socials. El Sr. Massó insisteix en què el projecte de llei
descentralitza i coordina adequadament els serveis socials. Els Ajuntciments
no són lesionats en les seves competències. Finalment, el Sr. Massó
considera que Terrassa és una de les ciutats més afavorides en la gestió
del Departament de Benestar Social. Per aquesta raó demana que es deixi
d'emprar una continuada crítica demagògica contra aquesta institució, que
precisciment està fent a Terrassa un elevat nivell d'inversió.

Pren la paraula a continuació el Sr. Corominas, qui posa de
manifest que el problema no consisteix en els enfrontaments amb el
Departament de Benestar Social, sinó en un posicionament municipalista
davant un projecte de llei que intenta reduir les competències dels
Ajuntaments. Aquesta actuació no és exclusiva del Departament de Benestar
Social, sinó que també es dóna en altres àmbits. Respecte a l'argument del
Sr. Massó de què el projecte de llei permet que els Ajuntaments puguin fer
tot allò que voluntàriament vulguin, el Sr. Corominas diu que això és d'una
evidència tal que no es pot prohibir. La legislació en matèria de règim
local estableix que els Ajuntaments, al marge dels serveis mínims
obligatoris, poden fer tot allò que voluntàriament vulguin en matèria
d'educació, serveis socials, sanitat, medi ambient, etc. El Sr. Corominas
insisteix en què els acords de la moció no entren en discussió éimb cap dels
punts concrets de la llei, sinó amb la seva filosofia de fons, contrària al
municipalisme. El primer dels acords que es proposen demana el
reconeixement de la competència municipal per prestar serveis d'atenció
social, sense desplaçar l'atenció social cap a altres institucions
supramunicipals. Aquesta és una proposta d'estricta defensa dels municipis.
El segon acord pretén evitar l'existència de xarxes múltiples o paral.leles
de serveis d'atenció social, sense coordinació entre elles. El tercer acord
pretén una definició clara del nivell de competències i responsabilitats de
les diferents administracions, així com garantir el sistema de finançament.
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Aquestes són les pretensions dels acords que es proposen en la moció, cap
de les quals constitueix un atemptat contra cap altra institució. La
neutralitat i el respecte institucional resten doncs ben paleses en la
moció. Finalment, en el darrer acord de la proposta, cal afegir la
comunicació a l'Associació Catalana de Municipis, d'acord amb l'esmena
introduïda pel Grup Popular.

Es procedeix tot seguit a la votació de la present Proposta de
Resolució, entenent-se incorporada l'esmena introduïda pel Sr. Callejas, la
qual és aprovada amb els vots següents:

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 7 vots) EN CONTRA
IC ( 2 vots) A FAVOR
PP ( 2 vots) A FAVOR

PROPOSTES URGENTS

1. Presentada pels Grups Municipals del Partit dels Socialistes de Cata¬
lunya, de Convergència i Unió, i d'Iniciativa per Catalunya, relativa
a la manifestació de la convicció en la constitucionalitat de la Llei
de Normalització Lingüística.

El contingut de la present Moció Urgent és el que a continuació és
transcriu:

PRIMER.- Mostrar la nostra més ferma convicció que la Llei de
Normalització Lingüística és plenament constitucional.

SEGON.- Mostrar el nostre suport al Parlament de Catalunya, com a
Institució amb competència legislativa, en matèries que la Constitució i
l'Estatut d'Autonomia preveuen de titularitat exclusiva de la Comunitat
Autònoma de Catalunya.

TERCER.- Mostrar la nostra plena adhesió a la Llei de Normalització
Lingüística que, l'any 1983, va resultar del consens parlamentari.

QUART.- Mostrar el nostre rebuig a les campanyes interessades contra
aquesta Llei, que durant onze anys de vigència, s'ha consagrat com un bon
instrument en favor de la normalització del català, com una garantia per
als drets lingüístics de tothom i com un factor bàsic de promoció de la
convivència entre els ciutadans.

CINQUÈ.- Mostrar el nostre suport a les converses en curs entre el
Govern de la Generalitat i les principals forces politiques catalanes,
destinades a definir objectius de consens per una nova etapa en la
normalització del català.

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

Pren la paraula el Sr. Massó per recordar que aquesta moció va sorgir
d'una iniciativa del Grup de CiU. Considera que la urgència ve donada per
la situació creada a causa de la providència dictada pel Tribunal Suprem,
que planteja la possibilitat d'interposar una qüestió d'inconstituciona-
litat davant el Tribunal Constitucional sobre determinats articles de la
Llei de Normalització Lingüística, i a causa de la campanya promoguda per
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sectors interessats en contra de l'esmentada Llsi i de la s^ííf^^^licaciópel Departament d'Ensenyament de la Generalitat. iJa societatí^tTcítalana ha de
reaccionar ràpidament en contra d'aquesta situació.

Es procedeix tot seguit a la votació de la urgència de la present mo¬
ció, la qual és aprovada éimb els vots següents:

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 7 vots) A FAVOR
IC ( 2 vots) A FAVOR
PP ( 2 vots) EN CONTRA

Pren la paraula tot seguit el Sr. Callejas, qui manifesta que les
actuacions dels Tribunals ban de ser respectades i les seves decisions
acatades. La independència del poder judicial significa que els Jutjes noban d'ésser objecte de pressió per part de les instàncies polítiques. Cal
evitar la crispació de la societat catalana al voltant del tema de la
llengua, i preservar l'exemplar convivència lingüistica de què ba gaudit
aquest país. No correspon als Ajuntaments manifestar-se respecte la
constitucionalitat de les lleis, sinó al Tribunal Constitucional. Aquests
són els motius pels quals el vot del Grup municipal del Partit Popular serà
d'abstenció. El Sr. Callejas recorda que el Grup del Partit Popular al
Parlament de Catalunya va votar favorablement la Llei de Normalització
Lingüística. Tot i així considera incorrecte aixecar tanta polèmica sobre
un tema que pot crispar l'ambient. Finalment, fa esment a unes declaracions
del Fiscal General del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sr.
Giménez Villarejo, en les quals aquest manifesta en relació a la valoració
molt positiva que el Conseller d'Enseyament de la Generalitat feia sobre
l'aplicació de la Llei, que a partir dels Decrets de 1992 d'aplicació de la
reforma, es va produir una inflexió, amb l'extensió de la immersió lingüís¬
tica, que no garantitza suficientment i vulnera el dret a l'ensenyament en
castellà en els nivells infantil i primer cicle de primària.

El Sr. Morales assenyala que el seu Grup ba votat favorablement la
urgència de la moció, no tant per la seva urgència intrínseca, sinó perquè
està d'acord amb el seu contingut. La seva urgència ve donada només pel fet
que no estava inclosa dins l'ordre del dia de la sessió. En quant al
contingut de la moció, el Sr. Morales considera que el Ple municipal es pot
pronunciar sobre els temes que consideri oportuns, ja siguin afers locals,
estatals o internacionals. Per aquest motiu el tema que ara es planteja és
perfectament pertinent per ser tractat en el Ple. És bo que tots els
organismes i institucions, donada la imatge que es vol donar del problema,
es posicionin, amb el consens més ampli possible. El Sr. Morales considera
un fet lamentable que després de deu anys d'aplicació de la llei, encara
ens trobem en una situació tal que ba fet convenient la presentació de la
moció. També és trist que després d'aquests deu anys de tolerància i
convivència respecte a aquest tema, s'instrumentalitzin campanyes de
desprestigi de la llengua i del país de Catalunya. S'està donant la imatge,
fora de Catalunya, de què en aquets país bi ba crispació pel tema de la
llengua. El Sr. Morales creu que no es pot admetre que determinades
persones diguin que el coneixement de la llengua catalana és només un dret,
però no un deure. També és criticable que es difongui la imatge que el
castellà és una llengua discriminada a Catalunya. El Sr. Morales recorda
que només el 19% de totes les emissions de televisió de totes les cadenes a

Catalunya, públiques i privades, són en català. El problema és extensible a
la ràdio i la premsa escrita. El Sr. Morales considera que és la llengua
pròpia del país la que encara no està normalitzada. També és inadmissible
que algunes persones pretenguin separar els nens d'aquest país per raó de
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la llengua. El Sr. Morales recorda que la posició d'IC respecte a aquest
tema ha estat sempre molt clara, participant molt activament en el consens
que es va assolir l'any 1983. IC va organitzar unes jornades sobre política
lingüística, l'octubre de l'any passat, durant les quals el President de la
coalició. Sr. Rafael Ribó, va fer una crida al Partit Popular perquè entrés
a formar part del consens sobre aquesta problemàtica. Des d'aleshores el
Partit Popular continua mantenint una posició éimbigua, gens beneficiosa pel
clima del país. Les campanyes interessades, a Catalunya i a fora del país,
no parteixen ni des del desconeixement de la realitat de Catalunya ni des
de la ingenuïtat, sinó des de la premeditació i la demagògia. Finalment, el
Sr. Morales vol fer un esment especial a totes les institucions i organis¬
mes que durant els darrers deu anys han fet possible que el català vagi
assolint progressivament majors quotes de normalitat, tot i que encara
resta molt per fer. El Sr. Morales vol destacar especialment la tasca dels
moviments sindical i veïnal.

El Sr. Massó manifesta que Catalunya disposa de poques lleis que hagin
comptat amb un nivell de consens unànim en la seva aplicació, durant un
període tan llarg i amb resultats tan positius, com la Llei de Normalit¬
zació Lingüística. El Sr. Massó lamenta que hagi un Grup municipal que no
participi d'aquest consens. Afegeix que la normalització era un dels reptes
més importants que tenia aquest país, amb la integració de tot un col.lec¬
tin de persones que procedien de la resta de l'Estat, i afavorint així la
convivència. El Sr. Massó afegeix que tots els sectors implicats,
administracions i particulars, han fet molts esforços per tal que avui
poguem dir que el resultat de l'aplicació de la norma ha estat molt
positiu. És possible que encara resti alguna mancança en aquesta aplicació,
i segurament a això es referia el Sr. Giménez Villarejo, amb alguns indrets
del nostre país on encara dins els primers nivells educatius no s'apliqui
adequadament. El Sr. Massó pensa, però, que el que cal és fer el possible
perquè aquesta aplicació sigui correcta i completa. Les veus que encara
posen en qüestió el dret d'ús del català com a signe d'identitat i tret
diferencial del poble de Catalunya, són minoritàries i difoses. Cal
defensar l'aplicació de la normalització lingüística com una eina
d'integració i de convivència. El Sr. Massó posa de manifest el seu
respecte al Tribunal Constitucional, tot i que si de les seves decisions es
desprenguessin normes lesives per la llengua catalana, caldria fer-les
front, sense bel.ligerància però amb convicció.

El Sr. Corominas manifesta que aquesta moció segueix la línia de la
Proposta de Resolució aprovada anteriorment: es tracta també d'un tema
general, no sorgit directament de la vida del municipi, però éunb
connotacions municipals directes. Aquesta raó és suficient perquè sigui
convenient tractar-la en el Ple. La moció no pretén fer cap mena de pressió
sobre els Tribunals, sinó manifestar quina és la posició de l'Ajuntament de
Terrassa sobre una determinada problemàtica. El Sr. Corominas manifesta la
seva esperança que el Grup municipal del Partit Popular decideixi finalment
recolzar la proposta, en coherència amb la idea que el Sr. Callejas
formulava en l'anterior punt de l'ordre del dia: els temes que interessen
al municipi han d'estar per sobre dels interessos partidistes. El Sr.
Corominas mostra la seva convicció de què la Llei de Normalització
Lingüística és un norma plenament constitucional, i per això va ser votada
unànimement en el Parlament de Catalunya. Tota la societat catalana va
compartir la idea de què la Llei era un instrument plenament
constitucional, que facilitava la consolidació d'una única comunitat a
Catalunya, i un element d'integració. A Terrassa també es va defensar
aquesta posició, i es va impulsar des del govern municipal la integració
plena en els centres educatius. Terrassa va ser una de les primeres ciutats
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on es va dur a terme el fenomen de la immersió lingiística generalitzada.
No va haver-hi cap mena de problema en cap centre. En toçí^;írïs centres
públics es fa un ensenyament en català. Si en algun mometó^:^hagués dubtat
de la constitucionalitat de la norma, s'hagués plantejatííía conveniència de
mantenir aquesta situació. El Sr. Corominas afegeix que cal aprofiuidir, a
més, en altres aspectes des dels organismes municipals relacionats amb
l'ensenyament. D'aquesta forma s'ha anat signant, any darrera any, convenis
amb el Servei de Català del Departament corresponent de la Generalitat, per
programes complementaris extraescolars que facilitessin la integració. En
tot moment es va evitar la possibilitat de què es produissin divisions dins
la comunitat catalana. Per totes aquestes raons, el Sr. Corominas creu que
el Consistori està plenament legitimat, com a representant dels ciutadans
de Terrassa, per manifestar la convicció en la vigència i constitucionali¬
tat de la Llei. Fóra el més convenient que aquesta manifestació es produís
amb consens de tots els Grups municipals, raó per la qual el Sr. Corominas
reitera la seva invitació a què el Grup del Partit Popular reconsideri la
seva postura. El Sr. Corominas continua posant de manifest que els drets
col.lectius estan clarament posats en entredit per determinades
interpretacions dels drets individuals, tot i que aquests siguin tan
respectables com els primers. Els Tribunals decidiran al respecte. Quan se
citan declaracions d'algunes persones és perillós descontextualitzar-les.
Així, continua el Sr. Corominas, el sentit de les paraules del Fiscal
General no es correspon al de les paraules que el Sr. Callejas ha llegit
amb independència del seu context. En cap moment el Sr. Giménez Villarejo,
que ha defensat reiterades vegades la integració dins la societat catalana,
posa en dubte la constitucionalitat de la Llei. El que diu és que és
possible que l'aplicació d'algun decret no s'hagi fet del tot correctament.
Però en cap moment posa en qüestió la constitucionalitat de la Llei de
Normalització Lingüística. Finalment, el Sr. Corominas invita a
desdramatitzar el tema i a no fer del mateix una qüestió polèmica i
d'enfrontaments. Cal intentar cercar un consens que doni la visió de què
tothom, amb independència de les seves ideologies polítiques, està
treballant per assolir una única comunitat a Terrassa i a Catalunya.

El Sr. Ballbé inicia la seva intervenció repetint les argumentacions
del Sr. Callejas en relació a la independència dels Tribunals i a la no
conveniència de què els Ajuntaments es pronunciïn sobre la constitucionali¬
tat de les lleis. El Sr. Ballbé anuncia que el seu Grup s'abstindrà en la
votació de la moció, però no votarà en contra. Des de les instàncies del
poder local no es pot fer cap mena de pressió o coacció al poder judicial.
El Tribunal Constitucional es manifestarà segons ho consideri més
convenient. No es tracta de voler trencar cap consens, però la moció està
fora de lloc, atenent a que el Tribunal encara no s'ha pronunciat. Si ho fa
en contra de la Llei, aleshores serà el moment d'analitzar la situació. El
Sr. Ballbé diu que no es pot admetre aquesta actitud de victimisme. Ni
tampoc admetre les acusacions fetes al Partit Popular. El Partit Popular no
està fent cap atac, sinó que únicament demana respecte envers les decisions
dels Tribunals. Quan es critica l'aplicació incorrecta, per part de
determinades persones que poden estar lligades al govern de la Generalitat,
s'està criticant l'acció d'aquestes persones o institucions, però no s'està
atacant Catalunya. El Sr. Ballbé no accepta que es digui que el Partit
Popular està crispant els ànims entre la societat. Afegeix que la seva
postura no ha estat ambigua. En cap moment el Partit Popular ha dit que
Llei no sigui positiva, ni tampoc ha intentat trencar el consens assolit en
la seva aprovació. La posició ha estat la mateixa. El Partit Popular manté
la posició de què la Llei s'apliqui, mentres cap Tribunal es pronunciï en
contra. En cas de què això es produeixi, aleshores s'estudiarà quina
solució es pot aportar. I aquesta solució podrà continuar essent una
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solució consensuada. El Sr. Ballbé insisteix en què no és bo crispar aquest
tema ni fer creure que és el Partit Popular qui l'està crispant. Téimbé diu
que no es pot afirmar que cimb la posició que defensa el Partit Popular
s'està atacant el català. Aquesta és la imatge lamentable que s'està donant
a la resta del país. En tot cas, s'està criticant l'aplicació incorrecta,
per part d'un determinat responsable polític, d'uns punts concrets de la
Llei de Normalització, la qual cosa no invalida la resta de la norma. El
Sr. Ballbé insisteix en què no és correcte fer victimisme, i mostra la seva
convicció en la constitucionalitat del conjunt de la llei. Finalment, el
Sr. Ballbé considera que és lamentable que es vulgui crispar d'aquesta
forma la societat, i encara més que es vulgui imputar la responsabilitat
d'aquesta crispació al Partit Popular. Cal esperar la sentència dels
Tribunals. El Partit Popular no acceptarà en cap cas cap atac al català. El
Sr. Ballbé conclou la seva intervenció manifestant que la norma continua
essent ara per ara plenament constitucional i que el Partit Popular no vol
en cap cas trencar el consens que es va produir en el moment de la seva
aprovació.

Intervé seguidament el Sr. Morales, per manifestar que l'Ajuntament en
Ple pot pronunciar-se sobre qualsevol tema, i es bo que ho faci, amb
independència del que el Tribunal Constitucional digui en el seu dia.
Afegeix que hi ha mitjans de comunicació i persones que estan fent
declaracions que atempten contra la normalització del català. Afirmar que
el coneixement del català no és un deure, sinó només un dret, és un atac
contra la nostra llengua. Hi ha persones interessades en endegar una
campanya en aquest sentit. Així, el Sr. Morales considera que si el Partit
Popular té tan clar que la Llei sigui constitucional i si té tan clar que
vol mantenir el consens assolit l'any 1993, no s'entén que no pugui donar
suport a la moció. Aquesta moció reaferma precisament aquell consens. Quan
el Tribunal Constitucional es pronunciï, si ho fa en sentit contrari a la
Llei, serà el moment d'estudiar quina actuació es duu a terme. Finalment,
el Sr. Morales manifesta que si la Constitució i la normalització lingüís¬
tica del català entren en contradicció, la solució passa per modificar la
Constitució.

El Sr. Massó considera que la crispació no és bona en cap sentit.
Afegeix que léimenta que el consens assolit l'any 1983 no es mostri avui en
l'aprovació unànim de la moció. En els darrers dies s'han sentit manifes¬
tacions ambigües per part d'alguns responsables del Partit Popular. El Sr.
Massó vol creure que aquestes consideracions són fruit del desconeixement i
no d'altres intencions. Afegeix que el que es tracta és d'avançar junts i
crear una sola societat. La Llei de Normalització Lingüística no pot
plantejar que el català i el castellà hagin d'anar per separat en
l'ensenyament. Aquest punt essencial no pot admetre ambigüitats. El Sr.
Massó rebutja un model semblant al que està en vigor a Bèlgica. Cal tenir
una sola societat. Finalment, el Sr. Massó fa una última petició al Grup
municipal del Partit Popular per tal que doni el seu recolzament a la
moció.

El Sr. Corominas reitera que el Grup municipal Socialista defensa la
independència del poder judicial. Però també cal defensar la independència
del poder municipal. Els municipis tenen llibertat per manifestar la seva
opinió en relació a determinats temes que afecten de manera directa als
seus ciutadans. El Sr. Corominas comparteix la voluntat d'evitar qualsevol
mena de crispació. Però un cop donada una situació, la manifestació de
quina és la posició de l'Ajuntament pot ajudar a reconduir i serenar els
ànims. Finalment, el Sr. Corominas considera que avui els diferents Grups
municipals estan més a prop d'assolir el consens del que podria semblar, ja
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que el propi Sr. Ballbé ha manifestat quelcom que coiiKideix amb el 'tíbntin-
gut de la moció: la Llei de Normalització Lingüística es constitucional.

Es procedeix finalment a la votació de la present mq^ió urgent, la qual
és aprovada amb els vots següents:

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 7 vots) A FAVOR
IC ( 2 vots) A FAVOR
PP ( 2 vots) ABSTENCIÓ

PRECS I PREGUNTES

Per part de la Presidència s'informa en primer lloc que el passat
dimarts, dia 22 de febrer, el Consell Executiu de la Generalitat va aprovar
definitivament la modificació del Pla General d'Ordenació de Terrassa en

l'àmbit de la Renfe, previ informe de la Comissió Jurídica Assessora.
D'aquesta forma es dóna llum verda a la urbanització d'aquest important eix
de la ciutat. Per part de l'Alcalde es posa de manifest l'agraiment per
l'esforç col.lectiu realitzat perquè això hagi estat possible, des dels
tècnics municipals fins als propietaris i veïns, la Direcció General
d'Urbanisme i els Grups polítics municipals, així com el Sr. Antoni Prunés.
Tot seguit es fa públic l'acord de la Junta de Portaveus en el sentit de
suspendre la sessió ordinària de l'Ajuntament en Ple del mes de març, donat
que el darrer dijous d'aquest mes coincideix cunb Dijous Sant. Si fos
necessari es convocaria el corresponent Ple extraordinari.

Pren la paraula a continuació del Sr. Camañes per donar resposta a
dues preguntes pendents de l'anterior sessió ordinària de l'Ajuntament en
Ple. En relació a la circulació de vehicles al carrer Balmes de la nostra
ciutat, el Sr. Camañes informa que properament es procedirà a convertir-lo
en un carrer d'una única direcció, la qual cosa facilitarà la circulació.
Aquest tema ha estat acordat cunb els veïns de la zona. En relació al segon
tema, el Sr. Camañes respon a les preguntes formulades pel Sr. Callejas en
relació al robatori de peces en el dipòsit de vehicles del carrer Esla. El
Sr. Camañes confirma que es va agafar uns individus que estaven desballes¬
tant alguns vehicles. Se'ls va identificar i es va fer la corresponent
denúncia en el Jutjat.

El Sr. Corominas, en nom dels portaveus dels quatre Grups municipals
d'aquest Consitori, eleva al Sr. Alcalde un prec en relació a unes
informacions aparegudes en la premsa. El dilluns proper, el Departament
corresponent de la Generalitat resoldrà respecte la implantació d'una nova
superfície comercial en el Vallès, entre Sant Cugat i Rubí, amb una

de 52.000 metres quadrats. Les mateixes informacions de premsa
aquest centre serà un nucli d'atraccció, i parlen d'una
encara inexistent, de regió 1, que inclouria Terrassa, Sabadell,
etc. Davant aquestes informacions, el Sr. Corominas formula el

prec al Sr. Alcalde per tal que faci les gestions oportunes davant del
Departament de Comerç i Turisme, perquè si es preveu que aquest equipament
tingui repercussió sobre l'esmentada àrea, fóra bo que Terrassa, com a
ciutat afectada, sigui invitada a la comissió corresponent per tal que
pugui exposar la seva opinió, la qual cosa no ha succeït. Aquesta invita¬
ció, per exemple, ja es va produir amb ocasió de la implantació de El Corte
Inglés a Sabadell. La participació en la discussió del nou equipament co¬
mercial encara es fa més convenient, atenent a què la seva superfície és
més gran i el seu impacte comercial es preveu major.

superfície
diuen que
definició,
Barcelona,
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Per part de la Presidència es recull aquest prec, tot anunciant que
es faran les gestions adients per obtenir la informació necessària i poder
manifestar així l'opinió del municipi de Terrassa en aquest assumpte.

El Sr. Ballbé comença la seva intervenció fent referència a la res¬
posta del Sr. Ccunañes. Assenyala que caldrà col.locar la placa correspo¬
nent, a la major brevetat possible, si es té intenció de transformar el
carrer Balmes en un sol sentit de circulació. El Sr. Ballbé recorda que
sovint s'estan produint petits accidents per culpa de què el carrer no
admet per la seva éunplada dos sentits de circulació. En un altre ordre de
coses, el Sr. Ballbé prega al Sr. Alcalde que, per tal d'aclarir afers com
el que s'ha produït en el debat del punt cinquè de l'ordre del dia de la
present sessió, respecte a l'existència o no de la documentació a la qual
ha fet esment el Sr. Callejas, demani al Sr. Secretari que informi si
l'esmentada documentació hi era a disposició dels Regidors o no.

El Sr. Callejas demana informació sobre una reunió mantinguda a Les
Fonts, a la qual va assistir el Sr. Casajuana, en la qual els veïns van
negar-se a la urbanització del seu sector. Per altra banda també demana
informació sobre el conflicte entre els taxistes i una empresa dedicada al
lloguer de vehicles. El Sr. Callejas demana que s'informi al respecte de
com es troba aquest afer. Tot seguit es refereix a la plaça Josep Pla, del
barri de Can Boada, tot pregant que l'actuació entre els carrer Foix i Dos
de Maig es faci tal com els veïns ho volen. En un altre ordre de coses,
referint-se ara al barri de Sant Llorenç, el Sr. Callejas assenyala que
l'Associació de Veïns es queixa de què el Decret d'Alcaldia de 2 de
desembre de 1993, en el que es donava un termini d'un mes perquè un solar
quedés net i tancat, no es compleixi i l'Ajuntament no executi
subsidiàriament aquesta mesura. El Sr. Callejas tcimbé recorda que
l'Associació de Veïns de Sant Llorenç va fer, al mes de maig de 1993, una
petició per tal de mantenir una entrevista éunb el Sr. Camañes. Aquesta
petició no ha estat atesa, la qual cosa és Icimentable. Continuant en el
mateix barri, el Sr. Callejas mostra la seva preocupació pel fet que els
veïns demanen que es faci un registre al Céuní Font de les Canyes, degut a
la situació de les clavegueres. El Sr. Callejas manifesta desconèixer si el
terreny és o no municipal. Si ho és caldria atendre la petició dels veïns i
si no ho és caldria informar al respecte. El Sr. Callejas pregunta també si
els arbres de les zones ajardinades del barri de Sant Llorenç són de
propietat pública o bé d'Adigsa. Els veïns van demanar que s'esporguessin
els arbres per evitar les acumulacions de fulles caigudes. El Sr. Callejas
afegeix que en cas que siguin municipals caldria dur a terme aquesta
actuació. En relació al barri de Poble Nou, el Sr. Callejas es refereix a
la nova normativa d'accés a la piscina pública, mitjançant targeta
magnètica, a partir del proper dia 28 de febrer. Els veïns estan molt
preocupats perquè per accedir a la biblioteca ubicada en l'interior de les
instal.lacions cal passar pels mateixos accessos a la piscina. El Sr.
Callejas demana informació sobre la forma d'accés a la biblioteca per part
de qualsevol ciutadà. En relació amb un altre tema, el Sr. Callejas lamenta
que es produeixin casos com ara el que va afectar a un ciutadà el pare del
qual havia mort l'any 1990. L'any següent l'Ajuntament es va adreçar a
aquesta persona que havia fallescut per tal que pagués els impostos
municipals. Es va fer el corresponent escrit i l'Ajuntciment va respondre,
el 22 d'octubre de 1991, reconeixent que la recent renovació padronal havia
provocat algunes anomalies en quant al registre de les defuncions, com era
el cas que aquell ciutadà estava denunciant. L'Ajuntament reconeixia doncs
l'error, però no ha estat esmenat. El Sr. Callejas fa lliurament de la
documentació relativa al cas per tal que per qui correspongui se solucioni
definitivament aquest problema. En un altre ordre de coses, el Sr. Callejas
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refereix a 1

a

d'un

article 41 de
l'establiment

espai de

la Llei reguladora de les Hisendes^^JtrtSeals,
per la ut^Jrització

es

que obliga a l'establiment de preus públics
aprofitament d'un espai de domini public, ja sigui superfície o
subterrani. Per altra banda, l'article 48 de la mateix^^iSí^ estableix que
l'establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple de la
Corporació. Finalment, l'article 45 diu que els preus públics per la
utilització del sòl o del subsòl es calcularà en tot cas, i sense excepció,
de tal forma que l'import consistirà en l'ú i mig per cent dels ingressos
bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment les empreses
corresponents. El Sr. Callejas es refereix a un terreny públic, el parc de
l'Arboretum, que uns ciutadans estan fent servir com aparcciment. Tot i que
la cessió sigui a precari la llei no contempla aquesta situació, per la
qual cosa cal procedir a la seva regularització. Si es decideix que uns
ciutadans facin una utilització privativa o un aprofitament especial d'un
espai públic, correspon a l'Ajuntament l'aprovació d'aquesta iniciativa.
Per altra banda, caldrà fixar el preu públic corresponent i establir el
període de temps d'aquest ús. Si no es fa així, s'està discriminant a la
resta de ciutadans de Terrassa.

El Sr. Pons es refereix en primer lloc a un tema que va ser plantejat
en el Consell d'Administració de l'Institut Censal i Tributari. Es tracta
de la petició de representació de l'oposició en els tribunals de selecció
de personal. El Sr. Pons demana que es concreti la forma en què aquesta
participació pot ser efectiva. També puntualitza que no es refereix a la
representació del Grup municipal de CiU, sinó a la representació de
l'oposició. Per altra banda, el Sr. Pons es refereix a una informació
publicada avui en la premsa local. El Sr. Pons manifesta que en la forma en
què es presenten els números a la premsa, pel que fa al càlcul de l'IBI,
s'està enganyant a l'opinió pública. Hi ha errors i una aplicació favorable
a l'equip de govern.

El Sr. Plana fa referència a la situació dels carrers Sant Pere i
Cardaire, que especialment al matins, és intransitable degut als excrements
dels gossos. El Sr. Plana afegeix que el tema és nou, ja que fins ara no
existia aquest problema en els esmentants carrers. Ja sigui per manca de
neteja o per l'actuació de citadans incívics, el tema és preocupant. Demana
que es posi solució. Per altra banda, el Sr. Plana considera molt positiu
que finalment es pugui fer la inauguració del carrer Cardaire. Malgrat
això, en els darrers dies s'ha produït un nou problema: es va tenir d'obrir
el carrer degut a què
Això fa replantejar un
manca de coordinació
actuacions al carrer

determinades ocasions.

un pou de Telefònica havia estat inundat d'aigua,
problema que s'ha suscitat repetides vegades: la
entre les companyies de serveis en quant a les
Caldria regular l'obertura dels carrers en

per evitar que la problemàtica sigui continuada. En
un altre ordre de coses, el Sr. Plana comenta que en la part final de la
Rambla, les branques dels arbres molesten alguns habitatges. El Sr. Plana
demana que això es tingui en compte pel que fa a les campanyes d'esporgada.
També es refereix a la il.luminació en els carrers Galileu i Vazquez de
Mella. Aquesta il.luminació és insuficient. En relació a la problemàtica
del barri de Sant Llorenç, el Sr. Plana explica que el seu Grup ha rebut
també un llistat d'instàncies que no han estat contestades. El Sr. Plana es
refereix en concret a una relativa a la neteja al barri, en concret a les
escombrades, que no es fan amb la freqüència que convindria, al
contenidors, que són insuficients, que no es retiren cada dia i que no es
netejen amb la freqüència suficient. Una altra instància, de data 5 de maig
de 1993, fa referència a l'aparcament de la plaça Font de l'Olla i tampoc
ha estat contestada. El Sr. Plana demana que les instàncies presentades
siguin contestades, i que ho siguin amb una brevetat raonable.
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El Sr. Morcillo prega que es fací un estudi tècnic de la il·luminació
del Pont del Passeig, ateses les diferències d'intensitat entre un costat i
altre del pont. Els conductors sovint no poden distingir bé als vianants
que passen per l'altra banda i s'han produït alguns accidents. El Sr.
Morcillo vol puntualitzar que si el Ple ordinari d'aquest mes se suspèn no
es tant perquè el darrer dijous del mes sigui Dijous Sant sinó perquè és
festa local a Terrassa. El Morcillo recorda que el Dijous Sant és un dia
laborable a tot arreu.

El Sr. Alcalde explica que precisament és festa local a la nostra
ciutat perquè és Dijous Sant. Si no hagués estat Dijous Sant no seria festa
local.

El Sr. Morcillo vol fer referència a què alguns Regidors fan afirma¬
cions que no són del tot certes i provoquen indefensió en la persona que
les ha suscitades amb la seva intervenció. El Sr Morcillo demana al Sr.
Alcalde que permeti que la persona que es troba en aquesta situació d'in¬
defensió se li permeti replicar. El Sr. Morcillo es refereix a la
polèmica produïda en relació al punt número cinc de l'ordre del dia,
respecte a la existència o no de la documentació esmentada pel Sr.
Callejas. El Sr. Morcillo considera que s'hauria d'haver atès la petició
d'intervenció del Sr. Callejas per una qüestió d'ordre i haver intentat
aclarir el tema.

El Sr. Massó es refereix al tema de la contestació a les instàncies.
Una associació de veïns va presentar una instància el dia 3 de febrer de
1993 i va rebre resposta el dia 31 de gener de 1994. Les contestacions són
molt lentes i moltes vegades massa ambigües. Així, la instància de
l'Associació de Veïns del barri d'Egara denuncia que pel continu pas de
vehicles pels carrers Granada i Huelva, l'asfaltat està molt deteriorat. La
resposta, al cap d'un any, consisteix en dir que està previst dins el
Pressupost de 1994 actuar en aquest tema, però sense cap compromis
d'execució. Es podria haver donat una resposta més precisa. En un altre
ordre de coses, el Sr. Massó es refereix a la inauguració del col·legi La
Roda. Molt a prop del col·legi hi ha una casa deshabitada inclosa dins
l'àmbit d'expropiació del Torrent de Vallparadís. Aquesta casa és un punt
de refugi de persones sense residència fixa. Tot i que s'han tapiat portes
i finestres, aquesta casa continua essent un punt de distribució de droga.
De vegades s'han trobat xerigues en el propi pati de l'escola. Cal
solucionar aquesta problemàtica, tot i que la solució definitiva que fóra
l'enderrocament no es pot dur a terme fins que es faci l'expropiació.

Per part del Sr. Alcalde, i en relació amb aquesta darrera qüestió
plantejada pel Sr. Massó, s'informa de què ha estat dictat un Decret
ordenant l'enderroc, quedant així resolt el problema. Respecte al problema
plantejat pel Sr. Ballbé en relació a la documentació dels dictàmens de
Ple, el Sr. Alcalde pensa que si el Tinent d'Alcalde afirma que la
documentació estava present en l'expedient, no té perquè posar-ho en dubte.
El Sr. Alcalde entén que no procedia en aquest cas particular atendre una
sol·licitud per pendre la paraula per una qüestió d'ordre. En quant al
conflicte dels taxistes amb l'empresa de lloguer de vehicles de luxe, el
Sr. Alcalde informa que, malgrat la mediació d'aquest Ajuntament, no ha
estat possible assolir un acord. Es va cercar una solució que semblava
viable per ambdues parts, però no s'ha pogut arribar a l'acord desitjat. Hi
ha pendent una nova visita a la Direcció General de Transports, i una
reunió amb el seu nou responsable. El Sr. Alcalde espera que aleshores
sigui possible assolir aquest acord. Conclou dient que si finalment



Pren la paraula el Sr. Casajuana, qui fa referèncwC^n primer lloc al
barri de Sant Pere de Les Fonts. Fa un mes es va realitzar una assemblea,
en la qual la Junta de Cooperació va sotmetre a aprovació la proposta
d'urbanització del barri d'acord amb el projecte existent. El resultat va
ser de 48 vots en contra, 47 a favor i una abstenció. El Sr. Casajuana
recorda que les Juntes de Cooperació tenen una funció col.laboradora de
l'administració, en aquest cas de l'Ajuntament, que és qui té la
responsabilitat de la urbanització dels diferents sectors. La voluntat de
l'equip de govern és procedir a la completa urbanització de Les Fonts.
Aquesta voluntat és compartida pel desig dels veïns, en especial aquells
que resideixen tot l'any a Les Fonts, aquells que hi viuen en la part més
alta del sector, i aquells que tenen parcel.les més reduïdes. En canvi,
aquells propietaris de parcel.les més grans, o aquells que només estiuegen
a la zona o els que tenen la finca en guaret, no tenen tanta presa en
urbanitzar. El Sr. Casajuana recorda que hi ha veïns que no disposen de
claveguera, amb els problemes consegüents. Afegeix que tots els ciutadans
han de tenir el dret a unes condicions de vida adients. Respecte a les
mesures per accedir a l'àrea olímpica municipal i, en concret, a la part
gestionada pel Club Natació Terrassa, el Sr. Casajuana recorda que l'any
1991 es va fer una cessió de la gestió d'una part d'aquesta àrea olímpica a
l'esmentat Club. S'ha de garantir el caràcter públic de l'equipament i el
lliure accés als serveis, com ara la Biblioteca Enric Gall, tant pels
ciutadans que siguin socis del Club com pels que no ho són. En aquest
sentit, la normativa municipal garanteix aquest accés per a tothom. Aquesta
normativa ha estat elaborada escoltant les associacions de veïns de Poble
Nou i de la Zona Esportiva. Ambdues entitats van estar plenament d'acord.
El sistema emprat és a través de targetes d'identificació. Aquells
ciutadans que no siguin socis del Club i vulguin accedir a la biblioteca,
rebran una targeta d'identificació, sense cap altre requisit, ni
presentació del D.N.I. No es tracta d'una targeta magnètica. Hi hauran
altres targetes de diferent color, en aquest cas verd, per aquelles
persones que simplement vulguin passejar i prendre el sol. Aquelles
persones que vulguin accedir al Consell Esportiu del Vallès Occidental,
representants d'escoles, d'entitats esportives o d'Ajuntaiments de la nostra
comarca, rebran una targeta de color blau. Finalment, es facilitarà una
targeta groga a aquelles persones que facin gestions a la pròpia entitat o
acompanyants dels que assisteixen a cursos per aprendre a nedar. Totes
aquestes targetes es tornen a la sortida, sense cap més tràmit. Úniccunent
es tracta de garantir el bon ús de les instal.lacions, renovades cimb motiu
dels Jocs Olímpics. Aquesta normativa d'accés garanteix el caràcter públic
de les instal.lacions i la necessitat d'evitar la seva degradació.

El Sr. Prunés es refereix a les obres de connexió de Telefònica en
els carrers Sant Pere i Cardaire. En relació amb aquesta problemàtica, el
Sr. Prunés considera que s'ha millorat en els darrers temps. La petició del
Sr. Plana anava en el sentit d'una major coordinació entre les companyies
de serveis, així com la garantia de què no es tornés a obrir el carrer. El
Sr. Prunés afirma que el carrer no es tornarà a obrir, ja que les
connexions de serveis ja s'han instal.lat. Afegeix que ara per ara aquesta
coordinació ja existeix. En unes declaracions del responsable a Catalunya
de la companyia Telefònica, aquest assenyala que en el programa anual
d'ampliació i millora de les xarxes telefòniques s'havia previst
l'ampliació de la ruta de canalització existent als carrers Sant Pere i
Fontvella de Terrassa. Afegeix que, posat en contacte amb els serveis
tècnics municipals, es va considerar que la solució més idònia era
aprofitar les obres de millora que l'Ajuntament havia de fer en el carrer
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Cardaire ja que això, tot i que podria provocar un cert retard en l'obra,
evitaria tenir d'obrir diversos carrers alhora. Aquesta explicació del cap
de Telefònica denota doncs que existeix coordinació i, alhora, explica el
retràs en un mes de les obres d'arranjament del carrer Cardaire. L'execució
de la connexió de la canalització del Cardaire éimb la del carrer Sant Pere,
en una darrera fase, es va retardar per poder acabar la millora urbanística
feta per l'Ajuntament en el carrer Cardaire. En un altre exemple de
coordinació, es va arribar a l'acord de fer la connexió per mitjà del
procediment anomenat "mina", que comporta l'obertura d'una rasa al carrer
Sant Pere, sense afectar al paviment, acabat de fer, del carrer Cardaire.
Malhauradament, durant el decurs de l'obra es va veure que era tècnicament
impossible fer aquest tipus de connexió, atenent a la gran xarxa de serveis
que travessen el subsòl del carrer en aquest punt. Per això es va tenir de
recórrer al procediment tradicional, mitjançant l'obertura d'una rasa de
dos metres en la zona construïda recentment. La direcció de Telefònica
conclou lamentant els fets i considerant que no es pot atribuir la
responsabilitat a l'Ajuntament, ja que en tot moment hi ha hagut la màxima
coordinació en els treballs realitzats i s'ha intentat evitar al màxim les
molèsties als veïns de la zona. El Sr. Prunés comparteix el contingut
d'aquesta nota del màxim responsable de Telefònica a Catalunya.

El Sr. Montes es refereix en primer lloc al procediment per respondre
les instàncies presentades pels ciutadans o entitats. La majoria de les
instàncies que es reben es contesten per escrit. Una altra part de les
instàncies es contesten mitjançant contactes verbals. I, finalment, en una
altra part s'actua de forma immediata atenent allò que es demana en les
sol.licituds. El Sr. Montes afegeix que es pot donar el cas d'algunes
instàncies que no hagin estat contestades per escrit, però que hagin estat
ateses per algun dels altres dos procediments. Pel que fa al cas concret de
les instàncies presentades per l'AA.VV. de Sant Llorenç, el Sr. Montes
informa que aquelles que pertoquen a les seves competències han estat totes
contestades, llevat d'una relativa al tema dels imbornals. Respecte a
aquesta instància, continua el Sr. Montes, els serveis corresponents no
tenien constància de la seva existència, tot i que havia estat registrada.
Un cop s'ha tingut coneixement d'aquesta instància, s'han donat les
instruccions oportunes per fer la revisió de les clavegueres. En relació
amb una altra instància, contestada tard i de forma ambigua segons assenya¬
la el Sr. Massó, el Sr. Montes recorda que l'any passat es van fer diverses
actuacions de reparació de carrers en el barri d'Egara. Les instàncies van
ser contestades en el sentit de què existia la voluntat de fer actuacions
d'arranjament de sots novament enguany. En el moment en què es va rebre la
instància encara no estava concretat el calendari d'actuació en els
diferents barris. Pel que fa al barri d'Egara, entre els mesos de març i
abril es procedirà a una sèrie d'actuacions generalitatzades. En aquesta
línia s'ha tornat a contestar la instància. En un altre ordre de coses, el
Sr. Montes es mostra sorprès per la intervenció del Sr. Morcillo respecte a
la il.luminació del pont del Passeig. Segons la seva opinió la il.luminació
és suficient. Afegeix que no té constància dels fets esmentats pel Sr.
Morcillo, tot i que es procedirà a estudiar el tema. Pel que fa a
l'enllumenat del carrer Galileu, el Sr. Montes recorda que l'Ajuntament
està procedint a la renovació total de l'enllumenat públic. Aquesta
actuació es va iniciar pels sectors més deficitaris. Els sectors que encara
resten pendents són precisament el del carrer Galileu en direcció a La
Maurina, incloent Can Boada. Respecte a l'esporgada d'arbres, el Sr. Montes
informa que no es fan esporgades cada any perquè tècnicament es considera
que una esporgada anual perjudicaria als arbres. Es fa cada tres o quatre
anys, llevat d'alguna situació puntual que provoqui molèsties, en quin cas
es fan les actuacions necessàries. Pel que fa a Sant Llorenç, informa que
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el cas és el mateix. Enguany es pensen fer actuécions d'esporgada en
algunes zones concretes. Per altra banda la urbarització oncara depèn
d'Adigsa, tot i que hi ha algunes actuacions en les /Épiais existeix la
col.laboració municipal. En un altre ordre de coses^í^l Sr. Montes es
refereix a l'autorització per ocupar uns terrenys a 1'Arboretum, tot dient
que la legislació esmentada pel Sr. Callejas es refereix a empreses o
companyies que ocupen sòl públic de forma més o menys permanent, per mitjà
de convenis. Aquest no és el cas, ja que es va produir una petició
d'utilització d'un espai que no tenia cap ús. Es va demanar la possibilitat
d'ocupar-ho durant uns dies i unes hores determinades, cimb el compromis per
part dels usuaris de mantenir-ho en bon estat. Aquest manteniment hagués
estat més difícil en altres circumstàncies, per part de l'Ajuntament. Hi ha
una fiança dipositada com a garantia. L'Ajuntament, per altra banda, està
estudiant la possibilitat de què, tot i aquest compromis de manteniment i
millora, els usuaris paguin per la utilització de l'espai públic.

Intervé tot seguit el Sr. Camañes per referir-se a una instància del
dia 5 de maig de 1993. Assenyala que des d'aquesta data ha mantingut com a
mínim tres reunions amb l'Associació de Veïns de Sant Llorenç. La darrera,
fa tres setmanes, convocada pel Sr. Camañes, tenia a veure amb una petició
dels veïns per pintar unes places d'aparcament a la plaça Font de l'Olla,
carrer del Pi Tort i un altre carrer, per tal de mostrar com quedava el
tema sobre els plànols. La setmana següent es va fer la pintada d'aquestes
places, amb col.laboració de la pròpia associació. El Sr. Camañes considera
que deu haver-hi alguna confusió en la intervenció del Sr. Callejas, ja que
el tema està totalment resolt.

Pren la paraula el Sr. Aran per tal de donar resposta, en primer
lloc, a la intervenció del Sr. Pons sobre les informacions aparegudes a la
premsa sobre el tema de l'IBI. El Sr. Aran manifesta que es podria parlar,
tot i que potser el Ple no sigui el lloc més adient per fer-ho, sobre un
article signat per ell, com a Tinent d'Alcalde, publicat fa una setmana en
algun mitjà de comunicació. Però si una altra persona publica un article en
un altre mitjà de comunicació, parlant del que ell pensa de com s'ha de
gestionar el tema de la desgravació en l'I.R.P.F. en relació amb l'IBI, cal
tenir en compte que la responsabilitat d'aquestes opinions només es seva.
La llibertat d'expressió de qui subscrigui l'article no es pot atacar. Però
ningú té dret a atribuir aquestes opinions a persones que no són, ni
tampoc a l'àrea de Serveis Generals de l'Ajuntament. El Sr. Aran demana que
no es facin utilitzacions agosarades de coses que no es corresponen amb la
realitat. En relació amb l'existència o no de tal o qual documentació en
els expedients que han de ser presentats a l'Ajuntament en Ple, el Sr. Aran
assenyala que quan s'afirma que aquesta documentació hi és, caldria donar
crèdit a allò de què en pot donar fe el Secretari General. Una altra cosa,
afegeix el Sr. Aran, és que algun Regidor, segons la seva valoració
personal, consideri que aquesta documentació no és tan detallada com ell
voldria. No cal doncs confondre la realitat dels fets (l'existència
d'aquesta documentació, com pot confirmar el Sr. Secretari) i el desig de
què aquesta documentació sigui més extensa o pormenoritzada. Finalment el
Sr. Aran es refereix a la presència de l'oposició municipal en els
Tribunals qualificadors de les proves de selecció de personal. El requisits
perquè una persona pugui accedir a un lloc de treball en la administració
pública estan molt regulats per la llei: terminis, temaris, confecció de
llistes d'admesos i exclosos, proves, etc. Els Tribunals qualificadors
estan composats per una sèrie de membres. En l'Ajuntament de Terrassa és
pràctica habitual que l'únic membre amb un càrrec polític dins d'aquests
Tribunals sigui el seu President. La resta són càrrecs tècnics. El Sr. Aran
considera que no és convenient polititzar més la composició dels Tribunals
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incorporant representants dels Grups de l'oposició. La qualificació per
part dels Tribunals es basa en criteris tècnics, d'acord amb unes proves
molt reglades i un procediment molt clar, amb la fe pública del Secretari
General de la Corporació. El Sr. Aran es mostra en contra de polititzar
aquests processos que ja compten éimb totes les garanties legals i de
reconeixement dels mèrits dels candidats. Tot i així, el Sr. Aran pensa que
aquesta petició, formulada pel Sr. Pons, podria en tot cas incloure's com a
proposta de discussió en el si de les reunions mantingudes pels Portaveus
dels Grups municipals. En qualsevol cas, el Sr. Aran insisteix en la seva
opinió de la no conveniència de polititzar els Tribunals qualificadors.

El Sr. Corominas es refereix a una de les preguntes formulades pel
Sr. Plana, relativa a la neteja al barri de Sant Llorenç. Aquesta instància
sol.licita que es prenguin les mesures adients perquè la situació denun¬
ciada no es reprodueixi. El Sr. Corominas assenyala que aquestes mesures hi
eren. Recorda que aquest tema va aparèixer als mesos d'agost i setembre de
l'any passat. Arrel d'una carta d'uns membres del comitè d'empresa de la
societat de neteja adreçada a les associacions de veïns, algunes
associacions van respondre mitjançant la presentació d'instàncies
deniuiciant mancances en el servei. El Sr. Corominas recorda que ja es va
donar informació al respecte en una sessió de la Comissió Informativa
corresponent. Afegeix que la instància ha estat contestada. En quant a la
problemàtica dels gossos al carrer Sant Pere, el Sr. Corominas recorda que
existeix una ordenança reguladora no només del tema denunciat pel Sr. Plana
sinó de molts altres. Fins fa poc el problema dels excrements dels gossos
no existia en aquesta zona. Potser els veïns han canviat els horaris de
treure a passejar els animals o potser algun nou veí s'ha instal.lat a la
zona. No es pot modificar els horaris de treball d'una part de la
plantilla. No només es tracta d'un tema de neteja, sinó que cal una
campanya de sensibilització per tal de recordar a la gent que cal evitar
aquestes situacions.

PONÈNCIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1. Pregunta formulada per l'Entitat Plataforma Bibliotecària, en relació
a la situació de les biblioteques de la nostra ciutat, així com les
mesures concretes que té previstes l'equip de govern per millorar les
instal·lacions i el servei de biblioteques.

Pren la paraula la Sra. Cristina Carrasco Trias, en nom i representació
de l'entitat ciutadana Plataforma Bibliotecària, per donar lectura a la
següent intervenció i formular les següents preguntes:

"Adonant-nos de la mala situació en la que es trobaven les biblioteques
municipals de la ciutat, un grup d'usuaris va prendre la iniciativa de
constituir la Plataforma Bibliotecària. Entitat que denuncia la limitació
horària, la falta de suport tècnic (fotocopiadora, consulta desinformatit-
zada—), la pobresa del fons bibliogràfic i l'estat ruinós dels edificis.

Quines accions concretes té previst l'equip de govern per millorar les
instal.lacions i el servei de Biblioteques de Terrassa com són al nostre
parer:

1.- Ampliar l'horari d'obertura de les biblioteques especialment la de
Soler i Palet per tal d'augmentar les possibilitats dels usuaris.

2.- Augmentar el fons bibliogràfic, tenint en compte les demandes dels
usuaris.

76



3." Millorar les infraestructures (locals)
4.- Instal·lar fotocopiadores a totes les bilbiotpques.
5.- Gaudir d'una biblioteca central que es mereix la noítra ciutat."

Pren la paraula la Sra. Fernández, qui comença la seva resposta dient
que Terrassa compta aimb deu biblioteques, cap de les quals és de
competència exclusiva de l'Ajuntament. Totes es gestionen per mitjà de
convenis, ja sigui amb la Generalitat o cimb la Diputació. Això implica que
qualsevol decisió que prengui l'Ajuntament ha d'estar d'acord cimb aquestes
institucions. La Corporació no pot prendre decisions de forma unilateral.
Per altra banda, segons la llei del Sistema Bibliotecari, d'abril de 1993 i
el seu mapa de lectura pública, encara pendent de publicació per part de la
Generalitat, cap de les nostres biblioteques s'ajusta a la normativa, amb
la possible excepció de la d'Enric Gall. Per altra banda, no es pot avançar
fins que el mapa estigui publicat. Les condicions que demana la nova llei
són, per una banda, una biblioteca central que en el cas de Terrassa hauria
de tenir més de 3.000 metres quadrats, oberta 60 hores setmanals, amb un
personal de sis bibliotecàries, tres auxiliars i dos subalterns. També
proposa 2.000 metres quadrats més de superfície bibliotecària, repartida
amb uns 500 metres quadrats per biblioteca, és a dir, quatre biblioteques
per ciutat, obertes 30 hores setmanals. En el cas de Terrassa no es disposa
de cap d'aquestes condicions. Fent un recorregut per totes les
biblioteques, s'han comprovat les seves deficiències, de cara a fer una
planificació a l'espera dels nous canvis que caldrà introduir en el futur.
En aquesta planificació es contemplen les necessitats particulars de cada
biblioteca. Cal fer actuacions de pintura, retolació, instal·lació de
fotocopodiadores d'autoservei, millorar la seguretat, la il·luminació, etc.
Aquestes actuacions han de ser ubicades en uns terminis d'actuació, ja que
suposa una inversió gran de diners. Cal preveure, però, a l'hora de fer
aquesta inversió, que la nova legislació pot modificar el panorama futur.
Per aquesta raó cal racionalitzar les actuacions. Pel que fa a la
biblioteca central, la Sra. Fernández recorda que la Diputació està
realitzant un projecte. Caldrà un acord entre totes les institucions. Es
preveu que cap a finals d'any es pugui col·locar la primera pedra. Quan es
disposi d'aquest equipament, la biblioteca central serà un element que
ajudarà a redéfinir el pla de biblioteques de la nostra ciutat. La Sra.
Fernández recorda que, en aquests moments, la biblioteca Soler i Palet està
essent utilitzada com a biblioteca central o bé com una biblioteca
específica, tot i que no és cap d'aquestes dues coses. No se li pot demanar
un servei que no pot donar. En el moment que es pugui comptar amb la
biblioteca central, la Soler i Palet tindrà unes solucions diferents. Tot
seguit la Sra. Fernández respon a les diferents preguntes formulades. En
primer lloc, respecte a l'ampliació horària, recorda que s'està treballant
des de fa temps. Ja s'ha fet una reestructuració dels horaris. Cal tenir en
compte que es tracta d'una biblioteca en la qual treballen nou persones,
cimb una jornada de trenta-cinc hores setmanals cadascuna. Quatre d'aquestes
persones són funcionaris de la Generalitat i quatre auxiliars de biblioteca
i un conserge són personal municipal. Modificar l'horari d'atenció al
públic suposa modificar les condicions laborals d'uns treballadors que
estan emparats per l'Estatut dels Treballadors, la Llei de la Funció
Pública i el conveni laboral de l'IMCET. Cal comptar, a més, que aquestes
persones acceptin modificar el seu horari. L'Ajuntament està treballant per
conseguir ampliar l'horari de la biblioteca i, alhora, no vulnerar els
drets bàsics dels treballadors. La solució al problema passa per un
increment del personal o bé per un increment de sou a canvi de treballar en
jornada partida, sempre i quan els treballadors ho acceptessin. Les
solucions, en qualsevol cas, són temporals, a l'espera de l'obertura de la
biblioteca central, que obliga a nous horaris. En quant a la segona
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pregunta, la Sra. Fernandez informa que tan en els convenis signats cunb la
Generalitat com en els signats cimb la Diputació, l'increment dels fons
bibliogràfics són competència d'aquestes institucions, i no de
l'Ajuntament. Al municipi li compet només la compra de llibres de temàtica
terrassenca o llibres escrits per autors terrassencs, aixi com les
subscripcions a la premsa local. La Diputació compleix aquestes
obligacions. Cada any compra regularment llibres i revistes, i té cura de
compensar català i castellà. Pel que fa a la Generalitat, aquesta resta
obligada per conveni a realitzar una inversió en material de suport
bibliogràfic per un import de sis milions de pessetes, a més d'assumir la
subscripció a diaris i revistes necessaris per la xarxa Soler i Palet. En
exercicis econòmics successius, el Departciment de Cultura de la Generalitat
hauria d'incrementar la dotació bibliogràfica de la xarxa Soler i Palet,
procurant sempre que atengui les necessitats de la població. La Sra.
Fernández assenyala que aquest pacte no ha estat complert. L'estudi tècnic
elaborat demostra que ha disminuït la compra de llibres per part de la
Generalitat. La Sra. Fernández esmenta un conjunt de dades que demostren
aquesta disminució en la dotació de llibres en diferents biblioteques de la
nostra ciutat. Així, per exemple, la Soler i Palet ha rebut menys llibres
de la Generalitat l'any 1993 que l'any 1989. La resta de biblioteques han
rebut l'any 1993 la meitat dels llibres que van rebre l'any 1989. La Sra.
Fernández informa que els llibres de la Generalitat provenen de tres vies
diferents. En primer lloc, els de suport genèric, que són els llibres en
català subvencionats per la Generalitat. En segon lloc, els desideratum,
que són els llibres demanats per les pròpies biblioteques segons les seves
necessitats. I, en tercer lloc, les compres massives, que són aquells
llibres que compra la Generalitat amb destí a totes les biblioteques de
Catalunya. La primera categoria representa un percentatge molt elevat sobre
el total de llibres que reben les biblioteques. D'aquesta forma, les
biblioteques de barri disposen d'una oferta reduïda de llibres no publicats
en català. L'Ajuntament, periòdicament, ha anat compensant aquests fons.
Així, en la biblioteca Soler i Palet, ha fet una inversió del 5%, tot i que
només corresponia a l'Ajuntament fer una inversió de l'l%. La Sra.
Fernández afegeix que l'informe tècnic assenyala que els fons són insufi¬
cients i obsolets. Per un costat es reben menys llibres del que haurien
d'arribar. Caldria augmentar la dotació progressivament i, en canvi, està
minvant. Per altra banda, els llibres que arriben són quasibé tots en
llengua catalana, mentres que la demanda també inclou llibres en llengua
castellana. En relació a la pregunta relativa a la millora dels locals, la
Sra. Fernández informa que aquesta millora passa per dues actuacions: el
manteniment dels locals actuals, amb algunes millores al llarg dels propers
mesos, relatives a la pintura, retolació, etc.; i, a partir de les
directrius de la Llei del Sistema Bibliotecari i de les especificitats de
Terrassa segons el mapa de lectura pública, anar treballant en la transfor¬
mació de la nostra realitat bibliotecària. La Sra. Fernández recorda que
aquestes actuacions impliquen uns costos elevats i que no només és un
problema de l'Ajuntament, sinó també de la Generalitat i la Diputació. Pel
que fa a la instal.lació de fotocopiadores, la Sra. Fernández informa que
en aquests moments en disposen ja les biblioteques Soler i Palet i Enric
Gall. Altres dues biblioteques, Salvador Utset i Pere Roca, estan esperant
unes fotocopiadores que ja han estat encarregades. Pel que fa a la pregunta
sobre la biblioteca central, la Sra. Fernández insisteix en què s'està
treballant des de fa temps. Aquesta biblioteca s'ubicarà en els terrenys
dels antics locals de Torredemer, entre els carrers Cervantes i passeig 22
de juliol. S'està fent ja el projecte i s'espera la col.locació de la
primera pedra a finals d'enguany. La Sra. Fernández informa també que demà
es posarà la primera pedra de la biblioteca de la Universitat Politècnica,
que és un equipament específic. També cal comptar amb la biblioteca de la
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UNED, que tot i que no són públiques, amplien l'oferta bibliotecària a la
nostra ciutat. Finalment, la Sra. Fernández agraeix als membres de la
Plataforma Bibliotecària per la formulació de les anteriors preguntes, que
demostren el seu interès per un dels aspectes de la cultura a la nostra
ciutat, com ara és el tema de les biblioteques. També anima als membres de
la Plataforma a col.laborar en l'elaboració del Pla de Biblioteques.
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