ACTA

DE LA

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

REALITZADA PER L^AJUNTAMENT EN PLE EL DIA

8 D^ABRIL DE 1994

-

PRESIDENT
SR.

MANUEL ROYES

vuit d'abril de mil nou-cents

a

SR.

JOSEP ARAN I TRULLAS

SR.

JOSEP BALLART i

SR.

FCO.

SR.

RAFAEL CALLEJAS

SR.

RODOLF

SR.

JOSEP CASAJUANA i PLADELLORENS

SR.

JOSEP

SRA.

BALLÚS
BALLBÉ i BELLERA
VILLALBA

i BUSQUETA
i SANSA

JORDI

SR.

XAVIER MARCET i GISBERT

SR.

JORDI MORCILLO i

SR.

JOSEP

SR.

QUINTIN MONTES i PEREZ

SR.

FRANCISCO MORALES

SR.

PERE NAVARRO

Secretari General de la

Tcimbé
Liesa

i VALLE

PEIRÓ

JORDI PLANA i NIETO

SR.

ALEIX PONS

SR.

ANTONI

SR.

JOSEP M.

SANAHUJA i

SR.

JOSEP M.

SATORRAS

SR.

JOAN TAMAYO I SALA

PRUNÉS

i SANTAMARIA

PLAYÀ

i TRENCES

Epígraf 1) DESPATX D'OFICI

i VIDAL
1.1.

REGIDORS EXCUSAIS

Ratificació

el

NURIA OLLER i TORRES

i

la sessió per

quan passen

recurs

en

relació

llicència
SECRETARI

construcció

SR.

rrani.

ABUNDIO LORENTE i MILLAN

a

335/-

la compareixença

en
contenciós-administratiu

interposat

ÀVILA

del Decret núm.

relatiu

94,

TURÀ

el Sr. Jesús M.
Interventor de Fons

Liesa,

la Presidèn¬
dos minuts de la una
del
migdia del dia de la data, es
procedeix
a
la substanciació
dels
assumptes que componen l'Ordre del Dia.

LUCIO VILLASOL i GONZALEZ

FERRAN

Corporació.

està present

i

Oberta

cia,

i COLL

CONSOL TORRES

SRA.

al

Municipal.

i RIUS

VICTOR

SR.

que

i MORERA

SR.

SR.

Regidors

Royes i

CASAS

SR.

SRA.

pel

PADRÓ

i

Alcalde-Presi¬

Manuel

s'anomenen, assistits tots ells
Sr. Abundio Lorente i Millán,

marge

LABORIA i MARTORELL

MASSÓ

els

Assisteixen

ROSA MARIA FERNANDEZ

SR.

noran-

es

dència
de l'Il.lm. Sr.
dent
de la Corporació,
Vila.

i ROMA

COROMINAS

-

reuneix l'Ajuntament en
Ple
per
fer en primera convocatòria
Sessió
Extraordinària, sota la Presi¬
ta-quatre,

CAMAÑES i

3/94

A
la Sala de
Sessions de la
Casa
Consistorial
de la ciutat de Terrassa,

i VILA

REGIDORS ASSISTENTS

JAVIER

SESSIÓ NUM.

José Artés Alarcón,
l'atorgament d'ima
d'Obres Majors per a la
per

a

d'un aparcament sote¬

INTERVENTOR

SR.

JESUS M.

LIESA i

LIESA

en
Ple aprova per
la ratificació dels
acords

L'Ajuntciment
unanimitat

següents:
PRIMER.-

Comparèixer

Contenciós-Administratiu núm.
la Sala Contenciosa
Segona del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, contra la desestimació del recurs d'alçada interposat contra la
resolució
de 16.04.93
d'atorgament de la llicència d'Obres Majors núm.
84/93,
sol.licitada per José Antón i Baños en representació de la SOCIETAT
CATALANA D'APARCAMENTS, S.A. per a la construcció d'un aparcament soterrani
a la plaça Font de la Pola d'aquesta ciutat.

2300/93,
interposat per
Administrativa,
Secció

en

el

Recurs

JOSÉ ARTÉS

ALARCÓN, davant

SEGON.-

Sr.

Designar el Procurador dels Tribunals,
Sra. Maria del Carmen
Buyo, i els lletrats d'aquesta Corporació Sra. Dolors Mazas i Vidal i
Emili Panzuela i Montero, per a que representin i defensin els interes¬

sos

de

Ribas

tiu

l'Ajuntament de Terrassa

núm.

en

l'esmentat Recurs Contenciós-Administra¬

2300/93, interposat davant la Sala Contenciosa Administrativa del

Tribunal

Superior de Justicia de Catalunya.

TERCER." Ratificar aquest

Decret pel Ple de

l'Ajuntamenlí^

1.2. Ratificació

del Decret núm. 392/94, relatiu a
leí compareixença en el
contenciós-administratiu interposat
perConstrucciones SÂHI,

recurs

S.L.,

en

relació

L'Ajuntéiment
següents:

en

a una

Ple

infracció urbanística.

aprova per

unanimitat

la ratificació dels acords

PRIMER."

Comparèixer en el Recurs Contenciós-Administratiu núm.
interposat per CONSTRUCCIONES SAMI,
S.L., davant la Sala Con"
tenciosa Administrativa, Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra
el
Decret
de
23.10.91
mitjançant el qual
s'imposava una sanció
d'1.532.449," PTA al Sr.
Manuel Dacosta Garcia en nom de Construcciones
Scuni,
S.A., com a responsable d'una infracció urbanística al c/ Antoni
Torrella
núm. 154
d'aquesta ciutat (exp. de disciplina urbanística núm.
S.O. 157/88).
1317/93,

Designar el Procurador dels Tribunals,

SEGON."

Ribas

Sra. Maria del Carmen

Buyo, i els lletrats d'aquesta Corporació Sra. Dolors Mazas i Vidal i

Emili Panzuela i Montero, per a que representin i defensin els interes¬
de l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat Recurs Contenciós-Administra¬

Sr.
sos

núm.
Tribunal
tiu

1317/93, interposat davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Superior de Justícia de Catalunya.

TERCER." Ratificar aquest

Decret pel Ple de l'Ajuntament.

del Decret núm. 393/94, relatiu a
la compareixença en el
contenciós-administratiu interposat per 1'ASSOCIACIÓ D'AFECTATS
LA VARIANT
DE
LA N-150 AL
SEU PAS PER TERRASSA, en relació
a

1.3. Ratificació
recurs

PER

l'aprovació definitiva del projecte.

L'Ajuntament
següents:

en

Ple aprova per unanimitat

la ratificació dels acords

Comparèixer en el Recurs Contenciós-Administratiu núm.
interposat per l'ASSOCIACIÓ D'AFECTATS PER LA VARIANT DE LA N-150
AL
SEU PAS PER TERRASSA, davant la Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la resolució
desestimatòria
del recurs d'alçada interposat contra
la resolució del Di¬
rector
General de Carreteres de 18.09.91 en la que s'aprova definitivament
el
projecte "Variant. Variant de Terrassa. Carretera N-150 de Barcelona a
Terrassa, p.k. 16,000 al 19,400. Tram: Terrassa".
PRIMER."

793/93,

Sra. Maria del Carmen
Dolors Mazas i Vidal i
representin i defensin els interes¬

Designar el Procurador dels Tribunals,
Buyo, i els lletrats d'aquesta Corporació Sra.

SEGON."

Ribas

Emili Panzuela i Montero, per a que
de l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat Recurs Contenciós-Administra¬
tiu
núm. 793/93, interposat davant la
Sala Contenciosa Administrativa
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Sr.

sos

del

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

del Decret

num.

395/94, relatiu

a

la compareixença en el

contenciós-administratiu interposat per Luis Hernández García.

L'Ajuntament
següents:

en

Ple

aprova per

unanimitat

la ratificació dels acords

PRIMER.Comparèixer en el Recurs Contenciós-Administratiu núm.
2585/93,
interposat per LUIS HERNANDEZ GARCÍA, davant la Sala Contenciosa
Administrativa, Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de Cata¬
lunya, contra la desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud
formulada en data 16.04.93 -Reg. d'entrada núm. 5.823-, havent denunciat la
mora en data 20.07.93 -Reg. d'entrada núm.
11.497.
SEGON.-

Designar el Procurador dels Tribunals,
Sra. Maria del Carmen
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. 2585/93, interposat davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Ribas

TERCER." Ratificar aquest

Decret pel Ple de l'Ajuntament.

1.5. Ratificació
de la Resolució núm. 609/94, relativa a l'aprovació
nitiva del Projecte d'Ordenació de Serveis a la
Plaça Vella.

L'Ajuntament
següents:

en

Ple

aprova per

unanimitat

defi¬

la ratificació dels acords

PRIMER."

Aprovar l'informe de tractaiment dels suggeriments presentats
d'exposició al públic, mitjançant el qual es considera
que
no s'ha presentat cap al·legació al
Projecte d'Ordenació de Serveis a
la Plaça Vella.
durant

el termini

SEGON."

Aprovar definitivament el Projecte d'Ordenació de Serveis a la
Vella de Terrassa, per un import de 67.625.440,- PTA, del qual es
farà
càrrec l'Empresa "Inmobiliaria Colonial, S.A.", a la qual li ha estat
adjudicat el concurs de l'aparcament en acord del Ple del dia 27 de gener

Plaça

de 1994.
TERCER." Ratificar aquesta

Resolució pel Ple de l'Ajuntament.

1.6. Ratificació
de la Resolució núm. 624/94,
relativa a l'aprovació
cial del Projecte Executiu d'Aparcament soterrani a la

ini¬
Plaça Vella.

L'Ajuntament
següents :

en

Ple

aprova per

unanimitat

la ratificació dels acords

PRIMER."

rrani

a

la

Aprovar inicialment el Projecte Executiu d'Aparcament sote¬
Plaça Vella de Terrassa per un import de 359.574.643,- PTA.

SEGON."
Sotmetre a informació pública
per un termini de
TRENTA DIES
(30), el Projecte esmentat en l'acord anterior, aprovat inicialment mitjan¬
çant Edicte publicat a la premsa local, considerant-se que si no es presen¬
ten reclamacions en aquest període, s'entendrà aprovat definitivament.

s"

S'
TERCER." Ratificar aquesta

Resolució pel Ple de

PRESIDÈNCIA
Epígraf 2) Proposant

la creació del lloc de treball de Director de Serveis
Municipal,
Trànsit i Protecció Civil,
així com
1^adscripció del Sr. Miquel Pérez i Almudaina a l'esmentat lloc
de

Policia

de treball.
Pren la

paraula el Sr. Camañes, qui assenyala

en

primer lloc

que

el

present dictamen és conseqüència d'una sentència del Tribunal Superior
de
Justícia de
Catalunya. En aquesta sentència es declara nul un acord
plenari per defecte de forma. El present dictamen rectifica aquest defecte
i dóna

compliment al contingut de la sentència.
El

Sr.

Callejas

preocupació,
tar

comença

que es correspon amb la
el dia 26 de setembre
de 1991,

Aleshores

va

la seva intervenció manifestant la seva
mateixa preocupació que ja va manifes¬
data d'aprovació de l'acord impugnat.

demanar el retorn del dictamen

a

la Comissió i l'emissio dels

informes

jurídics corresponents. No es va fer cas a aquesta sol.licitud i
conseqüències han estat evidents. El Sr. Callejas afegeix que el
dictamen
que avui
es
presenta és també
il.legal. Anuncia que si aquest
dictcimen
és aprovat avui
presentarà un nou recurs i que, en cas de què
també
sigui estimat pel Tribunal, demanarà responsabilitats penals de tots
els
Regidors que l'hagin votat favorablement, i que es retornin els diners
que
aquesta nova decisió suposi per als ciutadans.
No es pot acceptar que
els
errors de
l'equip de govern es paguin amb diners dels ciutadans a
través
dels seus
impostos. El Sr. Callejas reitera la seva petició de
retirada
del dictamen
i
de sol.licitud d'informes
jurídics al respecte.
Recorda
que es
poden produir perjudicis als interessos de tercers i es
poden demanar responsabilitats. Qualsevol ordre donada pel Director de
Serveis
de
Policia
Municipal, Trànsit i Protecció Civil, que afecti a
qualsevol ciutadà, pot ser nula de ple dret si el Tribunal declara la
nulitat
del present dictamen. El Sr. Callejas no qüestiona la capacitat de
la
persona adscrita al càrrec. Però
no s'està parlant de la capacitat de
les persones sinó de la legalitat de la creació del càrrec.
les

paraula el Sr. Corominas qui comença dient que el Sr.
ha guanyat el recurs que va interposar. Ni tan sols va
presentar
l'escrit de conclusions. Els seus arguments no són els que ha
recollit
el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya. Aquest Tribunal
assenyala que pot existir una plaça de Director de Serveis de Policia
Municipal, Trànsit i Protecció Civil, tractant-se aquesta d'un àrea
complexa dins els serveis municipals. Afegeix la sentència que al crear-se
el
lloc
de
treball no
es van
especificar els requisits de titulació,
aptitud i condicions específiques que havia de reunir la persona designada
per
ocupar-lo. És per aquest darrer motiu que es declara nul l'acord. El
Sr. Corominas recorda que no s'està creant una plaça de Director de Serveis
de la Policia Municipal. Aquesta és la confusió del Sr. Callejas. El que es
crea
és la direcció d'una àrea complexa que
comprèn la seguretat en llocs
públics, la protecció civil, el trànsit, etc. Aquesta complexitat justifica
que es pugui crear un lloc de treball directiu d'aquestes característiques.
La
direcció de la Policia Municipal l'exerceix el comandament de la pròpia
la

Pren

Callejas

no

Policia.
El

Sr.

Callejas manifesta que

en

cap
moment va voler perjudicar la persona
funcions
de Director de Serveis. Per aquesta
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la presentació del recurs en
que estava desenvolupant les
raó no va presentar escrit de

Va decidir, en atenció a l'esmentada
Tribunal, només éimb l'escrit inicial, qui jutjés el
contingut del recurs. El Sr. Callejas afegeix que, tot i sense escrit de
conclusions
i prova, el recurs ha
estat guanyat, com així ho demostra el
fet que l'equip de govern s'ha vist obligat a rectificar. També anuncia que
donat
que l'equip de govern
no canvia la seva
actuació, acudirà novament
als
Tribunals
i
aquesta vegada utilitzant tots
els mitjans legals
necessaris.
Finalment, el Sr. Callejas assenyala que totes les actuacions
avalades
per la signatura del Director de Serveis,
donat que el càrrec és
nul,
si han produït perjudicis a tercers, podran generar tot un seguit de
conclusions

ni

demandes de

demanar prova.

va

fos el

que

persona,

responsabilitat.

El
Sr. Morales anuncia l'abstenció del seu
Grup en la votació,
al setembre de 1991. El tema està anant més enllà de la creació
d'una plaça de Director de Serveis. El present dictcunen té el seu origen en
un
recurs sobre si és imperatiu
que el Director de Serveis
de la Policia
Municipal sigui membre d'aquest cos o no. La sentència, a judici del Sr.
Morales,
no té res a veure amb el contingut
del recurs. Diu, però, que és
compatible el càrrec amb la no pertenència a la Policia Municipal. El Sr.
Morales considera preocupant que s'estigui afectant a diverses persones, en
concret
a tres de forma directa.
El tema està tenint també una repercussió
pública en els mitjans de comunicació, però sense recollir el contingut de
la
sentència ni
del
recurs. S'està
donant la imatge de què la Policia
Municipal
no
funciona bé; que el càrrec ha estat anul.lat i, en
conseqüència, que les seves actuacions poden ser objecte de recurs. El Grup
miuiicipal d'IC no es vol manifestar sobre aquest tema, ja que té la
suficient gravetat com perquè calgui disposar d'informació, assessorament i

igual

que

proves.
El

Massó

Sr.

veu

amb

preocupació

es

que

barrejin

aspectes

funcionament

que
tenen a veure amb l'organigrama municipal i el
dels serveis municipals. Afegeix que la sentència no té res a

cimb el

contingut del recurs. El Sr. Massó anuncia l'abstenció del seu

polítics
veure

amb altres

Grup i manifesta que cal dignificar el cos de la
conflictes que no

fan més

que

Policia Municipal, evitant

confondre als ciutadans.

de manifest que en la intervenció dels
palès que la sentència no té res a veure amb
l'argumentació del recurs. Afegeix que la sentència no diu en cap moment
que
calgui pertànyer a la Policia Municipal per ocupar la direcció d'un
àrea
complexa dels serveis municipals, com ara la de Policia Municipal,
Trànsit
i Protecció Civil. En aquest
sentit, la sentència no ha donat la
raó
al recurs. Un cop subsanat el defecte
assenyalat per la sentència, la
creació del lloc de treball és perfectament legal.
El

altres

Sr.

Corominas posa

portaveus ha quedat

procedeix tot seguit a la votació
següent resultat:
Es

el

PSC
CIU

IC
PP

El

(15
( 6
( 2
( 2

del present dictaimen, amb

A FAVOR

vots)
vots)
vots)
vots)

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ
EN CONTRA

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.-

Crear el

lloc

de treball de

Director de Serveis

de

Policia Municipal, Trànsit i Protecció Civil, que té
com a funció o tasca
l'actuació
cimb caràcter directiu per a àrees o serveis
complexes com ara

84

seguretat

llocs

en

públics,

ordenació del trànsit

i

municipi.

protecci^civil al

Els

requisits de titulació, d'aptitud i les condiciona'específiques que ha
qui sigui designat per al desenvolupament de l'esmentat lloc de
treball, en els següents termes:
de

1.
2.

3.

reunir

Titulació: Títol universitari de grau superior.
Aptitud: Capacitat de direcció a nivell superior de serveis municipals.
Condicions específiques:
Experiència mínima de dos anys en llocs de
treball
reservats
a
personal amb titulació universitària de grau
superior a entitats locals de Catalunya.
Adscriure

SEGON.-

Almudaina

a

municipal

l'empleat

al lloc de treball de Director

Sr. Miquel

de Serveis de Policia

Pérez i
Municipal,

Trànsit i Protecció Civil.

AUTÒNOMS

ENS
A.

GERÈNCIA

MUNICIPAL D'URBANISME

inicial del

Epígraf 3) Aprovació

Projecte d'Urbanització

de l'àmbit

Els

Pinetons-El Guitart.

Sotmès

a

votació el present

dictamen, l'Ajuntaiment en Ple aprova

unanimitat els següents acords:

per

Aprovar inicialment Projecte d'Urbanització de l'àmbit
en el benentès que prèviament a la seva apro¬
definitiva, si s'escau i una vegada estigui aprovada definitivaunent
PRIMER.-

"Els

Pinetons

vació
la

-

El Guitart",

modificació del Pla General d'Ordenació

en

l'àmbit

en

qüestió, al Pro¬

jecte s'hi hauran d'incorporar les esmenes següents:
1.-

quadre de preus núm. 1, la definició de la partida 18
capítol I, desguassos i vialitat, corresponent al pavi¬
ment
de formigó, s'establirà que el gruix del paviment serà
de
20 cms i s'indicarà la quantia de l'armadura d'acer pre¬
En

el

del

vista.
2.-

En

núm.
la

i
de quadre de preus
s'incorporarà una partida específica corresponent a
previsió d'acondicionament mínim dels espais lliures del
els documents d'estat d'amidaments
1

sector.

SEGON.-

ció

al

l'endemà

Sotmetre el document ara aprovat

a

informa¬

des de

cial de la Província i al Diari de Terrassa,

gacions

inicialment

per tal que durant el termini de quinze dies, comptat
de la data de la darrera publicació
de l'edicte al Butlletí

públic

que

Ofi¬

puguin presentar-se les al.le¬

s'estimin oportunes.

TERCER.- Notificar els acords presents als propietaris de
el
sector per tal
que pugui presentar
al.legacions, si s'estima
dins
del termini de quinze dies comptat des de
l'endemà de la data

sòl en

oportú,

de re¬

cepció de la notificació.
Epígraf 4) Aprovació

provisional de l'expedient de modificació

PERI de Torressana.
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puntual del

Sotmès
per

votació el present

a

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

aprova

unanimitat els següents acords:
PRIMER."

Desestimar

l'al.legació presentada pel Sr. Manuel Con¬
de desembre de
1993, d'aprovació
Pla Especial de Reforma Interior
(PERI)
de Torressana per a la redefinició de les alineacions dels carrers
Burgos i Saragossa, tota vegada que la finca que motiva l'al.legació està
fora
de l'àmbit
de la
proposta de planejament que
es tramita
i no és
possible el canvi de qualificació que proposa que significaria l'incompli¬
ment dels estandars urbanístics requerits.
Bellido contra els
acords de 30
inicial
de la
modificació
puntual del

treras

SEGON.-

Aprovar provisionalment,
en
els mateixos termes de
inicial, la modificació puntual del Pla Especial de Reforma
Interior
(PERI) de Torressana per a la redefinició de les alineacions dels
carrers Burgos i Saragossa.

l'aprovació

Elevar el document

TERCER.-

aprovat provisionalment i còpia
l'expedient administratiu a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per tal
que, si escau, proposi l'aprovació definitiva del mateix.
ara

de

tiva de

QUART.- Notificar els acords presents a l'Associació Administra¬
Cooperació del sector i al Sr. Manuel Contreras Bellido.

Epígraf 5) Aprovació
de la
Es

amb el

seu

inicial del Pla Especial d'ordenació de l'emplaçament
del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

procedeix

en

primer lloc

a

la

votació del present dictamen,

següent resultat:
PSC
CIU
IC
PP

El

(15 vots)
( 6 vots)
( 2 vots)
( 2 vots )

A FAVOR
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.-

Aprovar inicialment el Pla Especial d'ordenació de
l'emplaçament de la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental, promo¬
gut pel mateix Consell Comarcal.
SEGON.-

ció

al

públic

Sotmetre el document

tal

que durant
de la data de la darrera
per

ara

el termini
publicació

l'endemà
cial de la Provincia i al Diari de Terrassa,

gacions

rà

que

aprovat inicialment a informa¬
de d'un mes, comptat des de

de l'edicte al Butlletí Ofi¬
puguin presentar-se les al.le¬

s'estimin oportunes.

TERCER.- Entendre que el document ara aprovat inicialment queda¬
aprovat provisionalment, amb els efectes corresponents i sense necessi¬

de nou
acord
exprés, si una vegada finalitzat
l'efecte
resulta que no s'han presentat al.legacions
tres circumstàncies modificatives de la proposta.
tat

QUART.-

Notificar els acords

el termini previst a
ni s'han produït al¬

presents al Consell

Comarcal del

Vallès Qccidental.

Dins el torn

qui

posa

de manifest

d'explicació de vot pren la paraula el Sr. Morales,
el vot contrari del seu Grup és coherent amb la

que

defensada

postura

incorrecte

200

que es

milions,

el Ple del Consell Comarcal. El
presenti un projecte, que suposarà
en

sense un

El

Sr.
una

MoraleíK^nsidera
despésa de més de

estudi d'usos.

Sr.

Callejas recorda que el que avui es vota és l'aprovació
Especial d'ordenació. Al marge de què el seu Grup estigui o
no
d'acord
aimb
què es faci aquesta ampliació en el Consell Comarcal,
l'Ajuntciment úniccunent aprova un projecte que s'ajusta a la legalitat,
en resposta a una sol.licitud del Consell. No es pot entrar a debatre si el
Consell
Comarcal ha de fer o no aquesta éimpliació. No es poden fer judicis
de valor, sinó que cal limitar-se a complir la legalitat.
inicial del Pla

El

Sr.

El

Sr.

Massó

reitera

que
avui s'aprova inicialment el Pla
Especial. Des del moment que el Consell necessita ampliar la seva seu, com
a
conseqüència de l'assumpció de més competències, demana l'aprovació del
Pla Especial, acompanyat d'un projecte urbanístic. El Sr. Massó recorda que
el
pressupost del projecte serà superior als
200 milions, però la seva
execució
es farà
per fases,
segons les
disponibilitats econòmiques del

Consell.
Montes ratifica les

paraules dels anteriors dos

porta¬

Avui s'aprova inicialment el
Pla Especial d'ordenació. El paper de
l'Ajuntament és comprovar si ajusta a la normativa vigent i al Pla General
d'Ordenació,
i actuar en conseqüència. Donat que es compleixen aquests

veus.

el Sr. Montes considera

requisits,
entrar

en

la conveniència

Sotmès
per

no

que

cal

aprovar

el Pla Especial, sense

de l'actuació.

inicial del projecte bàsic i d'execució d'un Casal de

Epígraf 6) Aprovació
Barri

o

Can Boada del Pi.

a

a

votació el present

dictcimen, l'Ajuntament en Ple aprova

unanimitat el següent acord:
ÚNIC.-

projecte

i d'execució d'un
de 46.620.982,- PTA, i
trenta (30) dies, el

Aprovar inicialment el projecte bàsic

casal de barri a Can Boada del Pi, amb un pressupost
sotmetre
a
informació
pública per un termini de

esmentat, mitjançant

edicte

publicat a la premsa local, consi¬
en el període d'exposició

si no es presenten reclamacions
pública s'entendrà aprovat definitivament.
derant-se

que

Epígraf 7) Aprovació

inicial de l'ampliació del Centre

Cívic de Sant Pere

Nord.
Sotmès
per

a

votació el present

dictamen, l'Ajuntament en Ple aprova

unanimitat el següent acord:

ÚNIC.-

Aprovar inicialment el projecte d'ampliació del
la. Fase, amb un pressupost de 46.582.323,-

cívic de Sant Pere Nord,

centre
PTA, i
(30) dies, el

per
un termini
de trenta
edicte publicat a la premsa local, considerant-se
que si no
es presenten reclamacions
en el període d'exposició
pública s'entendrà aprovat definitivament.

informació

pública

sotmetre

a

projecte

esmentat, mitjançant

Sr. Morales recorda que el present projecte té el seu origen
del
Pressupost Municipal per enguany, arrel d'una proposta
A diferència del projecte d'ampliació del Consell Comarcal del

El

en

el debat

d'IC.

Occidental,

007807

Vallès

en

aquest cas

-A

sí

es

coneixen quins seran els usos del projecte.

Per
part de la Presidència es
I'Ajuntciment ha aprovat, en ambdós casos,
Corporació, dins la legalitat.

Epígraf 8) Aprovació

del

Projecte

de

recorda al Sr. Morales que
el que pertoca a aquesta
de l^Àrea

Compensació

de Millora

Urbana de la Ctra. de Rellinars.
Sotmès
per

votació el present dictéunen,

a

l'Ajuntament en Ple aprova

unanimitat els següents acords;

Aprovar definitivament el Projecte de Compensació de
la carretera de Rellinars;
aquesta aprovació
definitiva tindrà els efectes i les conseqüències de l'article 174 apartats
3, 4 i 5 del Reglament de Gestió Urbanística (RD 3288/1978 de 25 d'agost).
PRIMER."

l'Àrea

de Millora Urbana de

de caràcter obligatori i gratuït
lliure públic, fetes a favor de l'Ajímtament de
Projecte que ara s'aprova i que donen compliment a les
Acceptar les cessions

SEGON."

equipéiment i

per

Terrassa

en

el

espai

determinacions del Pla

tal que

Especial.

TERCER."
Requerir al promotor del Projecte de Compensació per
atorgui l'escriptura pública en els termes i amb els efectes d'allò

que preveu

l'article 174 citat.

Facultar el Regidor delegat Quintin Montes i
de l'Ajuntament de Terrassa atorgui i firmi els
siguin necessaris per l'eficàcia dels acords presents.
QUART."

tal
que

que en nom

CINQUÈ." Notificar els acords

presens

Pérez per

documents

al promotor.

Epígraf 9) Denegació dels efectes de l'article 103 del Text Refós de la
legislació urb¿inistica de Catalunya, en relació a l'expropiació
de
sòl qualificat d'Equipament a l'illa delimitada pels carrers
Velàzquez, Maria Auxiliadora, Ronda de Ponent i Dom Bosco.
Sotmès
per

a

votació el present dictamen,

l'Ajuntéiment en Ple aprova

unanimitat els següents acords:

PRIMER."
Desestimar la petició feta per la
Sra. Manuela Quer i
Vallès
fent l'advertiment de l'article 103 del Text Refós de la legislació
urbanística
de Catalunya
(DL 1/1990 de 12 de juliol) sobre l'inici a
instància
de part l'expropiació i sobre apreuament
d'una finca
seva

de la

és part de l'illa delimitada pels carrers Velàzquez, Maria
Auxiliadora,
Avgda. Joaquim de Sagrera (o Ronda de Ponent) i Don Bosco i
està
qualificada d'Equipament de nova creació (clau E2) segons el Pla
General
d'Ordenació vigent. La desestimació es fonamenta en que no es dóna
el
requisit bàsic del precepte citat, que el bé estigui subjecte a
expropiació, tova vegada que no és preceptiva l'expropiació de la finca en
qüestió, que atesa la qualificació urbanística d'equipament, clau E del Pla
General
d'Ordenació de Terrassa, és susceptible d'ús privat en els termes
que
resulten dels articles 58, 59 i 60 de les Normes Urbanístiques del Pla
propietat

que

General citat.

Notificar els acords presents a

SEGON."

dels

recursos

que

paraula el Sr. Callejas,
pel contingut dels dictàmens núms.

Pren

preocupació

la propietat, advertint

podrà interposat.
la

manifestar la seva
9, 10 i 11 de l'Ordre del
per

_S

Dia.

El

podria provocar una gravissima situació econòmica per
El Sr. Callejas recorda que el P.3.0. qualificava algunes
zones
de
la
ciutat com
d'equipaments. D'acord amb ^xò, una sèrie de
persones
han iniciat procediments d'expropiació,
representa una
despesa de molts milions de pessetes. Si, a més, hi ha sentències que
confirmen
aquest procediment, l'Ajuntament es pot
trobar en la impossibi¬
litat
de fer front a la despesa. Davant d'això, el Sr. Callejas demana que
l'equip de govern estudiï la possibilitat de revisar el P.G.O. abans del
termini
previst, per tal d'aclarir la situació de les ïlles afectades, i
per
evitar que una sèrie de sentències produeixin un greuje econòmic
irreparable. Es podrien desafectar aquelles zones que ara no són d'interès
per a la ciutat.
tema

l'Ajuntament.

El

Sr.

Montes

explica que el solar afectat en el present
qualificada d'equipament. La propietat demana
la
seva expropiació donat que ja s'han
complert els terminis establerts i
l'Ajuntament ha de procedir a complimentar les previsions del P.G.O. El Sr.
Montes recorda que els equipaments no han de ser necessàriament públics, ja
que
també poden ser privats. Per aquest motiu no procedeix la seva
expropiació, i per això es denega l'inici del procediment expropiatori. El
Sr.
Montes manifesta també la seva preocupació per aquest tema, raó per la
qual
la Gerència Municipal d'Urbanisme està
estudiant tot el Pla
d'Actuació,
que donarà els criteris sobre si cal
fer o no una revisió del
dictéunen

es

tracta d'un

finca

P.G.O.

interposat contra els
sobre denegació d'expro(article 103 del Text Refós)
de sòl qualificat d'Equipiació
a l'illa delimitada pels
carrers Pi i Margall,
Ausiàs
pâment
March, Frederic Soler i Pasteur.

Epígraf 10) Desestimació

aprova per

del

recurs

de reposició

acords

del Ple de 27 de gener de 1994

Sotmès

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:

PRIMER.Desestimar el recurs de reposició interposant el 9 de
de 1994, núm. 1970 de registre d'entrada, pel Sr. Juan Doñate Preixens-Cruells,
en nom de "Fundación J. Espona",
contra els acords adoptats
pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 27 de gener de 1994, pels quals va
desestimar-se
la petició de
l'ara recurrent d'inici d'expropiació segons
allò
que preveuen l'article 69 Texto refundido de la ley sobre régimen del
suelo
y ordenación urbana (RDL 1/1992
de 26 de juny) i l'article 103 del
Text
Refós de la legislació urbanística
de Catalunya (DL 1/1990 de 12 de
juliol), respecte de sòl de la seva propietat emplaçat a l'illa delimitada
pels carrers Pi i Margall, Ausiàs March, Frederic Soler i Pasteur, qualifi¬
cada
d'Equipament de nova creació (clau E2) segons el planejament vigent.
La desestimació present es fonamenta, resumidament, en el següent:

març

1.- D'una

els acords que es
les condicions dels
preceptiva l'expro¬

part en els motius ja expressats en

recorren,

articles

segons els quals no es
donen
69 i 103 citats, no essent ara

del sòl en qüestió, quina execució no està prevista
el Programa d'actuació del
Pla General i no hi ha, per
tant,
necessitat d'ocupació; i en canvi el dit sòl és sus¬
piació
en

ceptible

d'ús privat, per a equipament, en

el termes i amb

59 i 60 de les Normes urba¬
segons consta en el certificat

les condicions dels articles 58,

nístiques

del Pla General,

d'informació urbanística 39/92-CU notificat a la propietat
el
12
de
febrer de
1992, amb núm. 1750 de registre de

007808

-

A

sortida.

dóna el tracte discriminatori al·legat pel
punt tercer del
seu
escrit, respecte
d'altres
propietaris en situacions suposadament anàlogues,
que
en tot cas no concreta
ni identifica suficientment. El
cert és que no hi ha aquesta analogia i les situacions a les
que
sembla referir-se el recurrent podrien ser les expro¬
piacions resoltes per mutu acord i aprovades pel Ple de
l'Ajuntcunent el 28 de gener de 1993 de sòl qualificat de
Parc
(clau P2) al costat oest del carrer Frederic Soler (la
finca
objecte del recurs s'emplaça al costat est d'aquest
carrer);
l'element determinant a l'hora de diferenciar
aquestes
expropiacions resoltes per mutu acord i la que ara
es desestima és la diferent qualificació urbanística,
ja que
en
un cas es
tracta
de Parc (clau P2
del Pla General) no
susceptible d'edificació ni de cap tipus d'ús privat i en
l'altra,
com ja s'ha
dit reiteradament, es tracta d'Equi¬
pament
(clau E2), que sí és susceptible d'edificació i d'ús
privat. Conseqüentment, es donen tractaments diferents a
situacions
diferents, no tracte discriminatori a situacions
iguals.

2.- De

1'altra,

recurrent

recursos

el

Notificar els acords presents

SEGON.-

dels

no es

en

de que

al recurrent advertint-lo

podrà fer ús.

Epígraf 11) Desestimació del recurs interposat contra els acords del Ple de
30
de desembre de 1993 sobre
denegació d'expropiació (article
103 del Text Refós) de sòl qualificat d'Equipament, àmbit de la
Masia de Can Palet.

Sotmès
aprova per

a

votació

el

dictamen, l'Ajuntament

present

en

Ple

unanimitat els següents acords:
PRIMER.- Desestimar el

recurs

de

reposició interposant el 16 de

1994, núm. 3133 de registre d'entrada, pels Srs. Francisco Javier
Moncunill
Velasco i Maria Dolores Velasco Coll, contra els acords adoptats
pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 30 de desembre de 1993, pels quals va
desestimar-se
la petició dels ara recurrents
d'inici d'expropiació segons
febrer de

103 del Text Refós de la legislació urbanística
de 12 de juliol), respecte de la Masia de Can
Palet, de la seva propietat, qualificada d'Equipament de nova creació (clau
E2) segons el planejament vigent.
allò
que preveu l'article
de
Catalunya (DL 1/1990

La

desestimació

present

es

fonamenta,

resumidament,

en

els motius

ja

en els acords que es recorren, segons els quals no es donen les
condicions dels articles 69 i 103 citats, no essent ara preceptiva l'expro¬

expressats

del sòl en qüestió, quina execució no està prevista en el Programa
d'actuació
del Pla General i no hi ha,
per tant, necessitat d'ocupació; i
en
canvi el dit sòl
és susceptible d'ús privat,
per a equipament, en
el

piació

termes
i
aimb
les condicions
dels articles
58, 59
i 60 de les Normes
urbanístiques del Pla General, segons consta detallat exhautivament en els
propis acords recorreguts, que es donen per reproduïts a tots els efectes.

SEGON.- Notificar els acords presents
los

dels

recursos

de que

Epígraf 12) Aprovació

90

als recurrents advertint-

podran fer ús.

inicial

de

la

Modificació

Puntual del

P.G.O. en

Ventalló i de lar Modif .cació Pim€i
Protecció del Patrimoni H: .stòri^-ArquitectònicAmbiental de Terrassa. Fitxa F.I.; Vapor Ven^lld.
l^àmbit del Vapor

Especial

de

^
paraula en primer lloc el Sr. Prunés per tal de fer
una
presentació del dictamen. Després de fer un breu recordatori de la
tramitació
d'aquest projecte, el Sr. Prunés recorda que després de la
present aprovació inicial i de la posterior aprovació provisional hi hauran
sengles períodes d'exposició pública. També caldrà el corresponent informe
de
la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat. Hi hauran
doncs
més possibilitats
per continuar
debatent el tema. La modificació
puntual del P.G.O. es duu a terme perquè es procedeix a modificar la Fitxa.
També
perquè es modifiquen els usos previstos, que passen de residencial
privat i equipament privat a residencial privat i equipament públic. Taimbé
es
modifica el
sistema
de gestió.
El Sr. Prunés explica que més enllà
d'aquest tràmit es pretenen una sèrie d'objectius.
En primer lloc,
l'esponjament de la trama urbana en l'àmbit d'actuació, ja que molts metres
quadrats passen de titularitat privada a pública, i d'edificables a vials i
plaça. En segon lloc, l'obtenció d'una gran plaça, de 7.000 metres
quadrats. En tercer lloc, la creació d'un gran aparcament soterrani. En
quart lloc, una actuació de rehabilitació del districte 1.
Es proposa la
creació
de sostre
suficient per
fer 90 habitatges. En darrer lloc, es
pretén la rehabilitació d'un edifici catalogat, convertint-lo en un espai
Pren

la

per
tal de poder fer activitats culturals i de tot tipus. La
conclusió
que
avui es presenta respecta el
seu caràcter de
fita
històric-cultural.
Per això s'ha decidit
no moure aquest edifici
del seu

porxat

lloc,
però també s'ha volgut fer arribar la plaça fins a La Rasa.
respectat sobretot els elements més
importants que justifiquen la

catalogació, com ara la façana, la foneria i la successió
però buidant-lo per dintre de tal forma que la plaça arribi

S'han
seva

de finestrals,
fins al carrer

de La Rasa.

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

el

(15
( 6
( 2
(2

PSC
CIU
IC
PP

El

cimb

A FAVOR
EN CONTRA

vots)
vots)
vots)
vots)

ABSTENCIÓ

EN CONTRA

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.-

Aprovar, amb caràcter

inicial, la Modificació del Pla

General
en l'àmbit del Vapor Ventalló,
situat entre els carrers Pantà,
la
Rasa i Sant Llorenç, d'acord
amb el que preveuen els articles 55 i
del
Text Refós de la Legislació Urbanística de
Catalunya (DL 1/1990 de
de Juliol).

de
59
12

Aprovar, amb caràcter inicial, la Modificació de la
Catàleg d'Elements d'Interès Històric-Artistic del Pla

SEGON.Fitxa

del

F.l.

Especial

Protecció

de

Terrassa,

en

del Patrimoni

Històric-Arquitectònic-Ambiental de

relació amb el Vapor Ventalló,

d'acord amb el preveu el propi

Especial, l'article 59 del Text Refós de la Legislació
Catalunya (DL 1/1990 de 12 de juliol) i l'article 17 de la
30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Pla

TERCER.-

formació

Sotmetre els documents ara

pública, mitjançant

007809

-A

Edictes

aprovats

Urbanística de
Llei 9/1993 de

inicialment, a in¬

inserits al Butlletí

Oficial de la
91

Província

i

la premsa

local, per tal que en el termini de trenta dies,
comptats des de l'endemà de la darrera publicació de l'Edicte corresponent,
puguin presentar-se les al·legacions que s'estimin oportunes.
a

QUART." Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat
Catalunya, l'informe preceptiu favorable a la Modificació de la Fitxa
F.l.
del Pla Especial
de Protecció del Patrimoni Històric-ArquitectònicAmbiental
de Terrassa, relativa al
Vapor Ventalló, d'acord amb el que es
de

determina

a

l'article 17 de la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni

Cultural Català.

CINQUÈ."

Notificar els

acords

presents a la

societat "Vapor

Ventalló, S.A.".
el

d'explicació de vot pren la paraula el Sr.
el seu Grup va votar favorablement l'avanç de
modificació del Pla General en aquest àmbit. Es va fer confiança en l'equip
de
govern de què els temes
que no estaven incorporats aleshores
i que es
van
debatre en Comissió
Informativa serien incorporats,
la qual cosa no
s'ha produït. Per aquest motiu el vot del Grup municipal del PP ha estat en
contra. El Sr. Callejas recorda que el seu Grup ha anunciat a la premsa que
durà
a
terme
una enquesta
ciutadana sobre el projecte. Però no només
preguntant
si estan a favor o en contra, sinó presentant sengles escrits
exposant els arguments favorables de l'equip de govern i, alhora, un escrit
recollint
els arguments en contra del Partit
Popular. Es demanarà que els
ciutadans
es manifestin entre les
alternatives possibles, i no
només que
signin un document en contra del projecte. El Sr. Callejas manifesta els
seus
dubtes sobre el projecte. El projecte inicial ha evolucionat molt, de
tal
forma que en
aquests moments el promotor pagarà les
expropiacions a
canvi de què se li deixin fer molts més habitatges. Per altra banda, es diu
que cal conservar l'edifici catalogat. Acceptant aquesta postura, el Partit
Popular va recordar que la ciutat està mancada d'espais on fer activitats
ciutadanes
al centre. Manquen locals on poder fer activitats sota aixopluc
en
cas de mal temps.
La proposta de fer un tancament de vidre semblava que
podia reeixir. Finalment, l'edifici es manté en la part davantera, de tal
forma
que el carrer continua essent estret.
El Partit Popular va proposar
endarrerir
la
façana, disposant aixi d'una filera d'arbres en primera
linia
i eixamplant el carrer.
El Sr. Callejas mostra la seva preocupació
pel fet que finalment l'edifici restarà obert, ja que implicarà el risc de
què algunes persones sense residència fixa s'instal·lin alli. Taimbé es
corre el perill de què es converteixi en una zona cunb greu risc de comissió
de
certs delictes. Finalment, el Sr. Callejas insisteix en la conveniència
de què siguin els ciutadans qui es manifestin sobre la solució que volen en
aquest àmbit.
Dins

torn

qui recorda que

Callejas,

Pren la paraula el Sr. Morales, qui comença la seva intervenció
el dictamen compleix amb la legalitat. Tot i aixi, el seu vot
d'abstenció,
perquè el Grup municipal d'IC vol continuar
aprofundint en el tema, sobretot en la filosofia general del projecte i els
canvis
introduïts respecte a les previsions del
P.G.O. Cal també tenir en
compte els condicionaments i els objectius per la urbanització del sector i
les finances municipals.

dient
que
ha
estat

El Sr.

cimb
els

Peiró recorda que

el vot negatiu del seu Grup coincideix
L'equip de govern no ha recollit
aquell moment. Amb la present proposta es perd una

el vot contrari de la

suggeriments fets

en

fase d'avanç.

opció de futur important per a la urbanització d'un sector del centre de la
ciutat.

El Pla General

preveia

un

important

espai

per

equipaments,

tant

s

públics com privats. Si ara es requalifiquen aquest; espais, la ciutat perd
oportunitat de forma irreversible. La configuraiió de les edificacions,
tal
com es proposa,
farà que la situació sigui irrev^àible. El Sr. Peiró
considera
adient modificar el P.G.O. per fer
viables uns espais al centre
per
tal d'evitar la seva degradació, i fent una rehabilitació de l'àrea.
Ara
bé, la política de l'equip de govern ha conduït a l'Ajuntament a una
manca
important de recursos,
amb un nivell d'endeutament màxim, la qual
cosa
fa que
no
es tingui disponibilitat
finançera per poder abordar un
projecte. D'aquesta forma s'està a mercè de les condicions que el promotor
imposi. El Sr. Peiró afegeix que inclús dintre d'aquestes limitacions,
l'equip de govern hauria d'introduir unes condicions més favorables per a
la
ciutat.
L'increment
d'edificabilitat
privada
consagra
la
irreversibilitat
a la
qual ha fet esment abans. L'equip de govern, en
comptes de proposar que les edificacions es concentrin a la part de darrera

una

permet una banda d'edificació residencial privada que arriba
la façana de La Rasa, la qual cosa implica que mai més l'Ajuntament
podrà disposar d'aquest front al carrer per destinar-ho a equipament
públic. Per aquesta raó el Sr. Peiró considera que es tracta d'una proposta
dolenta. Insisteix en què caldria concentrar l'edificació privada a la part
de
darrera, ja que en la part de davant hi ha hagut una important inversió
pública. Les futures necessitats de nous equipaments públics, o d'ampliació
dels
ja existents, en la part frontal de La Rasa, no podran ser desenvolu¬
pades en virtut del projecte que avui es proposa. El Sr. Peiró recorda que
el
seu Grup ja va avisar
a l'equip de govern sobre
aquest greu problema.
Ara,
prèviciment a l'aprovació provisional, el Sr. Peiró reitera la seva
sol.licitud.
Els interessos municipals no surten beneficiats amb l'actual
redacció del projecte. El nombre d'habitages previstos passa de 47 a 93, la
qual cosa és excessiva. A més, aquests habitatges se situen en el frontal
de
La Rasa. El Sr. Peiró
afegeix que el sostre de titularitat privada es
redueix,
si es considera globalment,
ja que el P.G.O. preveia uns espais
per
equipaments, que podien ser públics o privats. La suma del sostre
privat d'equipament i del sostre privat residencial és inferior a allò
previst al P.G.O. Però no es poden sumar metres quadrats d'equipament i
metres quadrats residencials. Allò important és que el sostre privat desti¬
nat
a residencial s'incrementa notablement.
Es fa una transformació de sòl
privat destinat a equipament a sòl privat destinat a usos residencials.
Caldria
doncs
reflexionar sobre les conseqüències i l'impacte negatiu
d'aquest fet en els interessos de la ciutat. El Sr. Peiró continua la seva
exposició dient que els objectius del projecte, exposats pel Sr. Prunés,
són
correctes, però la seva aplicació pràctica no està ben assolida. Així,
per exemple, la proposta no és la més correcta per assolir l'esponjament de
l'edificicació. Allò correcte fóra assolir que La Rasa fos més àmplia, així
com
el carrer Sant Llorenç. En canvi, la plaça interior que es vol ubicar,
al
darrera de la peça, no tindrà la mateixa
funció que si s'ubiqués en el
frontal
de La Rasa. Pel
que fa a la
modificació de la Fitxa del Catàleg
d'Elements
d'Interès Històric-Arquitectònic,
el Sr. Peiró considera que
fóra
convenient l'emissió
d'un informe-dictamen per part d'un organisme
independent que avalés les actuacions a fer. No és suficient que els
arquitectes promotors del projecte informin al respecte.
la peça,

de

just

a

la

Pren

fent

referència

a

la seva intervenció
manifestades pels portaveus dels Grups

paraula el Sr. Prunés, qui comença

les discrepàncies

l'oposició. En relació a la intervenció del Sr. Callejas, el Sr. Prunés
que
la consulta popular, si es fa ben feta, pot ser molt
il.lustrativa.
En
relació a l'argument de què els suggeriments sobre
l'edifici
no han estat recollits, el Sr. Prunés
considera que a l'hora de
comprovar
la seva plasmació arquitectònica no donaven bones solucions. La
retirada
de l'edifici més al darrera suposa interferir en la solució de la

de

considera
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plaça
La

posterior, alhora

solució de mantenir

ha estat sensible

que perd la seva
característica de fita cultural.
el seu actual
emplaçaiment implica que l'equip de

singularitat. Des del moment en què es
es
converteix en luia mena de plaça
relació a la plaça descoberta, és la
mateixa.
La possibilitat de què
es produeixin actes incívics
o delictius
és
la mateixa en ambdós
espais. Això no implica doncs un major índex de
siniestralitat
en aquest indret.
En quant a la intervenció del Sr. Peiró,
el
Sr. Prunés assenyala que la
voluntat política de l'equip de govern en
les
actuacions
urbanístiques ha estat sempre obtenir el màxim de sòl
públic, amb luia edificabilitat privada igual o inferior a la que el
propietari disposava.
En aquests moments el promotor disposa de 4.926
metres
quadrats de sostre i 6.770 metres quadrats de naus industrials
construïdes.
En
total,
11.696 metres quadrats. El P.G.O. donava 4.926
metres
quadrats de sostre per la part de dalt i 8.109 metres de sostre
edificable
per a equipament privat.
En total, 13.035 metres quadrats. La
modificació
del Pla General suposa
una disminució del sostre.
Es canvien
metres
quadrats d'equipament privat per metre quadrats de residencial
privat.
En tot cas, la transformació deguda al canvi d'ús fa que s'imposin
al promotor compensacions i càrregues, equivalents als majors beneficis que
pugui obtenir i per evitar una plusvàlua exagerada.
govern

a aquesta

buida
l'edifici,
fent-lo porxat,
coberta.
La
seva
seguretat,
en

Epígraf 13) Aprovació inicial del Projecte de Reposició,
primera fase del
Projecte d'Urbanització de l'àmbit afectat per la Modificació
Puntual

del P.G.O.

Tronc Central

Pren

la

en

el

sector

del soterrament de

la RENFE.

(Infraestructura bàsica, situacions provisionals)

paraula el Sr. Priuiés per tal de procedir a la
presentació del dictamen. En primer lloc distingeix dues fases en el
projecte d'urbanització. Una és la reposició i l'altra la urbanització,
essent
el pressupost de la primera fase de
600 milions. El dictamen també
proposa,
en el seu acord tercer, la contractació de les obres del projecte
en dues etapes.
El Sr. Prunés explica que aquesta primera fase, prèvia a la
urbanització
pròpiament dita, es divideix en dues etapes perquè l'obra,
mentrestant
s'acaba
l'actual
soterraiment,
exigirà que algunes de les
unitats
d'obra del projecte de reposició s'avancin
en el temps per motius
excepcionals de seguretat, de connectivitat i per problemes d'infraestruc¬
tura.
El quart acord
proposa
que en aquesta primera
etapa de la primera
fase,
degut a les esmentades raons d'excepcionalitat i només per determi¬
nades
unitats
d'obres
que
tenen a veure
éimb el restabliment de les
garanties de circulació i connectivitat, es faci una contractació directa
amb
exempció de licitació. El Sr. Prunés anuncia que l'adjudicació es farà
a
les dues empreses que ja
estan intervenint a l'obra. El
dictamen tcimbé
proposa
l'aprovació inicial de la imposició de quotes urbanístiques, tot
tenint
en compte que s'ha procurat que les
entitats públiques i les grans
entitas
privades financiïn la major part del projecte, deixant per als
propietaris privats una petita part. El Sr. Prunés fa referència tot seguit
als
motius pels quals s'ha
optat pel procediment de
contractació directa
amb exempció de licitació, tot explicant que es tracta d'un mecanisme legal
justificat per causes excepcionals. Afegeix que és la primera vegada en els
darrers
anys que s'utilitza aquest procediment, ja
que sempre s'ha emprat
el
sistema
de
contractació universal.
L'excepcionalitat de les unitats
d'obres
esmentades deriven
de
raons tècniques:
el tren desapareixerà de
superfície el 28 de maig i caldrà actuar pel que fa a la senyalització
(degut a la desaparició de les barreres), pel que fa a semaforització, pel
que fa a la connectivitat est-oest de la ciutat, pel que fa a les clavegue¬
res, etc. En resum, el Sr. Prunés manifesta que cal actuar per pal.llar els
efectes
d'un retràs
de sis
mesos, a
partir del moment en què el tren
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desapareix! de superfície i que aquesta resti neta. Donat qy«'des d'aquell
ja es podrà treballar, fóra injustificable pe
ajgúèst temps només
per un motiu formal que es pot solucionar d'acord amb laí^egalitat.
El Sr.
Primés
assenyala que, al marge de les raons tècniques, hi ha motius de
sentit
comú i de responsabilitat política. En cas
de què es produís algun
accident, per no haver actuat en matèria de senyalització, o que es produís
una inundació sense haver fet res en matèria de clavegueram,
els veïns i la
ciutat
podrien exigir responsabilitats, ja que les empreses que hi
treballen
podien haver continuat actuant avançant temps i guanyant
seguretat.
El Sr. Prunés conclou la seva intervenció explicant que les
obres
d'infraestructura
acabaran
al
mes
de
desembre,
i les
de
superestructura finalitzaran al mes de novembre. En cas de no utilitzar el
procediment
de la
contractació
directa el projecte
de reposició
s'endarreriria
sis mesos, perdent també seguretat
i comoditat. Donats els
motius
d'excepcionalitat explicats, el Sr. Prunés demana el vot favorable
en el present dictamen.
moment

el

Es
procedeix tot seguit
següent resultat:
PSC
CIU
IC
PP

El

(15
( 6
( 2
( 2

a

la votació del present dictamen, cimb

A FAVOR

vots)
vots)
vots)
vots)

ABSTENCIÓ
A FAVOR

ABSTENCIÓ

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER."
Aprovar, amb caràcter inicial, el Projecte de Reposi¬
primera fase del Projecte d'Obres d'Urbanització de l'àmbit afectat
per
la Modificació Puntual del Pla General en el sector del soterreiment de
la
RENFE. Tronc central (Infrastructura
bàsica, situacions provisionals),
redactat
per l'Enginyer de Camins, Canals i
Ports, Sr. Juan Luís Monjarás
Torres
de l'Empresa INECO,
S.A., amb un pressupost per a coneixement de
l'administració, inclòs l'I.V.A. de 633.751.838,- PTA.

ció,

SEGON.- Aprovar l'exposició pública del Projecte per un termini
dies, mitjançant Edicte publicat a la premsa local, considerantaprovat definitivament si durant aquest període d'informació pública no

de

trenta

se
es

produeixen reclamacions ni al·legacions.
TERCER.-

Aprovar la contractació de les obres del Projecte, en

dues
etapes, la primera que contingui els treballs que cal executar mentre
s'acaben
les obres
del soterrament
i que
restableixin la connectivitat
Est-Oest de la ciutat, per un import per contrata de 284.612.397,- PTA i la
segona,

s'hagin

refereixi als treballs que no es poden executar fins que
acabat totalment les obres del soterrament, per un import de
que es

contrata de

275.840.680,- PTA.
QUART.-

Acordar

un

cop aprovat

definitivament el

Projecte,

del mateix, amb un pressu¬
de contractació directa, amb exempció
de licitació, d'acord amb el que estipula l'article 275.l.a) i 4 de la Llei
8/1987 de 15 d'abril. Municipal i de Règim Local de Catalunya.
l'adjudicació

de les obres de la primera etapa

post de 284.612.397,- PTA pel sistema

lars

que

CINQUÈ.- Aprovar el Plec de Condicions administratives
regiran la contractació de les obres de la primera etapa

particu¬
del Pro¬

jecte aprovat.
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SISÈ.- Declarar innecessària la reparcel.lació dels terrenys
inclosos
dins l'àmbit de
la unitat sector
delimitada per la
Modificació
Puntual
del Pla
General
d'Ordenació en el
sector del soterrament
de la
RENFE.

SETÈ.- Aprovar inicialment la imposició de
l'execució de les obres que constitueixen la
primera fase del Projecte de referència, d'acord
repartiment establerts en aquest informe i d'acord cimb
finançament:
per

a

Pressupost

per a

coneixement de l'administració:

Finançament previst:
Participació de l'Ajuntament
(PCAL i pròpies)
Quotes propietaris
Conceptes inclosos en les obres
del Soterrament (Capítol paviments)

de quotes

quotes urbanístiques
primera etapa de la

amb els criteris de
el següent quadre de

352.111.230,- PTA

252.750.819,- PTA
44.461.578,- PTA
54.898.833,- PTA

VUITÈ.- Aprovar l'exposició pública de l'expedient d'imposició
urbanístiques.
Dins

el

torn

d'explicació

de

pren
la paraula el Sr.
Grup té a veure amb els
de contractació directa
no és emprat sistemàticament,
sinó en casos excepcionals com el present. El
Sr.
Callejas recorda però, que en les obres adjudicades en els darrers
temps
s'han assolit baixes de l'ordre del 30 o 35%. Aquest percentatge,
aplicat a la primera etapa de la primera fase del projecte d'urbanització,
suposaria un estalvi important per a la ciutat. La llei permet concedir
exempcions de licitació en casos d'urgència. El Sr. Callejas cita el cas de
l'esfondrament
d'un pont
que incomuniqui
una localitat.
Si s'hagués de
seguir el procediment habitual fóra contraproduent. Per aquesta raó, el Sr.
Callejas no comparteix els arguments del Sr. Prunés sobre l'excepcionalitat
del
present projecte. Afegeix que es podia haver fet un concurs. En aquest
procediment la llei no obliga a adjudicar les obres a l'empresa que ofereix
un
pressupost més barat,
sinó que intervenen altres factors. En aquest
supòsit cal considerar que les dues empreses que ja estan treballant en el
projecte,
i per fer front a les possibles empreses competidores, oferirien
unes
baixes fortes en els preus. En cas que alguna altra empresa oferís un
preu
encara més ajustat, aleshores es podria
concedir l'adjudicació a les
empreses que ja hi treballen, en ordre a consideracions no econòmiques sinó
per la possibilitat de què puguin començar les obres molt abans, evitant un
endarreriment
de sis mesos. Donat que seguint el procediment de contracta¬

vot

Callejas

per assenyalar que
l'abstenció del seu
interessos
dels veïns perjudicats. El procediment

ció

directa només hi ha dues

empreses, els seus preus seran
més elevats,
perdent la possibilitat d'assolir baixes importants. Finalment, el Sr.
Callejas assenyala el component polític d'avançar el màxim l'execució de
les
obres, ja que en cas contrari aquestes no estarien acabades abans de
les properes eleccions municipals. Tot i així, el benefici que comporta per
als
ciutadans
avançar
l'execució de les obres d'urbanització és motiu

suficient per no votar en contra.
El Sr.

Morales pensa que

la ciutat es troba davant una situació
només per la magnitud i importància de l'obra, sinó perquè
s'ofereix
la possibilitat de guanyar sis
mesos de temps. En relació
a la
possibilitat de fer un concurs obert, el Sr. Morales considera que si al
capdevall el que es valorarien serien els aspectes tècnics de les ofertes.

excepcional,
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no
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•

ells la realització d'estudis topogràfics, de .s quals ja disposen les
dues empreses que estan treballant en l'obra, aquest fóra un. argument per a
la
seva adjudicació a aquestes mateixes
empreses. El
entre

Sr.^^rales

considera

fóra del tot lleial per les altres empreses no^^ir això clarcunent.
Finalment,
el Sr. Morales reitera la legalitat del procediment de contrac¬
tació
directa i la seva
justificació per l'excepcionalitat de la primera
etapa de la primera fase del projecte.
que

no

El

Sr. Massó manifesta que entén els raonaments del Sr. Prunés.
així, no cal menysprear la importància dels aspectes formals. En
temes
de contractació, cal atendre's a l'excepcionalitat però, de vegades,
aquesta urgència va en contra dels diners públics. El Sr. Massó considera
aquest
fet prioritari. Si s'hagués fet bé, l'endarreriment esmentat de sis
mesos
es podria
haver reduït a tres. Es podria haver fet una licitació
oberta.
Les dues empreses que ja hi treballen seguróiment haurien estat les
designades per dur a terme el projecte. El fet d'estar treballant en el
lloc ja implica un estalvi.

Tot

i

El

Sr.

Prunés manifesta que

el procediment ha estat bastit de
pèrdua econòmica derivada de l'excepcionalitat es
Prunés informa que, en
relació a la hipotètica
baixa del 30 o 35% esmentada pel Sr. Callejas, s'ha aplicat un 10 o un 15%,
perquè les unitats d'obres afectades han estat calculades amb els preus amb
els
que les empreses que ja hi treballen van licitar l'any 1991. Per altra
banda, si aquestes van ser les empreses triades aleshores va ser perquè els
seus
preus
eren
ja els més barats -al 1991-, en im concurs obert en
competència amb un nombre força elevat d'aspirants. Finalment, el Sr.
Prunés
posa ènfasi en el
fet que les empreses ja estan treballant en el
lloc,
amb el que això significa d'estalvi, que es podria valorar potser
tal forma que la possible
reduirà
al mínim. El
Sr.

entre

altre

un

al 15%.
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Ja

tenen

el material

acumulat

en

el

lloc de

disposen de la direcció de
a més, una
d'elles
informa que les dues
empreses
estan disposades a competir entre elles, ja que no fóra admisible
que
es
possessiu d'acord i ofertessin el mateix. Probablement,
a la
pràctica,
la seva oferta serà comparable a les baixes que es podrien
assolir
per altres mitjans, al marge
de guanyar molt de temps amb aquest
l'obra,

ja tenen fets els estudis topogràfics,

in situ,
així com la caseta del personal i,
fabrica
el formigó a l'obra. Finalment, el Sr. Prunés

l'obra

procediment.
Epígraf 14) Aprovació de la imposició de contribucions especials en el
Projecte d'Urbanització de l'enllaç de l'Avgda. de Barcelona
amb el Passeig 22 de juliol, costat sud-est.
Sotmès
aprova per

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat el següent acord;
ÚNIC.-

Aprovar

de les

obres de

imposició de Contribucions Especials per
l'enllaç de l'avinguda de Barcelona amb el
passeig vint-i-dos de juliol, costat sud-est, amb els tipus d'imposició se¬
güents :
l'execució

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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la

Clavegueram

90 %

Asfaltat

90 %

Voreres

90 %

Obertura de carrer

90 %

Nova alineació

100 %

Jardineria

100 %

Murs

-A

i tanques

90 %

1.876.660,3.026.506,3.444.785,3.205.345,0,0,2.140.611,-

8)
9)
10)
11)

Enllumenat públic

90
100
100
90

Zones d'esbarjo

Altres
Control qualitat

Donant

com

a

resultat la

%
%
%
%

711.916,0,0,242.114,-

quantitat de 14.647.937,- PTA.

Epígraf 15) Sol.licitud

a la Junta de Sanejament
del Departament de Polí¬
Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Cata¬
lunya, de fons per al mamteniment mínim i imprescindible de la

tica

xarxa

primària de col.lectors d'aigües residuals.

Sotmès
aprova per

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:
PRIMER.-

Aprovar el projecte de manteniment mínim i imprescin¬
dels col.lectors d'aigües residuals del terme
municipal de Terrassa per a l'any 1994, per un import de 2.628.800,- PTA.
dible

de la

primària

xarxa

SEGON.- Sol.licitar a la Junta de Sanejament del Departament de
Política
Territorial
i
Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya
l'atribució
de
fons,
estimats en 2.628.800,PTA,
en
concepte
de
manteniment
mínim i
imprescidible de la xarxa primària dels col.lectors

d'aigües residuals del terme municipal de Terrassa

per a

Epígraf 16) Requerir al Sr. Angel Gómez Gómez-Agüero
les obres executades
per

en

la finca del

per

carrer

l'any 1994.
tal que enderroqui
Magallanes núm. 30,

il.legalitzables.

ser

Sotmès

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:

aprova per

PRIMER.mez

en

el

seu

Desestimar la sol.licitud efectuada pel Sr. Ángel Gó¬
escrit presentat en data 9.6.93, no procedint l'anul.lació de

la sanció econòmica
11 de maig del 1993.

imposada

en

el Decret de l'Alcaldia-Presidència de data

SEGON.Requerir al Sr. ÁNGEL GÓMEZ GÓMEZ-AGÜERO per a que, en
el
termini màxim d'UN MES, enderroqui les obres
executades en la finca de
referència
C/ Magallanes núm. 30 que són
il.legalitzables, és a dir: des¬
munti
el cobriment dels 32 metres de pati efectuat amb plafons de fibroci¬
ment ondulat i soportat per una estructura de taulons de fusta.
TERCER.tat

Que s'anoti el present acord al Registre de la Propie¬

corresponent.

Epígraf 17) Requerir

al Sr. Vicente Aguilera Cordón per tal que enderroqui
les
obres efectuades en la vivenda de
la planta pis primer de
l'edifici del carrer Maó, núm. 10, que són il.legalitzables.
Sotmès

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntaunent

en

Ple

unanimitat els següents acords:

aprova per

PRIMER.-

Requerir al Sr. VICENTE AGUILERA CORDON per a que, en
enderroqui les obres efectuades en la vivenda de
planta pis primer de l'edifici del C/ Maó que són il.legalitzables, és a

el termini màxim d'UN MES,
la

dir:

la

teulada

l'esmentada
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o

element

planta pis primer

sortint
en

el

construït

a

nivell

del sostre

de

celobert comunitari. Havent d'aportar

è
certificat,

emès per
l'esmentat enderroc.
SEGON.-

tat

tècnic

acreditatiu

competent,

de

l'execució

de

Que s'anoti el present acord al Registre de la Propie¬

corresponent.

Epígraf 18) Requerir

a la Sra. Olga Delgado Rua per tal que enderroqui les
obres efectuades en la finca del carrer Llevant núm. 13, planta

baixa, porta primera,
Sotmès
aprova per

votació

a

el

són il.legalitzables.

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:
PRIMER.-

ESTIMAR PARCIALMENT el

la Sra. OLGA DELGADO RUA

per
data

que

de

recurs

reposició interposat

contra el Decret de l'Alcaldia-Presidència de

29 d'octubre del 1993, en
de la sanció de 15.000 PTA

el sentit de declarar la nul.litat de ple
imposada en el Punt Tercer i confirmar ín¬
tegrament la resta de pronunciaments.
dret

SEGON.-

Requerir

a la Sra. Olga
Delgado Rua per a que, en el
enderroqui les obres efectuades en la finca del 0/
Llevant
baixa, porta primera, que són il.legalitzables, és
a
dir, el cobriment del pati de la vivenda, d'uns 35 m2., que suposa una
ampliació de la mateixa; havent d'aportar, dins el mateix termini,
certificat
emès per
tècnic competent i visat pel corresponent Col.legi,

màxim d'UN MES,
núm. 13, planta

termini

acreditatiu de la realització de l'esmentat enderroc.
TERCER,
tat

Que s'anoti el present acord al Registre de la Propie-

corresponent.

Epígraf 19) Requerir
obres

aprova per

al Sr. Diego Forte

efectuades

planta baixa, porta

segona,

Sotmès

el

votació

a

que

present

tal

enderroqui les
Llevant, núm.
13,
són il.legalitzables.
per

del

que

carrer

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:
ESTIMAR PARCIALMENT el

PRIMER.-

pel

López

la finca

en

LÓPEZ

Sr. DIEGO FORTE

reposició interposat

Decret de l'Alcaldia-Presidència de
el sentit de declarar la nul.litat de ple

contra el

data

29 d'octubre del

1993,

dret

de la sanció

15.000 PTA

de

de

recurs

en

imposada
íntegrament la resta de pronunciaments.

en

el

Punt Tercer i

confirmar

SEGON.- Requerir al Sr. Diego Forte López per a que, en el ter¬
màxim d'UN MES,
enderroqui les obres efectuades en la finca del C/
Llevant núm. 13, planta baixa, porta segona, que són il.legalitzables, és a

mini

vivenda, d'uns 10 m^, que suposa
mateixa; havent d'aportar, dins el mateix termini,
tècnic competent i visat pel corresponent Col.legi,

el cobriment de part del pati de la

dir,

ampliació de

una

la

certificat

emès per
acreditatiu de la realització de l'esmentat enderroc.
TERCER.tat

Que s'anoti el present acord al Registre de

I

no

havent-hi cap

més

assumpte que tractar, q

per
dos quarts de tres de la
Presidència s'aixeca la sessió,
a

la Propie¬

corresponent.

tardà del dia de la
dj la qual s'estén la

dos minuts
de la
com
resent Acta,
manquen

per part

Secretari CERTIFICO.
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