ACTA

SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA

DE LA

D'ABRIL DE

i VILA

a

la Sala de
Sessions de la
Casa
de la ciutat de Terrassa,
vint-i-vuit d'abril de mil nou-cents

noranta-quatre, es reuneix l'Ajuntament
en

Ple per

SR.

JOSEP BALLART i

BALLÚS

Sessió

SR.

RAFAEL CALLEJAS

i ROMA

de l'Il.lm.

SR.

RODOLF

SR.

JOSEP CASAJUANA i PLADELLORENS
JOSEP COROMINAS i BUSQUETA

CAMAÑES

i VILLALBA

ROSA MARIA FERNANDEZ i

LABÒRIA

SANSA

SR.

JORDI

SR.

XAVIER MARCET i GISBERT

SR.

JOSEP

SR.

QUINTIN MONTES i PEREZ

SR.
SR.

FRANCISCO MORALES i VALLE
JORDI MORCILLO i CASAS

SR.

PERE NAVARRO

SRA.
SR.

MASSÓ

i

i MARTORELL

i MORERA

NURIA OLLER i TORRES
VICTOR

PEIRÓ

i RIUS

JORDI PLANA i NIETO

SR.

ALEIX PONS

SR.

ANTONI

SR.

JOSEP M.

SR.

i SANTAMARIA

SATORRAS i TRENCHS
JOAN TAMAYO I SALA

SR.

CONSOL TORRES i VIDAL
FERRAN TURÀ i ÀVILA

SR.

LUCIO VILLASOL i GONZALEZ

JOSEP M.

Sr.

primera convocatòria

i BELLERA

SANAHUJA i

Presidència

Alcalde-President de la

Assisteixen
marge

pel

els

Regidors

que

al

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

Secretari General de la

També
Liesa

Corporació.

està present

i

el Sr. Jesús M.
Interventor de Fons

Liesa,

Municipal.
Oberta

la sessió per

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

passen

les
Actes
de
les reunions
fetes els
dies 24 de febrer i 8 d'abril d'enguany

(sessions núms. 2/94 i 3/94, respecti¬
vament),
les quals són aprovades per
unanimitat.
Tot

REGIDORS EXCUSATS
SR. FCO. JAVIER BALLBÉ
SR.

en

Corporació, Manuel Royes i Vila.

cia,

i COLL

PRUNÉS

fer

Ordinària, sota la

PADRÓ

SR.

SRA.

-

Consistorial

REGIDORS ASSISTENTS
SR. JOSEP ARAN I TRULLÀS

SR.

DIA 28

4/94

A

MANUEL ROYES

SRA.

SESSIÓ NUM.

-

PRESIDENT
SR.

PER L^AJUNTAMENT EN PLE EL

1994

seguit

es

procedeix

a

tanciació
dels assumptes que
l'Ordre del Dia.

la subscomponen

PLAYÀ
Epígraf 2) DESPATX D'OFICI

SECRETARI

SR.

ABUNDIO LORENTE i MILLAN

Ratificació

136/94,

INTERVENTOR
SR.

2.1.

JESUS M.

LIESA i LIESA

del

relatiu

del

Padró

amb

referència

a

Decret

Municipal
a

núm.

la rectificació

d'Habitants
gener de

1 de

1994.

en
Ple aprova per
la ratificació dels
acords

L'Ajuntament
unanimitat

següents:
PRIMER.-

Aprovar la rectificació del Padró Municipal d'Habitants amb
de gener de 1994, d'acord amb el que s'estableix a l'article
81.1 i 81.2 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Enti¬
tats
Locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, quedant
establerta una població de Dret de 161.428 habitants.
referència

a

SEGON.-

quinze

dies,

d'Habitants,

1

Així mateix

s'aprova exposar al públic durant el termini de
efectes de reclamació, la rectificació del Padró Municipal
per a la seva posterior remissió a la Delegació Provincial de
a

l'Institut Nacional d'Estadística.

•

-,

^£rí.k
TERCER.- Elevar al Ple els anteriors acords
per

2.2.

ió.

Ratificació
del
Decret
núm.
295/94,
d'accions
judicials contra Joaquín Muñoz Domínguez
reclamació de quantitat per danys a la via pública.

L'Ajuntament
següents:

Ple

en

aprova per

unanimitat

i

interposició
altres, en

la ratificació dels acords

PRIMER."

Interposar les acciones judicials pertinents contra els
JOAQUIN MUÑOZ DOMINGUEZ,
JOAQUIN MUÑOZ MARTINEZ,
mayors d'edat,
veins
de Terrassa, amb domicili en
la Plaça Font Freda, n^ 96,5^-1^, DON
EDUARDO
ARCAS
CANALIAS
i MANUEL
ARCAS LLOVET,
majors d'edat, veïns de
Barcelona,
carrer Moratín, 27-C, i contra les Cias. Asseguradores "MESAI",
amb
domicili social a Madrid, carrer Alonso Cano,
44 i contra " LA PATRIA
HISPANA" amb domicili social a Barcelona, Avinguda Diagonal, 504, porta 7^,
en
reclamació de la quantitat de CINQUANTA-DOS MIL VUIT-CENTES VINT-I-DUES
PESSETES, import dels danys causats a una tanca del pont, situat a la Ctra.
Castellar
amb
la
Avgda. Barcelona, el dia 6 de setembre de 1993, pel
vehicle, B-3641-JT.
Senyors

SEGON.- Nomenar per

Srs.

la representació i defensa d'aquesta Corporació, els
Municipals, Anna Galiana i Cruz i Primitivo Villasol

Lletrats

Valderrey.
Elevar el

TERCER.-

present

Decret al

Ple

de la Corporació

per a

la

ratificació.
2.3.

Ratificació

S.L.,

del Decret núm.

301/94, relatiu a la compareixença en el
interposat per Estudios Serigráficos,

contenciós-administratiu

recurs

en

relació

a

la liquidació de

l'Impost d'Activitats Econòmi¬

ques.

L'Ajuntament
següents :

en

Ple

aprova per

unanimitat

la ratificació dels acords

PRIMER.Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
2257/93
interposat per Estudios Serigráficos S.L., davant la Secció 1- del
contenciós-administratiu
del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya,
contra
la
resolució
de
9-6-93
desestimatoria del
recurs de
reposició

de l'Impost d'Activitats

interposat contra la liquidació
1992, Decret AE9200213945.
SEGON.- Nomenar per a

el

Procurador dels

municipals,

Srs.

Econòmiques de

la representació i defensa d'aquesta Corporació,
Carmen Ribas
i Buyo,
i els Lletrats
M^ Playà i Massaguer i Juan Antonio Vilchez

Tribunals Sra.

Josep

Cárdenas.

seva

Elevar el present
ratificació.

2.4.

Ratificació

TERCER.-

Jutjat
panys
gener

00781 6

Decret

al Ple de la

Corporació per a la

relatiu a la denúncia davant el
d'Instrucció de Terrassa el fet de tapar amb silicona els
dels comerços dels carrers Sant Pere i Cardaire el dia 27 de
d'enguany.

-A

del Decret núm. 363/94,

1

Es
sents

procedeix en primer lloc a la votació de la ratificació dels pre¬
acords, la qual és aprovada amb el següent resultat:

PSC

(15
( 7
(2
( 1

CIU
IC
PP

El

A FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR

contingut dels acords ratificats és el següent:

PRIMER.-

amb
dia

A FAVOR

vots)
vots)
vots)
vot )

Denunciar al

Jutjat d'Instrucció de Terrassa el fet de tapar

silicona els panys dels comerços dels carrers
Sant Pere i Cardaire el
27 de gener d'enguany, efectuades per les següents persones: Margarita

SALVADOR FABREGAT i Maria FERRER MARTINEZ,
SEGON.-

Nomenar

per
a
la presentació d'aquesta
denúncia
representació de la Corporació els Srs. Primitivo Villasol Valderrey
Josep Ma. Playà i Massaguer, Lletrats Municipals.
TERCER.-

Elevar el present

Decret

al Ple de la

Corporació

per a

en

i

la

ratificació.

seva

el torn

Dins

d'explicació de vot

la paraula el Sr. Callejas, per
pel fet que, per primera vegada,
l'Ajuntament de Terrassa ha pres l'acord d'iniciar actuacions judicials
contra
els responsables
d'actes incívics.
És intolerable que la ciutat
sigui embrutada per uns quants individus, de forma sistemàtica, mitjançant
pintades i tapant els panys de les portes amb silicona. El Sr. Callejas
recorda
que el Grup municipal
del Partit Popular ja havia demanat aquest
tipus d'actuacions fa temps.
tal

de manifestar

El

les

Sr.

la

seva

pren

satisfacció

Morales manifesta que el seu Grup és conscient del problema de
a la nostra ciutat.
Però considera que no s'han de barrejar
con
ara
les
pintades, els graffitis o les signatures que

pintades

actuacions

proliferen per tot arreu, amb unes determinades circumstàncies socials
polítiques. Cal marcar la separació entre aquests fets.

i

El

Sr. Massó considera que és evident que
hi ha actes, com ara tapar
de portes amb silicona o trencar vidres, clarament incívics, per molt
que
es
vulguin relacionar amb unes circumstàncies com les de la vaga
general del dia 27 de gener. No s'ha de barrejar la llibertat de
manifestació,
emparada per la Constitució,
éimb l'incivisme que suposa
l'atemptat contra la propietat privada. Cal castigar als responsables
d'aquests actes.

panys

El

Sr.

Ccimañes recorda que

l'Ajuntament fa temps que realitza denún¬
vegades s'ha denunciat davant el Jutjat corresponent a
la comissió d'actes incívics o la realització de pintades.
Aquesta
vegada, per donar-li un relleu
especial i per manifestar
públicament la preocupació d'aquest Ajimtament envers aquests problemes,
s'han
presentat im conjunt de Decrets a la ratificació del Ple. El Sr.
Ccimañes
considera que tan incívic és embrutar una façana amb una signatura
que amb una consigna política o sindical. Afegeix que hi ha canals democrà¬
tics establerts per donar publicitat a aquest tipus de missatges.
Altres
ciutadans
per
cies.

2.5.

102

Ratificació

del Decret núm.

364/94,

relatiu

a

la denúncia

davant el

Jutjat

d'Instrucció

vidrieres

de

les

Terrassa

pintailes efec^HÍadés en les
siltuat at, carrer Francesc

del Centre Comercial de Terrassa,

Salvans, el dia 27 de

gener

d'enguany.

Es
sents

procedeix en primer lloc a la votació de la ratificació dels
acords, la qual és aprovada amb el següent resultat:

PSC
CIU
IC
PP

El

(15
( 7
( 2
( 1

vots)
vots)
vots)
vot )

pre¬

A FAVOR
A FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR

contingut dels acords ratificats és el següent:

PRIMER.-

Denunciar al
les
vidrieres

les pintades
situat al
carrer
Francesc Salvans, el dia 27 de
gener d'enguany, efectuades per les
següents persones: Ramón RODRIGUEZ VICENTE, Jaime BOFILL FERRER, Joaquin
RIUS
ULLDEMOLINS, Alvaro TAPIA MARTIN,
Jaime David FARRÉ FERRER,
Pedro
Manuel ALCARAZ SORIANO, Francisco Ramón ZAMORA HIDALGO, Tomás HERREROS SALA
efectuades

a

Jutjat

d'Instrucció de Terrassa

del Centre Comercial

de Terrassa,

i Juan CANELA BARRULL.
SEGON.Nomenar
per
a
la presentació d'aquesta
denúncia
representació de la Corporació els Srs. Primitivo Villasol Valderrey
Josep Ma. Playà i Massaguer, Lletrats Municipals.

Elevar el present

TERCER.seva

Decret

al Ple de la

Corporació

per a

en

i

la

ratificació.
Dins el torn

d'explicació de vot, pren la paraula el Sr. Callejas, qui
de manifest que no hi ha d'haver ciutadans de primera i de segona.
Quan algú embruta la ciutat, sigui qui
sigui, cal actuar en conseqüència.
Afegeix que no és l'Ajuntament qui jutja, sinó que només posa els fets en
coneixement
del Jutjat. L'actuació municipal és de denúncia. Serà el Jutge
qui decidirà si són diferenciahles unes actuacions de les altres. Final¬
ment,
el Sr. Callejas fa pública la seva felicitació al Sr. Camañes per no
haver
establert distincions
entre les
persones que
embruten la ciutat,
sigui pels motius que siguin.
posa

2.6.

365/94, relatiu a la denúncia davant el
Jutjat d'Instrucció de Terrassa les pintades efectuades a les parets
i
façanes d'immobles d'aquesta ciutat, en la darrera quinzena del mes
de gener d'enguany.

Ratificació

Es
sents

procedeix

del Decret núm.

en

primer lloc a la votació

de la ratificació dels pre¬

acords, la qual és aprovada amb el següent resultat:
PSC
CIU
IC
PP

El

(15
( 7
(2
( 1

A FAVOR
A FAVOR

vots)
vots)
vots)
vot )

ABSTENCIÓ
A FAVOR

contingut dels acords ratificats és el següent:
Denunciar al

PRIMER.-

efectuades

007817

a

les parets

-A

i

Jutjat d'Instrucció de Terrassa les pintades
façanes d'immobles d'aquesta ciutat a l'última

quinzena

del

de gener d'enguany efectuades per les següents persones:
MATARIN, Ruben SANCHEZ DE JUANA, Jonathan LOPEZ CALVEZ, Ruben
GALERA, Sergio JARA CASTILLO, Domingo PONS BRUNO, Francisco Javier
mes

Juan CASTILLA

PIZARRO

SILLERO RECHE.
SECON." Nomenar per a

la presentació d'aquesta denúncia en representa¬
Corporació els Srs. Primitivo Villasol Valderrey i Josep Ma. Playà i Massaguer, Lletrats Municipals.
ció de la

TERCER."
seva

Elevar el present
ratificació.

2.7.

Ratificació

Decret

al Ple de la

Corporació

per a

la

del Decret num. 366/94,
relatiu a la denúncia davant el
Jutjat d'Instrucció de Terrassa les pintades efectuades en els murs
de Renfe, en el Passeig 22 de Juliol, el dia 27 de gener
d'enguany.

Es

procedeix en primer lloc a la votació de la ratificació dels pre¬
acords, la qual és aprovada amb el següent resultat:

sents

PSC
CIU

IC
PP

El

(15
( 7
( 2
( 1

vots)
vots)
vots)
vot )

A FAVOR
A FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR

contingut dels acords ratificats és el següent:

PRIMER."

efectuades

en

Denunciar al

els

murs

Jutjat

d'Instrucció de Terrassa les pintades
el Passeig 22 de juliol el dia 27 de
les següents persones: Alejandro GARCIA del

de la RENFE,

gener d'enguany, efectuades per
OLMO i Angel UCIDOS MURCIECO.

en

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

Elevar el present
ratificació.

2.8.

Ratificació

Decret

al Ple de la

Corporació

per a

en

i

la

del Decret núm. 368/94,
relatiu a la denúncia davant el
Jutjat d'Instrucció de Terrassa les pintades efectuades en les parets
i
façanes d'immobles al carrer Bartolomeu Amat, el dia 8 de febrer de
1994.

L'Ajunteiment
següents:
PRIMER."

en

Ple

aprova per

unanimitat

la ratificació dels acords

Denunciar al

Jutjat d'Instrucció de Terrassa les pintades
façanes d'inmobles al carrer Bartolomeu Amat
d'aquesta ciutat, el dia 8 de febrer de 1994, per les següents persones:
Juan José Rodríguez Tenorio, David Callejas Lorite i Daniel Mas Miralles.
efectuades

a

SEGON."

representació
i

Cruz

i

parts i

Nomenar

per
a
la presentació d'aquesta
denúncia en
de la Corporació, els Srs. Lletrats Municipals, Anna Galiana

Primitivo Villasol i

TERCER."

104

les

Valderrey.

Elevar el present

Decret

al Ple de la

Corporació

per a

la

seva

ratificació.

2.9.

Ratificació
del Decret núra. 466/94, relatiu a la
c^pareixença en els
antes
del Judici de Fallida,
tramitat a instànçâra de
l'empresa DIS¬
TRIBUCIONES
ÂSFâ, S.A., en reclamació de la quantitat a què fa refe¬
rència
la Certificació de deutes lliurada

^

per

Recaptació.

L'Ajuntament
següents:
PRIMER.-

en

Ple aprova per unanimitat

l'Institut Municipal de

la ratificació dels acords

Comparèixer

en
els autes de Judici de Fallida,
número
tramita al Jutjat de Primera Instancia número 4 de
Terrassa, a instàncies de l'empresa DISTRIBUCIONES ASPA, S.A. en reclamació
de
la quantitat a que fa referència la
Certificació de deutes lliurada en
data
18 de
febrer actual
pel senyor Gerent de L'Institut Municipal de

IM183/93

que

Recaptació

es

per

import de 209.970 pessetes.

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

pals.
Elevar el present
ratificació.

TERCER.seva

2.10.

Decret

al Ple de la

Corporació

del Decret núm. 467/94, relatiu
a l'exercici de l'opció
la sentència del Jutjat de lo Social núm. 6 de Barcelona,
relació a l'acomiadament del Sr. Carles Balagué Comorera.

en

en

Es

procedeix en primer lloc a la votació de la ratificació dels
acords, la qual és aprovada amb el següent resultat:

sents

PSC

(15
( 7
( 2
( 1

CIU
IC
PP

El

vots)
vots)
vots)
vot )

pre¬

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

ABSTENCIÓ

contingut dels acords ratificats és el següent:

PRIMER."
a

la

Ratificació

prevista

i

per a

l'Art.

Exercitar

l'opció prevista al fallo de la Sentència d'Autes
de Procediment Laboral,
pel que s'abonarà al

de la Llei

110

Carles Balague Comorera una indemnització de 45 dies de salari per
de servei, prorratejant-se per mesos els périodes de temps inferiors a
un
any
i fins un màxim de 42 mensualitats,
i els salaris deixats de
percebre des de la data de l'acomiadament fins a la notificació de la
senyor

any

resolució.
SEGON.-

Notifiqui's el present Decret

a tots

els interessats.

TERCER.- Que el Ple de
Decret

la

en

Pren

seva

la

propera

l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau, el present
sessió ordinària.

paraula el Sr.

Callejas,

per

tal de

manifestar

que

Decrets

aquest posen
de relleu comportaments criticables per part d'alguns
membres
de l'equip de govern. És intolerable que s'intentés enganyar a una
com

persona

que

00781 8

havia estat treballant

-A

com a conserge

de la Casa Museu Alegre

de

Sagrara durant molts anys, fent-lo fora de l'habitatge que ocupava. Per
els Tribunals ban rebutjat aquesta mesura, tot condemnant l'Ajuntament
a
indemnitzar-lo. El tarannà demostrat per l'equip de
govern no és el més
adient, i no és propi d'un Grup municipal que s'en diu socialista.
sort

El

Aran manifesta que

Sr.

el Decret que ara es ratifica no té res a
qüestió de 1'habitatge. El Tribunal únicament ha declarat la
improcedència de l'acomiadéiment, la qual cosa ha d'ésser acatada encara que
sigui discutible.
El Sr. Aran recorda que el Sr.
Balagué pretava uns
serveis
en
virtut
d'un
vell
contracte,
fet fa més de vint anys, de
prestació de serveis personals. Aquest conveni, que no era ni tan sols un
contracte laboral, estava molt mal redactat. Posteriorment es va creure que
aquell pacte ja no tenia vigència perquè la persona ja no desenvolupava les
tasques per les quals rebia una remuneració. Per aquesta raó es va creure
que aquell contracte administratiu ja no estava en vigor i es va rescindir.
La persona afectada va presentar recurs i el Jutjat l'ba estimat procedent,
condemnant
l'Ajuntament a pagar 45 dies de salari per any treballat. La
quantitat total a pagar és de cent mil i escaig de pessetes, la qual cosa
demostra
quin tipus de conveni s'havia establert en el seu moment amb
veure

amb la

aquesta persona.
2.11.

Ratificació

de la Resolució núm.
495/94, relativa a l'aprovació de
les
memòries
valorades
de
dos
projectes i la sol.licitud a la
Direcció
General d'Ocupació del Departament de
Treball la subvenció

corresponent.

L'Ajuntament
següents;

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER.a

la present

Aprovar les memòries valorades dels projectes
Resolució i que són els següents:

-NETEJA I PINTAT DE LA

-INFORMATITZACIÓ

que

s'adjunten

SENYALITZACIÓ SEMAFÓRICA

DELS ARXIUS DE LA POLICIA MUNICIPAL

SEGON.- Sol.licitar en la Direcció General d'Ocupàció del Departament
Treball la subvenció que correspon als
projectes dels Plans d'Ocupació
inclosos a les memòries valorades i que ascendeix a CINC MILIONS SIS-CENTES

de

DOTZE MIL SET-CENTES

SETANTA-DUES PESSETES

TERCER.En
cas
que
la subvenció
sol.licitada,
facultar al Tinent d'Alcalde
Josep Aran i Trullàs a realitzar totes les
en

atorgada

sigui inferior

a

la

de Foment i Serveis Generals,
accions derivades de la posada

marxa.

seva

2.12.

QUART.Elevar la present Resolució al Ple de la Corporació per a la
posterior ratificació.
Ratificació del Decret núm. 502/94, relatiu en la compareixença en el
Judici
Verbal
interposat per Jonathan
Rodríguez Suriñena, en
reclamació de quantitat per danys causats en el seu vehicle.

L'Ajuntament
següents:
PRIMER.-

106

(5.612.772.-PTA).

en

Ple

Comparèixer

aprova per

en

el

unanimitat la ratificació dels acords

Judici

Verbal número

20/1994

que

es

tramita
en el
Jutjat de Primera Instància número 3, a instàjicia del senyor
Jonathan
Rodriguez Suriñena, major d'edat, veí de Terras^ref, amb domicili a
la Ctra, de Rubí, 106, contra l'Ajuntament de
Terrassa, en reclamació de la

quantitat de 73,772 pessetes,
import dels danys causats
motocicleta,
al caure a l'Avgda.
Sta.
Eulàlia a 1'alçada
Concepció Arenal, el dia 2 de maig de 1992.

a

la seva
del carrer

SEGON.Nomenar
per
a
la representació i
defensa d'aquesta
Corporació, els Srs. Primitivo Villasol Valderrey i Anna Galiana i Cruz,
lletrats municipals.
TERCER.Elevar el present Decret al
ratificació.

seva

2.13.

Ratificació
la

Ple de la Corporació per

a

la

de la Resolució núm.

607/94, relativa a la sol.licitud a
Diputació de Barcelona de subvencions per a determinats programes

d'activitats.

L'Ajuntament
següents:

seguit

Ple aprova

Sol.licitar

PRIMER.tot

en

a

la

per

unanimitat la ratificació dels acords

Diputació de Barcelona les subvencions

Concepte

Import

"Macromoguda/La Festa dels Instituts"

2.500.000.-PTA

"Intercanvis

1.900.000.-PTA

'94"

"Formació"

1.600.000.-PTA

SEGON.-

propera

sessió

Ratificar aquesta
que

Resolució

per

l'Ajuntament

en

Ple

en

la

celebri.

Quan passen tres minuts de tres quarts
niament de la sessió el Sr. Marcet.
2.14.

que

relacionen:

es

de vuit,

s'absenta momentà¬

Ratificació
Decret núm.
617/94, relatiu a la compareixença en els
autes
del judici interposat per Pablo Vila Florensa i altres, en re¬
lació
a la reclamació de la possessió de
la finca que confronta ctmb
la via de Renfe i carrer de la Llibertat.

L'Ajuntament
següents :
PRIMER.-

en

Ple

Comparèixer

aprova per

en

unanimitat la ratificació dels acords

els autes

del judici núm. 41/94

interposat

PABLO, JUAN, NURIA, ALBERTO, ANA, SILVIA i MARTA VILA FLORENSA, davant
Jutjat de Primera Instància número 3 d'aquesta ciutat, contra aquest
Ajuntament, RENFE i DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES,S.A.,
en
reclamació de
recobrar
la posessio
de la finca lindant amb la via de RENFE i carrer de
la Llibertat d'aquesta ciutat.
per
el

SEGON.-

Nomenar
per
a
la representació i
Corporació, els Srs. Primitivo Villasol Valderrey i
Massaguer, Lletrats Municipals.

007819
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defensa d'aquesta
Josep Ma. Playà i

TERCER." Que
Decret

la

en

Quan
novamente

2.15.

a

seva

el Ple de l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau, el present
propera

sessió ordinària.

passen
quatre minuts
la sessió el Sr. Marcet.

Ratificació

judicials
quantitat

de

tres

Decret núm.

631/94, relatiu a
Pérez Roca i
la via pública.

contra Rosa Maria
per

L'Ajuntament
següents :

danys

en

Ple

a

quarts

aprova per

de

vuit

s'incorpora

la interposició d'accions
altres, en reclamació de

unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER."

Interposar les accions judicials pertinents contra: ROSA
ROCA, major d'edat, veïna de Terrassa, éimb domicili al carrer
Josep
Tarradellas, núm. 30,59;
JAVIER GUTIERREZ LAFUENTE,
veí de
Cerdanyola, carrer Sol, núm. 73, i JAVIER LAFUENTE GUTIERREZ, amb el mateix
MARIA

PEREZ

domicili;
les Cías.
Asseguradoras "LEPANTO", amb domicili social a
Barcelona, carrer Pau Claris,
132 i
"MAPFRE",
amb domicili social a
Terrassa,
Avgda. Abad Marcet, 51, en reclamació de la quantitat de DINOU
MIL
NOU"CENTES SEIXANTA I UNA, pessetes, import
dels danys produits a una
placa de senyalització de tràfic, sita al carrer Nalón amb avgda. del
Vallés, pel vehicle matricula PM"6770"T, el proppassat 13 de octubre.
SEGON."
Nomenar
per
a
la representació i
defensa d'aquesta
Corporació,
els Srs. Primitivo Villasol i Valderrey i Anna Galiana i Cruz,
Lletrats Municipals.
TERCER."
seva

Elevar el present Decret

al

Ple de la Corporació

per

a

la

ratificació.

2.16.

Ratificació

Decret núm.
666/94, relatiu a la compareixença en el
contencióS"administratiu interposat per SETEX"APARKI, S.A., en
relació
a
la
liquidació del cànon net i interessos de demora
recurs

corresponents a la prestació del servei d'aparcament de superfície.

L'Ajuntament
següents:

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER."

Comparèixer en el recurs contencióS"administratiu núm.
interposat per SETEX"APARKI, S.A.,
davant la Secció 5ena.
de la
Sala
del contencióS"administratiu
del
Tribunal Superior de
Justícia de
Catalunya, contra la Resolució
de la Tinència d'Alcaldia de Serveis al
Ciutadà
amb núm. 1766 i data de 28 de juliol de 1993, per la que s'efectua
la
liquidació per import de 81.030.732 PTS, pel cànon net i interessos de
demora, corresponent a la prestació del servei d'aparcament de superfície.
2481/93,

SEGON."
Nomenar
per
a
la representació i
defensa d'aquesta
Corporació,
el Procurador dels Tribunals Sra. Carmen Ribas i Buyo, i els
Lletrats
municipals, Srs. Josep M^ Playà i Massaguer i Juan A. Vilchez

Cardenas.
TERCER."

Decret

108

en

la

Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau,
propera sessió ordinària.

seva

el present

/"fe.
Dins
el torn d'explicació de vot pren la paraila el
Srí^Qaïlejas per
manifestar que aquest Decret és un exemple de com no s'hau-He
gestionar els
serveis
municipals. Fa anys que no hi ha manera de Bt)sar-se d'acord cimb

l'empresa concessionària pel que fa a les liquidacions^ No s'hauria d'haver
esperat tant de temps per recórrer als Tribunals. És
lamentable haver
esperat tot una sèrie d'anys,
quan fa temps que
les liquidacions no han
estat correctes.

El
Sr.
Pons
manifesta
que
el seu Grup ha votat a favor de la
ratificació
perquè cal defensar els interessos municipals. Tot i això,
considera
taimbé que és un tema
que hauria d'haver estat resolt
fa temps.
Les
darreres
liquidacions no han estat correctes. En el Pressupost

municipal

de cada

satisfeta.

estat

any
es
consignava sempre una quantitat que cap any ha
El
Sr.
Pons afegeix que
el present recurs s'interposa

liquidació de 81 milions de pessetes. Però recorda que hi haurà
liquidació per l'import de 31 milions més. S'està parlant doncs
de
112 milions de pessetes, xifra força elevada. El Sr. Pons considera que
aquestes quantitats s'han de reclamar, tot i que es fa amb molt retràs. El
problema s'hauria d'haver solucionat fa temps.
contra

una

altra

una

El

Sr.

Corominas

aclareix
que no és
l'Ajuntament de Terrassa qui
contenciós-administratiu, sinó l'empresa. Afegeix que
no
gestió, sinó que en un intent d'arribar a un acord amb
l'empresa, tot confiant en la bona fe de les parts, s'ha discutit cada any
quina era l'aportació. Però vist que no se solucionava definitivament el
problema, l'any passat es va dictar una resolució fent la liquidació fins
al
juliol de 1992. Contra aquesta resolució i els terminis imposats, ha
estat l'empresa qui ha presentat el recurs. Per aquesta raó cal comparèixer
en
el recurs,
per
tal de defensar els interessos municipals. Per altra
banda,
continua el Sr.
Corominas,
s'ha dictat també la liquidació
corresponent al període
de juliol de 1992 al juliol de 1993, amb la
corresponent resolució ordenant el seu pagament. És d'esperar que l'empresa
decideixi
prendre la mateixa actuació.
Finalment,
el Sr.
Corominas
assenyala que el proper mes de juliol es farà la liquidació des del mes de
juliol de 1993 al mes de juliol d'enguany. Després de les converses
mantingudes per tal de resoldre el problema, sense èxit, s'ha cregut

interposa

el

necessari

actuar

recurs
s'ha fet una mala

de forma decidida.

En les

liquidacions s'han aplicat els

corresponents interessos de demora, degut als terminis transcorreguts.
2.17. Ratificació
Decret num.
667/94, relatiu en la compareixença en el
recurs
contenciós-administratiu
interposat per
BANCO COMERCIAL
TRANSATLÁNTICO en relació a la imposició de sanció per manca de
col.laboració amb la Recaptació Municipal.

L'Aj mit ciment
següents:

en

Ple aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER."
Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
2686/93
interposat per Banco Comercial Transatlántico, davant la Secció
Primera Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de
Catalunya, contra l'Ajuntament sobre Resolució núm.
1029 de data 18 de

maig
manca

de 1993, per la qual s'imposava a l'entitat esmentada una sanció per
de col.laboració amb la Recaptació Municipal.

per
a
la representació i
defensa d'aquesta
Corporació, el Procurador dels Tribunals Sra. Carmen Ribas i Buyo, i els
Lletrats
Municipals, Srs. Josep M® Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez
SEGON.-

007820

-A

Nomenar

109

Cárdenas.

seva

TERCER."
Elevar el present Decret
ratificació.

al

Ple de la Corporació

per

a

la

d'explicació de vot, el Sr. Callejas mostra la seva
preocupació
davant unes notícies no
confirmades en relació a
la
possibilitat de què s'hagin endegat accions judicials contra l'Ajímtciment,
degut als embargaments de comptes bancaris practicats. La llei, continua el
Sr.
Callejas, estableix que els sous de les persones no poden ésser
embargats si no passen d'un mínim. A partir d'aquest mínim, la llei
estableix
uns percentatges de sou que poden
ser embargats. Pel que sembla
l'Ajuntament està embargant íntegrament alguns sous. El Sr. Callejas demana
que se sigui molt curós en aquest tema per tal d'evitar problemes jurídics.
el torn

Dins

El
a

veure

Aran manifesta que

Sr.

amb el

el Decret que ha estat ratificat no té res
contingut de la intervenció del Sr. Callejas. Explica que la

sanció al Banco Comercial Transatlántico
donant els comptes dels
tal com marca la llei.
2.18.

seus

clients

per

imposada per no col.laborar
tal de poder fer els embargaments,

va

ser

Ratificació
Decret núm668/94,
recurs
contenciós-administratiu

COLAGE,

S.A.,
Econòmiques.

L'Ajuntament
següents ;

relació

en

en

Ple

relatiu a la compareixença en el
interposat per MADERAS NAVARRA BRI¬
la liquidació de l'Impost d'Activitats

a

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
per
MADERAS NAVARRA BRICOLAGE SA,
davant la Secció
Primera
de la Sala del
contenciós-administratiu del Tribunal Superior
de
Justícia de Catalunya, contra l'Ajuntament de Terrassa, per la desestimació
tàcita
per silenci administratiu del recurs de reposició interposat contra
la liquidació núm. 3722, de l'Impost d'Activitats Econòmiques.
PRIMER."

23/93,

interposat

SEGON."
Nomenar
per
a
la representació i
defensa d'aquesta
Corporació,
el Procurador dels Tribunals Sra. Carmen Ribas i Buyo, i els
Lletrats
municipals, Srs. Josep MA. Playà i Massaguer i Juan A. Vilchez

Cardenas.
TERCER." Que
Decret
2.19.

en

la

seva

el Ple de l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau, el present
propera

sessió ordinària.
relatiu a la compareixença en el
interposat per OBRAS Y SERVICIOS
dues liquidacions efectuades al reco¬

Ratificació
Decret núm.
669/94,
recurs
contenciós-administratiu
HISPANIA

S.A.,

en

relació

a

rrent.

L'Ajuntament
següents:
PRIMER."

en

Ple

Comparèixer

aprova per

en

el

unanimitat la ratificació dels acords

recurs

contenciós-administratiu

núm.

2629/93,
interposat per OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA, davant la Secció 5i
de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de

1 1 0

Catalunya, contra les Resolucions de la

Tinència d'Alcaldia de Serveis

al

Ciutadà

de

liquidacions

15

de

efectuades

cadascuna.
SEGON."
Nomenar
per
a
la representació i
defensa d'aquesta
Corporació, el Procurador dels Tribunals Sra. Carmen Ribas i Buyo, i els
Lletrats
municipals, Srs. Josep Mi. Playà i Massaguer i Juan A. Vilchez

Cardenas.

TERCER."
Decret

2.20.

en

la

Que el Ple de l'Ajuntciment ratifiqui,
propera sessió ordinària.

si s'escau, el present

seva

Ratificació

del Decret núm. 783/94 relatiu a la
compareixença en re¬
contenciós-administratiu interposat per Margarita Anton i Anto¬
nio
López per desestimació d'un recurs de reposició contra l'expe¬
dient de contribucions especials del carrer Sant
Agustí.
curs

L'Ajuntament
següents:

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER.-

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
interposat per Margarita Anton Calvo i Antonio Lopez Pellicer
contra
l'Ajuntament de Terrassa, per desestimació tàcita per silenci
administratiu
del
recurs
de reposició
interposat contra l'expedient de
contribucions
especials corresponent a l'urbanització del carrer Sant
Agustí i posteriors actes d'execució.
2403/93,

SEGON.-

Nomenar
per
a
la representació i
defensa d'aquesta
Corporació,
el Procurador dels Tribunals Sra. Carmen Ribas i Buyo, i els
Lletrats
municipals, Srs. Josep MA. Playà i Massaguer i Juan A. Vilchez

Cardenas.
TERCER." Que

Decret

en

la

seva

el Ple de l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau, el present
propera

sessió ordinària.

2.21. Ratificació del Decret núm.

785/94 relatiu a la denúncia al Jutjat
d'Instrucció
de Terrassa de pintades realitzades a la façana del nou
Ambulatori de l'Avda. Santa Eulàlia.

L'Ajuntament
següents:

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

Denunciar al Jutjat
d'Instrucció de Terrassa les pintades
el dia 26 de febrer de 1994, a la façana del nou Ambulatori de
Santa Eulalia d'aquesta ciutat, fetes per: JQSE MIGUEL GIRONA SAEZ,

PRIMER."

efectuades,
l'Avda

JORGE ROBLES SAEZ i JOSE ANGEL ROSA CIFUENTES.

la presentació d'aquesta
denúncia en
representació de la Corporació el Srs. Primitivo Villasol Valderrey i Juan
Antonio Vilchez Cárdenas, Lletrats Municipals.

seva

SEGON."

Nomenar

TERCER."

Elevar el present

per

a

Decret

al Ple de la

Corporació

per a

la

ratificació.

2.22. Ratificació
del Decret núm. 786/94 relatiu a la interposició d'ac¬
cions
judicials contra Excavaciones Vico, S.A. per incomplir Decrets

007821
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1

de clausura i

precinte d'un garatge utilitzat

L'Ajuntament
següents:
PRIMER."

Ple

en

aprova per

com a

magatzem.

unanimitat la ratificació dels acords

Interposar les

accions judicials pertinents en el Jutjat
l'empresa EXCAVACIONES VICO, SA per desobediència a
l'autoritat, al incomplir els Decrets de data 13 de maig i 18 de novembre
passat,
de clausura i precinte de l'aparcament que s'utilitzava com a
magatzem de maquinària de la
construcció a cel ras en el paratge de les
Martines
d'aquesta ciutat, al que fa referència l'expedient de disciplina
d'Instrucció

contra

urbanística IC-46/93.
SEGON."

Nomenar

per

la representació i
defensa d'aquesta
Villasol Valderrey i Josep Maria Playá i

a

Corporació, els Srs. Primitivo
Massaguer, Lletrats Municipals.
TERCER."
seva

Elevar el present

Decret al

Ple de la Corporació

per

a

la

ratificació.

2.23. Ratificació de la Resolució 808/94, relatiu a la sol.licitud a l'INEM
de
subvenció
corresponent als
projectes dels Plans d'Ocupació
inclosos en les memòries valorades.

L'Ajuntcunent
següents:

en

Ple

unanimitat la ratificació dels acords

aprova per

PRIMER."
a

Aprovar les memòries valorades dels projectes
Resolució i que són les següents:

la present

"Condicionament i Manteniment de Jardins i Espais Verds
"Condicionament i Manteniment de Jardins i Espais Verds
"Treballs de Reparació i Manteniment de la Via Pública.

"Suport administratiu i tècnic

a

que

s'adjunten

I Fase.
II Fase

les àrees i Organismes Municipals.

"Conveni de Col.laboració entre administracions.

Sol.licitar

SEGON."

dels

Plans

CENT

DOTZE

PESSETES

a

l'INEM la subvenció que correspon

d'Ocupació inclosos
MILIONS

NOU"CENTES

a

les memòries
TRENTA-TRES

als projectes

valorades i que ascendeix
MIL

DUES"CENTES

a
VINT"I"UNA

(112.933.221.").

TERCER."
En
cas
que
la subvenció atorgada sigui inferior a la
sol.licitada, facultar al Tinent d'Alcalde de Foment i Serveis Generals,
Josep Aran i Trullàs a realitzar totes les accions derivades de la seva
posada en marxa.

QUART."
seva

Elevar la present Resolució al Ple de la Corporació per a la

posterior ratificació.
El

Sr.

Callejas pren la paraula per manifestar la seva queixa pel
donat que l'import dels projectes és força important ja que
a 112
milions
de pessetes,
no
hi ha hagut prou diàleg entre
l'equip de govern i els Grups de l'oposició per tal d'estudiar quins
d'aquests projectes són els més realitzables. Caldria consensuar un ordre
fet

que,
ascendeix

de

prioritats.

El

Sr.

Aran recorda que

ja es va explicar que tot i que es demanen
milions, no arribarà la quantitat sencera.
El ieguâiôent de tots els
Plans d'Ocupació es fa des de la societat Foment de Teríassa,
sa, en el Consell
d'Administració
de
la
qual estan representats els Grups
Gn
municipals de
l'oposició.
112

__

2.24.

Ratificació

del Decret

1188/94, relatiu al nomenament dels Srs.
Santamaria, i Josep Corominas i Busqueta, com a
membres
representants del capital municipal en el Consell d'Adminis¬
tració de la societat mercantil "APARCAMENT PLAÇA VELLA, S.A."
Antoni

Prunés

num.

i

Es
sents

procedeix en primer lloc a la votació de la ratificació dels
acords, la qual és aprovada amb el següent resultat:
PSC

(15
( 7
( 2
( 1

CIU
IC
PP

El

vots)
vots)
vots)
vot )

pre¬

A FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR

ABSTENCIÓ

contingut dels acords ratificats és el següent:

PRIMER.-

COROMINAS

I

Nomenar al Sr.

BUSQUETA, Tinents

ANTONI

PRUNÉS

I

SANTAMARÍA i

al

Sr.

JOSEP

d'Alcalde d'aquest Ajuntament,

com membres
municipal en el Consell d'Administració de la
societat
mercantil
d'economia mixta,
en
fase de constitució i quina
denominació serà la d "'APARCAMENT PLAÇA VELLA, S.A."

representants

del capital

SEGON." Ratificar aquesta

resolució pel Ple Municipal.

Dins el torn

d'explicació de vot pren la paraula el Sr. Callejas, per
de manifest que hagués estat prudent permetre la participació
d'un representant del Grup majoritari de l'oposició municipal.
tal

de posar

El

Sr.

Massó manifesta que

El

Sr.

Alcalde manifesta que

el seu Grup no ha estat consultat sobre
aquesta representació.
Afegeix que hagués estat bo que un dels dos
representants hagués estat ofert al Grup majoritari de l'oposició.
les dues persones nomenades ja formaven
del Consell d'Administració de la societat. Per altra banda, recorda
que
totes
les societats i instituts municipals han estat oberts a la
participació de tots els Grups municipals. Finalment, el Sr. Alcalde
considera
que és
difícil fer un repartiment de la representació en un
Consell
d'Administració
quan
el nombre de
membres corresponents a
l'Ajuntament és només de dos.
part

Callejas puntualitza que el Sr. Alcalde no pot referir-se a la
PLAÇA VELLA, S.A.", ja que difícilment podien formar
del Consell d'Administració d'una societat que acaba de ser creada
El Sr.

societat

part

"APARCAMENT

recentment.

El
estan

Sr.

Alcalde

treballant

de la societat que
El Sr.

007822

assenyala que les dues persones nomenades
el tema dels aparcaments soterranis, i que

són les que
formen part

gestiona l'aparcament del Passeig.

puntualitza que l'oposició no està representada en totes
municipals, ja que no forma part de T.V.T.

Massó

les societats

en

-A

El
persones
propera

2.25.

Alcalde recorda

que s'ha sol·licitat
a CiU que
designi les
han de formar part del Consell de T.V.T., i que a partir de la
Junta General estarà representat en societat.
Sr.

que

Ratificació
del Decret
núm. 855/94,
relatiu a
"Manifest
sobre el paper de les administracions

la subscripció del
locals davant el fet

migratori"

L'Ajuntament
següents :

locals davant el fet

aprova per

migratori",

Elevar el present

SEGON.seva

Ple

unanimitat la ratificació dels acords
el paper

Subscriure el "Manifest sobre

PRIMER.-

cions

en

de les administra¬
s'adjunta al present decret.

que

Decret

al Ple de la

Corporació

per a

la

ratificació.
la

paraula el Sr. Tamayo, qui assenyala que aquest manifest
la necessitat de treballar per la tolerància i la
integració social. El Sr. Tamayo fa un crit d'alerta davant d'un progressiu
increment
d'uns fets,
encara
avui aïllats, com ara agressions de caire
racista.
Cal tenir una especial sensibilitat
envers aquesta problemàtica.
Finalment,
el Sr. Tamayo informa que s'estan mantenint a la Casa Baumann
unes
trobades de grups juvenils i altres
associacions ciutadanes, per tal
de donar una resposta cívica a aquests fets.
Pren

unitari

2.26.

expressa

Ratificació

del Decret núm.

857/94, relatiu a la designació com a
de l'Ajuntament de Terrassa a l'Assemblea General de la
d'Estalvis de Catalunya el Regidor Sr.
Jordi Labòria i Marto¬

representant
Caixa

rell.

procedeix en primer lloc a la votació de la ratificació dels pre¬
acords, la qual és aprovada amb el següent resultat:
Es

sents

PSC
CIU

IC
PP

El

(15
( 7
( 2
( 1

vots)
vots)

A FAVOR

vots)
vot )

A FAVOR

ABSTENCIÓ

ABSTENCIÓ

contingut dels acords ratificats és el següent:

PRIMER.-

l'Assemblea

Designar

General de

com a representant
de l'Ajuntament de Terrassa a
la
Caixa d'Estalvis de
Catalunya el Regidor Sr.

Jordi Labòria i Martorell.
SEGON.-

Notificar

d'Estalvis de

Catalunya.

el

present acord

a

l'interessat,

i

a

la Caixa

seguit es procedeix a donar compte a l'Ajuntament en Ple, per al
coneixement, d'una sèrie de Decrets que duen els números 2.27. al 2.32.
Tot

seu

l'Ordre
continuació.
de

2.27.

1 1 4

del

Dia

de

la

present

sessió,

i

que

es

transcriuen

a

compte del Decret núm. 462/94, relatiu al canvi de secretaris
dels Consells Municipals de les Zones II i IV.

Donar

secretari del Consell
TERCER.Zona

II,

Municipal de Zona IV.

Nomenar

com

a

secretària del Consell

nova

QUART."

Nomenar

secretària del Consell

de la

a

la

i Sánchez com

Sra. Montserrat Torres

SISÈ.-

Donar compte

Donar compte

a nova

Municipal de Zona IV.

CINQUÈ.- Que es notifiqui aquest acord als
presidents dels Consells Municipals de Zona afectats.

2.28.

Municipal

la Sra. Joana Lagunas i Chico.

a

d'aquest acord

a

la

a

l'ampliació del nombre

Local de Protecció Civil

Oficial de

Cambra

als

sessió del Ple.

propera

del Decret núm. 481/94, relatiu

de membres de la Comissió
del
representant de la

i

interessats

amb la inclusió

Comerç i

Indústria de

Terrassa.

membres

Ampliar el nombre de
Civil, amb la inclusió de:

PRIMER.-

Protecció

la Comissió

de

Local de

Vocal:
Sr.

TERCER.-

2.29.

Donar

compte

concert

compte

dels

a

les persones interessades.

presents

acords a

sessió

la propera

celebri.

que se

Donar

acords

Comunicar aquests

SEGON.-

plenària

Representant de la Cambra Oficial de
Comerç i Indústria de Terrassa

Josep Prats i Llopart

del

establert

Decret
amb

núm.

486/94, relatiu

l'Oficina

per

Objectors de Conciencia del Ministeri

PRIMER.-

la
Prestació
Justícia.
a

a

la

a

l'ampliació

Prestació Social

de Justícia.

Aprovar l'ampliació del concert establert amb
Social dels Objectors de Condénela del

SEGON.- Facultar

al Regidor-Delegat de Joventut per a

documents necessaris per renovar

del

dels

l'Oficina per
Ministeri de

signar tots els

el concert establert.

TERCER.Posar-ho en coneixement de
aquelles persones interessades.

l'Ajuntament en Ple i

de totes

del contingut del Decret núm. 634/94, donant de baixa al
de l'Associació de veïns de Can Roca al Consell Munici¬
pal de la Zona V, i nomenant al representant de l'Associació de veïns
del Centre de Terrassa al Consell Municipal de la Zona I.

2.30. Donar compte

representant

007823

-A

Donar de baixa

PRIMER."

representant de l'Associació de veïns
Municipal de la Zona V al Sr. José A. Ríos i Molina.

de Can Roca al Consell

Nomenar al Sr.

SEGON."

com

a

Gascón

Víctor Fondevila i

com

a

representant

de l'Associació de veïns del Centre de Terrassa.

acord

TERCER." Que aquest

notifiqui als interessats.

es

QUART." Donar compte d'aquest acord a la propera sessió del Ple.
2.31.

Donar

contingut del

del

compte

contractació

Decret núm.

Caixa d'Estalvis

amb la

662/94, relatiu

i Pensions

de Barcelona

a

la

una

operació de Tresoreria.

Contractar amb la Caixa d'Estalvis

PRIMER."

i Pensions de Barcelona

operació de Tresoreria per a cobrir dèficits transitoris de Tresoreria
import de 400.000.000 PTA, quantitat que no supera el 5% dels ingressos
liquidats per operacions corrents de l'últim exercici, amb les següents

una

per

condicions:

Tipus d'interès: Mibor + 0'4%
Comissió obertura:
Comissió

Venciment:

com

i la comissió de

disponibilitat
partida 2.011.31000 del Pressupost de 1994 de l'Ajuntament.
Fer càrrec

SEGON."

la

0'20%

disponibilitat :0'16% anual
a màxim un any a partir de la data de formalització.

no

TERCER."

Fer

2.011.31100 del

QUART."
2.011.91200 del

CINQUÈ."

dels interessos

càrrec

de

comissió

la

d'obertura

a

la

a

partida

Pressupost de 1994 de l'Ajuntament.
L'amortització de l'operació es farà amb càrrec a la partida
Pressupost de 1994 de l'Ajuntament.
Posar

com a

garantia de l'operació l'Impost Municipal sobre

Béns Inmobles.

SISÈ." Donar compte a l'Ajuntament
primera sessió que celebri.
2.32.

Ple dels acords anteriors

en

la

del contingut del Decret núm. 845/94, relatiu al nomena"
pel sistema de lliure designació del lloc de treball d'Interven"

Donar compte
ment
tor.

Nombrar al funcionario de Administración Local con habili"
de carácter Nacional, señor Jesús
Maria Liesa Liesa, adjudicatario

PRIMERO."

tación

sistema de libre designación, del puesto de trabajo de Interventor
Ayuntamiento y de acuerdo con los siguientes datos:
Convocatoria: R. de 21"3"94 (BOE núm. 78 de 1"4"94).
Puesto adjudicado: Interventor del Ayuntamiento de Terrassa.
Datos personales:
Jesús Maria Liesa Liesa. Núm de Registro Personal:

por
el
de este
"

"

1933924268 A3011.
"

Subescala y

categoría: Intervención"Superior.

SEGUNDO."

Corporación

1 1 6

y

decreto al interesado,

Dar cuenta de este

traslado

del mismo

a

la

Dirección General

al Pleno de la
de la Función

Pública

para anotación y
publicación conjunta en fel Boletin,Gîicial del
Estado y efectuar la correspondiente toma de posesión de acjiérdú con lo que
se establece con el artículo 22 del RD.
731/93 de 14 de
SERVEIS GENERALS

Epígraf 3) Aprovació
tària

en

Sotmès
per

votació el present

a

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

aprova

unanimitat els següents acords:
PRIMER."

no

inicial del Reglament Regulador de la Venda no Seden¬
el Mercat Setmanal dels Dimecres.

Sedentària

en

Aprovar inicialment el Reglament Regulador de la Venda

el Mercat Setmanal dels Dimecres.

SEGON."

Exposar l'esmentat Reglament a informació pública per un
dies a partir de la seva publicació en el Butlletí
Oficial
de la
Província;
entenent"Se que si
no hi ha
cap
reclamació o
suggeriment, l'acord anterior s'esdevindrà definitiu.

període

de

trenta

Epígraf 4) Aprovació de les tarifes per a l'any 1994 del seirvei
municipal de transport col.lectiu i urbà de viatgers.

públic

la

paraula en primer lloc el Sr. Corominas per tal de fer
presentació d'aquest dictamen. La proposta de tarifes s'aculi a les
prescripcions de la Comissió de Preus de Catalunya, que permet que la
tarifa
mitjana ponderada pot pujar un 4'9%.
S'ha ajustat a la baixa,
Pren

la

en un 4'3X.
La voluntat ha estat
afavorir al màxim als usuaris
del transport públic. En aquest nivell
els increments han estat
baixos, mentres que per als viatgers menys habituals les pujes han

deixant"la
habituals
més

superiors. En quant al primer grup, el Sr. Corominas fa esment del
trenta dies sense limitació
de viatges, amb un preu de
3.000
ptes. No hi ha cap increment de preu en aquest títol de transport
respecte
a les tarifes de l'any
passat. Per altra banda es crea una nova
targeta de trenta viatges, en la qual l'increment respecte
a les tarifes
existents
l'any passat és molt petit, de 55 passa a 57 ptes. La targeta de
10 viatjes es fixa en un preu de 70 ptes./viatge. El bitllet ordinari passa
a
tenir un cost de 90 ptes.,
mentres que el bitllet de caps de setmana i
festius serà de 100 ptes. En quant al títol de deu viatges per jubilats, el
seu
preu s'incrementa en una pta.
per viatge. Els increments estan en la
línia
del debat habitual entorn a quin ha d'ésser el percentatge que ha de
pagar
l'usuari directe del servei, i quin el conjunt dels ciutadans. Es
podria tendir a qualsevol dels dos extrems, que el cost real del servei el
pagués totalment l'usuari o totalment el ciutadà. El Sr. Corominas recorda
que
el cost real de cada viatge està entorn a les 115 ptes. La tarifa
mitjana ponderada es fixa entorn a les 64 ptes. La resta és la subvenció
municipal, que paguen tots els ciutadans.
estat

títol

vàlid per

procedeix tot seguit a la votació

Es

el

del present dictamen, amb

següent resultat:
PSC

CIU
IC
PP

El

007824

(15
( 7
( 2
( 1

vots)
vots)
vots)
vot )

A FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR

ABSTENCIÓ

contingut dels acords aprovats és

-A

el següent:

PRIMER."
Aprovar els preus públics,
amb I.V.A.
inclòs i
arrodonits,
corresponents als títols de transport
del servei municipal de
transport col·lectiu, urbà i públic de viatgers per l'any 1994.

Bitllet

Capset

100.-PTA

Bitllet Ordinari
T-10
T-30

90.-PTA
700.-PTA
1.710.-PTA

B-30
BJ-10

3.000.-PTA
320.-PTA

SEGON,-

de

Donar compte

de l'anterior acord

a

la Comissió de Preus

Catalunya als efectes adients.
Pren

la

paraula

en

primer

lloc el Sr. Callejas,

qui manifesta

que
l'abstenció del seu Grup respon a què el dictamen no només suposa un
increment de preus ponderat i l'aplicació de nous títols de transport, sinó
que
genera un debat molt més profund.
Els ciutadans de Terrassa, enguany,

amb

aquestes noves tarifes, pagarà cada dia més d'un milió dues-centes mil
pessetes
per mantenir el servei del transport
col·lectiu. El Sr. Callejas
es
pregunta si és
possible que els terrassencs mantinguin un servei tan
deficitari.
Cal un debat en profunditat, que
hauria d'haver estat previ a
la
presentació d'aquest dictamen. Potser fora bo que el transport públic
fos

gratuït, però el municipi

podria

mantenir-lo. El Sr. Callejas posa
deficitari, però l'ús del vehicle
ciutadans. La societat municipal
Egarvia també rep una subvenció municipal de 60 milions l'any.
Per tots
aquests motius, el Sr. Callejas demana un debat seriós sobre aquests temes,
tot veient la repercussió econòmica de cadascuna de les opcions possibles.
no

de manifest que el servei de transport és
privat també suposa una despesa per als

El
Sr. Morales pensa
que es manté
el criteri d'afavorir l'ús
intensiu del transport públic. També considera positiva la introducció d'un
nou
títol de trenta
viatges, amb un increment raonable de dues pessetes

respecte a les tarifes de l'any passat.
També afavoreix l'ús intensiu del
transport el títol de 30 dies. El Sr. Morales
recorda que es va decidir
mantenir
una
reunió
monogràfica de la Comissió Informativa de Serveis
Generals
per discutir els temes relacionats amb
el transport públic, i el
seu
cost. També
s'hauria
de parlar de
les línies, dels traçats, de les
freqüències i del finançament. El Sr. Morales es mostra partidari de la
decisió
política de subvencionar el transport públic, aimb diners de tots
els
ciutadans, tot valorant també el benefici social que comporta aquesta
subvenció.
El

Sr.

Pons

considera

que
caldria debatre, en la sessió
ha fet esment el Sr. Morales, no només el cost del
servei,
si és o no l'adient,
sinó també la gestió,
si és competitiva,
eficaç i si està al servei del ciutadà. Aquesta hauria d'ésser la línia de
debat. El Sr. Pons afegeix un altre fet, que té a veure amb els números que
es van facilitar en el
Pressupost municipal per 1994, fets en funció d'unes
determinades
previsions.
L'avanç de la liquidació de 1993, que es va
facilitar
fa pocs dies, posava de manifest un petit increment de viatgers,
però també que la participació municipal, és a dir, el cost que haurà de
suportar l'Ajuntament, serà superior al previst en el Pressupost de 1994,
en
el qual estaven inclosos els endarreriments d'anys anteriors, repartits
en
dues anualitats. El
cost del servei
serà doncs, enguany,
superior al
previst.
El Sr. Pons considera que cal mantenir un debat en profunditat
sobre
tots aquests aspectes, entre ells
el cost real que suposa per a la
ciutat el servei de transport col·lectiu.

monogràfica

11 8

a

la

que

©
potenciar

El

Sr.

el

transport

increments

lleugers de

s'ajusten

ff y

l'equip'de govern ha decidit
públic,
i que els usuaris ;-liabituals tinguin
les tarifes. Per altra ba^áí, aquests increments

Corominas

manifesta que

la baixa a les recomacions de la Comissió de Preus. El Sr.
assenyala que no es poden barrejar temes, com ara les previsions
pressupostàries i la discussió de les tarifes del transport.
El preu per
viatger i el preu per quilòmetre, resultants de la gestió de l'empresa, són
molt competitius en relació cunb altres empreses. Una altra
qüestió és si la
ciutat es pot permetre o no aquesta despesa. Aquest debat no té res a veure
a

Corominas

amb

el si el cost és

o

no

correcte.

El Sr.

Corominas considera

que no es

pot parlar de dèficit. El cost de 115 ptes. és el preu que ha de cobrar qui
çresta el servei. L'empresa no fixa el preu, sinó que el fixa l'Ajuntament.
És el Consistori qui decideix que l'usuari pagui 64 ptes. i no les 115 del
cost

real.

dels

bitllets.

La resta les ha de posar

qui encarrega el servei i fixa el preu
Aquesta és una discussió política:
si el cost l'ha de
suportar l'usuari o bé si hi ha d'haver una participació de la col.lectivitat. Per altra banda, l'acumulació dels endarreriments
d'anys anterios no
implica una major despesa. La decisió política de subvencionar el transport
suposa
entre 350 i 400 milions d'aportació,
independentment del moment en
que
es paguin. No es paga més pel fet que s'acumulin. No s'han de barrejar
els
conceptes. El Sr. Corominas considera que el debat és obert pel que fa
a
la resta de serveis. Tampoc
es poden aplicar criteris uniformes
a tots
els
serveis, ja que depenen de la importància i la utilitat social de
cadascun.
Es pot decidir
que un servei
sigui totalment subvencionat, un
altre que el pagui totalment l'usuari, un altre que es se subvencioni en un
50%,
etc. En el cas del transport públic, l'aportació de l'usuari se situa
al

voltant

del

55%.

El

Sr.

Corominas

considera que

aquest percentatge

s'hauria d'incrementar fins al 60%. Finalment, el Sr. Corominas es
refereix
al
tema
dels costos
globals, que deriven fonamentalment dels
quilòmetres realitzats. És evident que en funció de la utilitat que es
vulgui que tingui per a la ciutat, els costos seran superiors:
si es fan
menys quilòmetres els costos seran menors. Cal també valorar el cost social
que comporta la no utilització del transport públic, i quines aventatges té
el
seu ús,
etc. Finalment, el Sr. Corominas diu que no entén perquè el Sr.
Callejas barreja en aquest debat el tema d'Egarvia i la subvenció que se li
potser

concedeix.

El servei de retirada de vehicles abandonats

no

suposa cap cost

per a l'usuari, ja que és impossible identificar les persones que el deixen
al
carrer, algunes de les quals
inclús són de fora de la ciutat. El cost
del servei el paga íntegrament l'administració.

Epígraf 5) Aprovació

de la cessió

a

ADIGSA dels arrendaments dels locals
S£Uit Llorenç i Montserrat

comercials
dels grups de vivendes de
destinats a mercats municipals.
Sotmès
per

a

votació el present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

aprova

unanimitat els següents acords:
PRIMER."

Renunciar, amb efectes de

primer de maig de

1994,als

subscrits per
aquest Ajuntament amb l'empresa pública ADIGSA
locals ubicats en els baixos del Grup de Vivendes de Sant Llorenç del

contractes

dels

Munt, així com els ubicats en els baixos del Grup de Vivendes de Ntra. Sra.
de Montserrat, d'aquesta ciutat, destinats a Mercats Municipals.
SEGON." Per
en

locals,
puguin adquirir

aquests

mateixos

salvaguardar els interessos dels venedors establerts
la renúncia acordada resta condicionada a que els

la

condició

d'arrendatari

o

propietari dels

referits locals.

007825
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A
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Epígraf 6) Aprovació del Pla Bàsic d'Emergència Municipal.
Pren
la paraula el Sr. Camañes, qui
informa en primer lloc que
Pla ha estat discutit en
la Comissió Local de Protecció
Civil. El Pla
recull
els supòsits d'emergència en
què podria trobar-se la ciutat, aixi
com
els recursos i
l'ordre
de prioritats de les
actuacions a prendre en

el

aquests

En cas
de
la Generalitat

casos.

presentaria

a

Sotmès
per

a

què
per a

l'Ajuntament en Ple aprovi el
la seva validació definitiva.

votació el present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

Pla,

es

aprova

unanimitat els següents acords:
PRIMER.-

Aprovar

el

Pla

Bàsic

d'Emergència

Municipal

de

Terrassa.
SEGON.-

Donar trasllat del document

aprovat, a la Comissió
de
Catalunya, als efectes per procedir a la seva
homologació, d'acord amb el que preveu el Decret 142/1990, de 28 de maig.
Protecció

Civil

de

TERCER.-

delegui,

per a

dur

Facultar
a terme

1'Alcalde-President,

o

la

persona en

qui

l'anterior acord.

Pren
la
paraula el Sr. Callejas
qui manifesta la seva
satisfacció
per disposar d'aquest Pla d'Emergència. Recorda, però, que val
més
prevenir que guarir. El Sr. Callejas manifesta la seva preocupació pel
risc que comporta l'emmagatzematge de pólvora en cases particulars.
Aquesta
situació
ja ha provocat alguna víctima a la nostra ciutat. Cal actuar al

respecte.
El Sr. Callejas recorda que es va demanar un estudi sobre la
possibilitat
de disposar d'un lloc adient,
una
espècie de caunbra
cuirassada,
on
els
ciutadans
puguin dipositar els petards que volen
utilitzar en algun acte festiu.
El

Morcillo tcimbé

Sr.

mostra

satisfet

per disposar d'un Pla
d'Emergència a la nostra ciutat. Demana, però, que no resti en im document,
sinó
que impliqui una actuació viva, amb
la participació efectiva de tots
els implicats.
es

El Sr.

Camañes manifesta que la intenció no és que aquest Pla es
guardi en un calaix, sinó que es mantingui viu i al dia. La Comissió de
Protecció Civil vetllarà perquè així sigui. El Sr. Camañes es refereix a la
caimbra
cuirassada, tot dient que, amb independència de la seva utilitat i
de
del

l'elaboració del corresponent estudi, no té res a veure amb l'aprovació
Pla d'Emergència. Finalment el Sr. Camañes assenyala que tan aviat com

s'elabori

aquest estudi s'elevarà a la

les solucions que

Comissió i

es

duran

la pràctica

a

s'acordin.

Quan
sessió el Sr.

són dos
quarts de nou, s'abstenta momentàniament de
Alcalde, fent-se càrrec de la Presidència el Sr. Montes.

Epígraf 7) Prestar aval
la

a

la

la pòlissa de crèdit sol·licitada pel Consorci de
Sabadell, destinada a obres del

Fira de Terrassa al Banc de

Firal.
Sotmès
per

a

votació el present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

aprova

unanimitat els següents acords:
PRIMER.-

Prestar aval

a

la

pòlissa de crèdit sol·licitada

pel

^£m>'
Consorci

de
la
Fira
de
Terrassa
al
Banc
de
¡abadell peç--''import de
19.000.000.-PTA
diíls 57-ÇÍOO.OOO PTA, amb
corresponent a una tercera part
destinació a obres del Firal, a un interés del 9'75%' anuàtaurant el

période

primer
la resta de períodes"'Çevisable trimestral¬
de gener de 1996.

i al Mibor +0'75%

ment,

i amb venciment el 31

ment

el

per

SEGON.Facultar al Sr. Alcalde-President o
persona que legal¬
substitueixi
per
a
realitzar totes les gestions derivades de

l'acord anterior.

Intervé
el Sr. Pons per recordar que
en la corresponent sessió
la Comissió Informativa va mostrar la seva
inquietud per si es donés el

de
cas

el Consorci de la Fira

que

no

que
es va facilitar per part de
motiu de preocupació, ja que els

obligacions. En
obligació.

seves

cap

El

Sr.

aques

pogués fer front a la pòlissa. La resposa
l'equip de govern va ser que no havia cap
integrants del Consorci farien front a les

supòsit l'Ajuntament

no

hauria de fer front

a

Aran

puntualitza que l'Ajuntament avala un terç de la
pòlissa, juntament amb la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç, que
avalen
els 2/3 restants.
L'Ajuntament, per la part que li pertoca, farà
front
a
la
seva
responsabilitat, però intentarà que el Consorci no
incompleixi les seves obligacions.
ENS

AUTÒNOMS

A.

IMSAV

Epígraf 8) Aprovació de la proposta de creació del Sistema Arbitral de Con¬
sum Municipal.
El
Sr. Corominas assenyala
que aquest sistema
arbitral compte
antecedents, tan a nivell estatal, com autònomic i local. El sistema
d'arbitratge és útil per als ciutadans i també per les activitats
ecnomiques (indústria, comerç i serveis). Els conflictes es resoldran en el
tribunal
més proper al ciutadà,
en aquest cas a
Terrassa. Avui s'inicien

cimb

doncs els tràmits per a

Sotmès
per

la

seva

constitució.

votació el present

a

dictaimen, l'Ajuntament

en

Ple

aprova

unanimitat els següents acords:
PRIMER."

Consum

Aprovar la proposta de creació del Sistema Arbitral de

Municipal.
Elaborar el

pla d'actuació per a la creació del Tribunal
d'Arbitratge, d'acord amb la documentació adjunta.
SEGON.-

contactes

sumo,

així

com

Facultar al

President-Delegat de 1'IMSAV per realitzar
negociacions adients amb el Instituto Nacional de Con¬
el Departament de Comerç i Consum de la Generalitat.

TERCER.-

els

i les

Callejas mostra la seva satisfacció per la creacció
sistema, que permet una solució més ràpida dels problemes dels
ciutadans. Afegeix que espera que la seva presidència no sigui polititzada,
sinó
que
sigui desenvolupada per una persona que, pel seu prestigi i
tarannà, permeti una actuació efectiva i neutral.
El

Sr.

d'aquest

B.

GERÈNCIA MUNICIPAL D'URBANISME
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Epígraf 9) Aprovació
P.G.O.

a

provisional de Inexpedient de modificació puntual del
l'àmbit del Torrent Mitger.

Pren
la paraula el Sr. Montes per
fer una presentació conjunta
dictàmens de l'Àrea de la Gerència
Municipal d'Urbanisme. El present
dictamen
és
la
tercera vegada
que es
presenta en

dels

aquest Ple.
La seva
d'Urbanisme de Barcelona. El
Sr.
Montes recorda que
han estat presentades diverses al.legacions a la
modificació
puntual del P.G.O. Una demana el retorn dels terrenys cedits a
l'Ajuntament per l'obertura del vial. Donat que el projecte no modifica
l'alineació, no és pertinent acceptar la reclamació. La segona al.legació
fa
referència a les alineacions i, pel mateix motiu
que l'anterior, no pot
ésser
acceptada. Pel que fa al dictcunen número 10, el Sr. Montes explica
que
es tracta del desenvolupament
del projecte d'urbanització d'un petit
passatge
que restava sense urbanitzar. El dictamen número 11 fa referència

aprovació

definitiva correspon a la Comissió

al

de Sant Pere de les Fonts.

sector

cia

de Can

veïns,

Falguera,

en aquest

cas

El Sr.
no

Montes informa que,

hi ha hagut acord total

a

ja

diferèn¬
que els

molt petit, es van manifestar en contra de les quotes
per considerar-les molt elevades. El
Sr. Montes manifesta
estat
estudiat i que l'Ajuntaiment
ha intentat ajustar al

per un marge

d'urbanització,
que
el tema ha

màxim les quotes. Ara per ara no és
possible rebaixar-les més sense afectar
a
la
qualitat de les actuacions.
L'Ajuntciment ha d'assumir la seva

responsabilitat de dur endavant la urbanització del sector, raó per la qual
presenta avui aquest dictamen. Pel que fa al dictamen número 12, el Sr.
Montes explica que hi ha tres propostes relatives al mateix tema. En
primer
lloc, ima primera proposta preveia la possibilitat,
contemplada pel Pla
Parcial,
de què en el passatge comercial tant la planta baixa com el pis
fossin comercials. L'estudi dels
promotors demostra que aquesta alternativa
no
és viable, proposant que el
primer pis passi a residencial,
i aixi ha
estat acceptat. L'altra tema fa referència a l'illa delimitada
per la Otra,
de
Matadepera i el carrer Roig Ventura,
i la proposta demana la
concentració del sostre comercial en una sola
peça. Aquesta proposta va ser
considera
convenient. Finalment,
el Sr.
Montes assenyala que una
altra
es

modificació

es

refereix

a

la subsanació d'un defecte de la

Un

solar, que va ser considerat com una sola unitat, té
propietaris. Aquest defecte ha estat modificat.
Sotmès

per

a

votació el present

unanimitat els següents acords:

reparcel.lació.
en

dictamen, l'Ajuntament

realitat

en

dos

Ple aprova

PRIMER."

Aprovar provisionalment, en els mateixos termes de
inicial, la modificació puntual del Pla General d'Ordenació en
l'àmbit del Torrent Mitger.

l'aprovació

dient
ques

SEGON." Elevar els acords presents, el document tècnic i
l'expe¬
administratiu al Departament de Política Territorial i Obres Públi¬

de la Generalitat

per

tal

que,

si s'escau, els aprovi definitivament.

Epígraf 10) Aprovació

inicial del Projecte d'Urbanització del passatge Sa¬
com de
la imposició de
contribucions especials
per l'execució del projecte.

aixi

crament,

Sotmès
aprova per

PRIMER.-

ptge.

1Z2

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:

Aprovar

Sacrament, entre la

inicialment

ctra.

el projecte

de Rellinars i

el c/

d'urbanització del
Miquel Àngel, amb un

pressupost

de

2.102.198,- PTA, i sotmetre a informació pálííica per un
(30) dies, el projecte esmentat,^^;^j»î£jançant edicte
publicat a la premsa local,
considerant-se que^^jíí^ no es presenten
reclamacions
en
el
període
d'exposició pública s'entendrà
aprovat
termini

de

trenta

definitivament.

l'execució

SEGON.de
les

Aprovar la
obres

del

d'aquestes d'l.891.979,- PTA.

imposició de Contribucions Especials per
projecte abans esmentat, essent el total

Epígraf 11) Proposant l'inici de les actuacions administratives necessàries
per
a la modificació del plcuiejament urbanístic i del
projecte
d'urbanització del PERI del sector de Sant Pere de Les Fonts,
així
com per la
licitació, adjudicació i execució de les obres

d'urbanització, i el cobrament

el

Es
procedeix tot seguit
següent resultat;
PSC

(14
( 7
( 2
( 1

CIU
IC
PP

El

vots)
vots)
vots)
vot )

a

de les quotes

urbanístiques.

la votació del present dictéimen, cimb

A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

ABSTENCIÓ

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.- Iniciar les actuacions administratives necessàries
per
la modificació del planejament urbanístic
i del projecte d'urbanització
del
sector de
Sant
Pere de
Les
Fonts, per tal d'adaptar-los a l'àmbit
territorial
i a les circumstàncies resultants de
la modificació de límits
de
terme respecte del municipi de Sant
Quirze,
a

definitiva

pendent

encara

d'aprovació

part de la Generalitat de
Catalunya, tot mantenint els
criteris de distribució de càrregues i beneficis del PERI
aprovat en el seu
per

dia.

SEGON.-

tal

de

procedir

Iniciar les actuacions administratives necessàries
per

el

licitar, adjudicar i executar les obres
de Reforma Interior de Sant Pere de Les
Fonts,
i iniciar també el procediment de cobréiment de les quotes
d'urbanització a càrrec dels propietaris del sòl en el sector, en proporció
a
les
superfícies respectives i d'acord amb les previsions de l'acord
primer.
d'urbanització

en

seu moment a

del Pla

Especial

TERCER.Aprovar inicialment el llistat de propietaris, super¬
fícies i de repartiment de costos d'urbanització i exposar-lo al públic per
tal que durant el termini de quinze dies comptats des de l'endemà de la da¬
ta
de publicació de l'acord al Diari de
Terrassa i al Butlletí Oficial de
la
Província puguin presentar-se les al.legacions i esmenes que es creguin

i notificar els acords presents a l'Associació Administrativa de
Cooperació i als propietaris del sòl afectat per tal que puguin presentar
les
al.legacions i esmenes que creguin necessàries durant el termini de
quinze dies comptats des de l'endemà de la data de recepció de la notifica¬
oportunes;

ció.
Dins

el

d'explicació de vot pren la paraula el Sr.
Callejas, qui posa de manifest que no és lícit que els representants de
l'Ajuntament -polítics i tècnics-, assistents a la reunió de l'Associació
Administrativa
de
Cooperació del sector, es mostressin en contra de
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torn

procedir

a

decidissin

municipal,
validesa

la

votació

sobre les quotes i que,
després que els veïns
aquesta votació,
que
va
ser
contrària a la proposta
en comptes de retirar-se continuessin en la reunió (donant així
fer
la

votació),
i decidissin actuar en contra de l'opinió
dels veïns. El Sr. Callejas puntualitza que els veïns no estan
en
contra de la urbanització sinó de l'import de les quotes. Téimbé recorda
que,
per les seves
característiques, el barri de Sant Pere de Les Fonts
està
format per
parcel.les molt àmplies i, per aquesta raó, les quotes
d'urbanització
són molt elevades.
El Sr. Callejas
recorda que en el seu
moment
va proposar que l'Ajuntament,
essent conscient d'aquest fet i de la
decisió
majoritària dels veïns, permetés el pagament fraccionat de les
quotes
en sis terminis, a
raó de dos pagaments mensuals. Aquesta atenció
compensaria
l'opinió contrària
dels veïns,
tot
conciliant-la
cimb
l'obligació municipal d'urbanitzar el sector. Aquesta iniciativa va ser
rebutjada en Consell d'Administració. El que sí va proposar l'equip de
govern
és que si algun ciutadà, a títol individual, tenia problemes per
afrontar les quotes, se cercaria la solució més adient. Per aquesta darrera
iniciativa
el
vot
del
Grup municipal del Partit Popular no ha estat
contrari, sinó d'abstenció.
a

majoritària

Quan manquen dos minuts per tres quarts de nou, es reincopora a
la sessió i

a

la Presidència el Sr.

Alcalde.

El
Sr. Montes manifesta que la urbanització
del sector era un
calia resoldre. Per altra banda,
s'han ajustat al màxim els
imports de les quotes, però s'ha arribat a un moment en què ja no era
possible rebaixar els preus sense tenir de rebaixar la qualitat de l'obra.
L'equip
de govern no estava
disposat a acceptar aquesta
darrera
possibilitat que, a la llarga, podria resultar més costosa. En relació a la
votació
de l'Associació, el Sr. Montes
recorda que el que es va votar va
ser
si els veïns estavan d'acord o no amb les quotes, no si es paralitzava
el
projecte o si es duia endavant.
Per altra banda,
l'ajornament en el
pagament
de les quotes no era el camí més adient, ja que al final el cost
de
l'obra per
l'Ajuntament hagués estat superior. El que sí es farà en
aquest
sector és el mateix que s'està fent en
la resta de sectors de la
ciutat: intentar resoldre els problemes particulars que puguin tenir alguns
tema

que

ciutadans.

Epígraf 12) Aprovació inicial de la proposta de modificació puntual del Pla
Parcial d'Ordenació del Sector de Can Roca I
Sotmès
aprova per

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:
PRIMER.-

del

Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual
Roca I, sector
declarat d'urbanització prioritària,
de la reordenació de les edificacions de la cantonada del carrer

Pla Parcial

respecte

Can

dels Voluntaris i la carretera de

Matadepera, la supresió d'una servitud de
públic peatonal en sòl privat i determinats ajustos en les ordenances
reguladores del planejament.

pas

SEGON.-

Sotmetre
el
document
ara
aprovat
inicialment a
informació al públic per tal que durant el termini d'un mes, 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.-

Notificar

els

acords

presents

a

l'Associació

K

A
Administrativa de Cooperació i als titulars dels bi ns en el
seC'tôr.^^er tal
que
puguin presentar al·legacions, si ho estimen
dinsjddl termini
d'un mes comptat des de l'endemà de la data de
recepció de la^^iíotificació.

^oportú,

QUART." Entendre que el document ara aprqyat' inicialment
queda¬
definitivament, a tots els efectes i sense necessitat de nou
acord exprés, si una vegada finalitzat el termini
previst a l'efecte resul¬
rà

aprovat

ta

que no s'han presentat al·legacions ni s'han produït circumstàncies modificatives de la proposta.

CINQUÈ.de

Donar compte dels acords presents i,

l'aprovació definitiva si s'escau, al
rial i Obres Públiques de la Generalitat.

en el seu moment,
Departament de Política Territo¬

RESOLUCIÓ

PROPOSTES DE

Epígraf 13) Presentada
Catalunya,

pels Grups municipals Socialista i d'Iniciativa
relació a la situació de les parelles de fet.

per

en

El

pels

contingut de la present Proposta de Resolució, presentada
Grups municipals Socialista i d'Iniciativa per Catalunya, és el que a

continuació és transcriu;
PRIMER.-

d'unions

civils

de

Crear

a

l'Ajuntament de Terrassa

caràcter

administratiu,
que
convisquin

voluntàriament
les
parelles
heterosexuals com del mateix sexe.
SEGON.-

d'unions

civils,

a

Disposar
més de

que
ser

la

Registre municipal
puguin
inscriure's
estar
casades, tant

un

on

sense

inscripció en el Registre municipal
voluntària, faci referència

totalment

únicament
a les
declaracions
de constitució d'unions
no matrimonials de
convivència
entre parelles, amb
independència del sexe, així com les de
finalització d'aqueixa unió, per qualsevol que sigui la seva causa.
TERCER.-

Les

inscripcions que puguin practicar-se en el
municipal d'unions civils, es faran a instància conjunta dels dos
de la unió no
matrimonial que hauran d'acreditar
com a requisits

Registre
membres
mínims:

a) Ser majors d'edat o menors emancipats
b) No haver sigut declarats incapacitats
c) No ser parents per consanguinitat o adopció
directa, o per consanguinitat en tercer grau col·lateral
d) Estar empadronats o empadronar-se els peticionaris
municipi, en el mateix domicili.

en

línia

en

aquest

únicament
les inscripcions que
facin referència a l'extinció de la
civil podran efectuar-se a instància d'un sol dels membres.

quedarà

unió

QUART.La publicitat del Registre municipal d'unions
civils
limitada exclusivament a l'expedició de certificacions dels seus

assentciments.

CINQUÈ.-

El Registre municipal d'unions civils estarà

de la Secretaria General de

SISÈ.-

007828
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a

càrrec

l'Ajuntament.

Donar trasllat dels presents

acords

al President de la
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V

Generalitat

Catalunya
i

xement

de

i

a

per

Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Federació de Municipis de Catalunya,
per al seu conei¬
tal que puguin dur a terme les iniciatives politiques i

la

legislatives més adients.

Pren la paraula el Sr. Callejas per anunciar
que el vot del seu
la present moció serà d'abstenció. Al seu judici aquest és un tema
que
no compet al Ple de l'Ajuntament.
Els Grups Socialista i d'Iniciativa
per
Catalunya tenen majoria al Congrés dels Diputats per tal de dur enda¬
vant aquesta proposta en el marc d'aquesta
institució, que és on correspon.
La
legislació vigent preveu el matrimoni civil i el divorci, proporcionant
un
marc
flexible
d'establiment
i
acabament d'aquest
vincle. Quan una
parella tria la convivència sense legalitzar el seu vincle és obvi que no
desitja un reconeixement oficial de la seva situació, per raons que només
són
competència dels seus integrants i que pertanyen a la seva intimitat.
L'existència
de registres administratius de convivència, fora de la tutela
del
poder judicial, comporta un risc potencial per les persones que hi
figuren en ells. En cas d'un canvi violent de règim polític o de l'arribada
al poder de forces totalitàries, amb visions
repressives dels comportciments
sexuals
privats,
la informació continguda en els registres podria ser
utilitzada
en contra
de
les persones que
hi figuren inscrites. Així va
esdevenir a l'Alemanya nazi pel que fa als homosexuals. Les
suposades bones
intencions
de determinats sectors polítics de l'esquerra,
sovint no té en
compte possibles conseqüències negatives de les accions que proposen. En un
estat
democràtic, qualsevol informació sobre la privacitat dels individus
ha
d'ésser
tractada
amb
molta
cura.
El
desig d'obrir registres
administratius
de
parelles,
obeeix a una concepció intervencionista i
tuteladora
de
la
societat
civil,
difícilment compatible amb l'esforç
d'obertura i llibertat que el Partit Popular proposa.

Grup

en

El Sr.
rar

dogma,

cap

social.

Morales manifesta que
cap estil

ni promoure

la present proposta no vol instau¬
de vida,
sinó reconèixer lui fet
de tenir els mateixos drets, com ara les

les persones
han
només amb el seu consentiment i la solidaritat lliurement
acceptada formen una parella, ja sigui heterosexual o homosexual.
El Sr.
Morales
recorda que
no
cal recordar la situació de l'Alemanya nazi: al
nostre país, fa no gaires anys, existia un
registre policial d'homosexuals.
L'exemple posat pel Sr. Callejas és excessiu, ja que vivim en democràcia.
El
perill d'un registre d'aquest tipus en cas d'un canvi envers una
situació totalitària també podria extendre's a tots els ciutadans adcrits a
partits d'esquerres. El Sr. Morales recorda que la Constitució permet el
respecte a la llibertat i la dignitat de les persones. Cal pressionar a les
forces polítiques majoritàries per tal que es legisli sobre
aquest tipus de
parelles.
Cal evitar que es torni a produir un fet com la negació d'una
pensió després de 55 anys de convivència.
És molt important que d'una
vegada es reconegui que els homosexuals i les lesbianes són iguals davant
la
llei que la resta de ciutadans i, per tant, han de gaudir dels mateixos
Totes

persones

que

drets.

El
que enguany

Sr.

Peiró demana la retirada de

la proposta,

tot recordant

és l'any internacional de la família. Val la

pena potenciar els
Per això considra que la proposta

valors fonamentals de la nostra societat.
ofereix
una
visió
molt
parcial. Caldria estudiar un sistema ampli de
mesures
de promoció i recolzament per a
les families de Terrassa, enteses
sentit

ampli. El Sr. Peiró afegeix que la inscripció en
tindrà cap utilitat pràctica, a més de generar
el Sr. Peiró pensa que si els Grups proponents
consideren que aquest és un tema prioritari, l'àmbit adient
per
en

un

municipal
Finalment,
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no

el Registre
burocràcia.

de la moció
legislar-ho

S/
•

és el

\

-1

Congrés dels Diputats i
El Sr.

no

l'Ajuntament.

Corominas considera que aquesta

iniciativa és necessària
demanda d'un conjunt de ciutadans. El sentit de la proposta
és
que
aquelles persones que lliurement vulgui;» tenir la possibilitat
d'acreditar
la seva convivència, sense
les institucions legals
habituals,
disposin d'un mecanisme per fer-ho. Davant d'aquesta demanda
s'ha
presentat
la moció,
que
no pretén
en absolut
obligar a ningú a
inscriure's,
ja que és totalment voluntari.
Aquesta mesura no és
incompatible amb els suggeriments del Sr. Peiró. El Sr. Corominas recorda
que
el registre no tindrà validesa legal, i la seva funció és estrictament
poder acreditar la convivència de les parelles de fet. Per altra banda
considera que l'argument exposat pel Sr. Callejas, sobre un hipotètic canvi
polític, no és pertinent. La repressió s'exerciria igualment amb o sense
registre.
i

respon a una

entrar^^^

El
Sr.
Morales
assenyala que l'objectiu del registre és
l'expedició de certificats de convivència. Estar en contra d'aquesta mesura
és negar una realitat social.
El

Sr.

Peiró insisteix

en

la necessitat de

especialment coincidint amb la celebració del
El

convivència
notari

un

i

seu any

protegir la família,
internacional.

Sr.

Callejas recorda que per donar constància de la
parella de fet es pot recórrer a la compareixença davant
l'aixecament de la corresponent acta notarial.
d'una

El Sr.

Corominas,

en

referència

a

la intervenció del Sr. Peiró,

assenyala que és un tema obert sobre el qual es pot parlar. En relació al
Sr.
Callejas, el Sr. Corominas recorda que la inscripció en el registre
municipal és més econòmica que l'expedició d'un acta notarial. Per altra
banda,
qui més demana l'existència del registre municipal és qui creu que
ha de donar testimoniatge de la creació d'una parella de fet, com en el seu
moment
ho van voler fer els objectors de conciència, alguns dels quals van
anar
a la presó
abans de què finalment la legislació contemplés aquesta
possibilitat. Un acte privat no té trascendència, montres que un registre
municipal té caràcter públic. A l'espera que la legislació reconegui i
normalitzi
aquesta realitat,
el registre és un instrument per donar a
conèixer la

seva

situació.

Es

procedeix tot seguit a la votació de la present Proposta de
Resolució, la qual és aprovada amb els vots favorables dels següents
regidors del Grup municipal Socialista: Srs. Royes, Aran, Ballart, Camañes,
Casajuana, Corominas, Labòria, Montes, Navarro, Satorras i Villasol, i les
Sres.
Fernandez i Torres,
així com dels dos regidors del Grup municipal
d'Iniciativa
per Catalunya; i l'abstenció dels regidors del Grup municipal
Socialista,
Srs. Marcet i Prunés, dels set regidors del Grup municipal de
CiU i del regidor del Grup municipal del Partit Popular.
d'Iniciativa per Catalunya, en
la
sol·licitud a la Generalitat
de Catalunya de
diferents
actuacions en matèria de tarifes
i freqüències dels
Ferrocarrils de la Generalitat.

Epígraf 14) Presentada
relació

contingut de la present Proposta de Resolució, presentada
Grup municipal d'Iniciativa per Catalunya, és el que a continuació és
El

pel

pel Grup municipal

a

transcriu:
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PRIMER.-

Sol·licitar al Consell Executiu de

la Generalitat de

Catalunya la creació d'una única tarifa als Ferrocarrils de la Generalitat
de
Catalunya (FFGC), i l'eliminació de l'actual diferència entre segona i
tercera classe, igualant-se els preus de la tercera classe actual.
SEGON.Donar
màxima
prioritat a les inversions que ha de
realitzar
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FFGC) en el sentit
de fer realitat, el més aviat possible, l'augment del nombre de
vagons

trens

i

l'augment de la freqüència
TERCER.-

Generalitat

Catalunya
(FFGC).

en

dels

la línia Terrassa-Barcelona.

Comunicar aquests

acords al Consell Executiu de la
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de
la direcció dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

de

i

a

El
Sr. Morales considera que
la diferenciació entre segona i
classe, amb tarifes diferents i vagons separats, no es correspon
éimb
el
caràcter
de
metro
inter-urbà, que ara es vol reforçar,
i que
provoca, sobretot en hores punta, incomoditats per la majoria d'usuaris/ies
en
benefici d'una minoria. Aqueta situació no es correspon amb la realitat
social
del país, í es
més una herència del passat que avui ja no té cap
justificació ni tècnica ni econòmica. El Sr. Morales afegeix que no hi cap
servei
de transport de rodalies que mantingui diferents classes. Per altra
tercera

banda
la línia Barcelona-Sabadell/Terrassa és la única línia dels FFGC
que
manté la segona classe. Aquesta situació es contradiu amb la filosofia
que,
pel que sembla, es vol implantar en el nou Pla d'inversions i millores, en
el
sentit de reforçar i
ampliar el caràcter de metro inter-urbà d'aquest

mitjà

de transport. És incompatible el manteniment d'un mitjà de transport

col·lectiu i de rodalies amb
El

un

sistema de classes.

Sr.

Callejas formula la pregunta de com es pensa fer front
econòmic,
calculat en uns 90 milions, que les mesures
proposades comporten. El Sr. Callejas recorda que el 25 de febrer
d'enguany, la Comissió de Política Territorial de la Generalitat ja va
debatre
aquest tema,
a
través
d'una proposta de llei.
Aleshores, la
Generalitat
ja va desestimar aquestes mesures. El Sr. Callejas anuncia
però, que si el Sr. Morales explica la forma de fer front a l'esmentat
dèficit, el vot del seu Grup serà favorable.
al

desfassament

El
Sr. Massó manifesta en
primer lloc que una de les obliga¬
cions
dels FFGC,
com
a empresa
pública, és millorar la seva gestió, i
atendre les demandes relatives al servei que presta. El Sr. Massó considera
que,
ara per ara, continua
havent-hi demanda de vagons de segona classe.

Afegeix que les condicions dels vagons de segona i de tercera són
prácticamente idèntiques. Existeix un plantejament econòmic de fer millores
en

tot

el

servei, amb

noves estacions, etc. La voluntat és que
línia de rodalies, amb serveis directes que
permetin una comunicació molt ràpida amb el centre de Barcelona. També hi
haurà un increment de vagons de tercera, però no s'eliminaran els vagons de
segona,
donada la demanda existent. Podria donar-se el cas de què si
s'eliminés
la segona classe, els
seus usuaris deixessin de
fer servir el
tren
i tornessin a utilitzar
els vehicles privats, que
és el que es vol
evitar.
La recaptació de 90 a 100 milions
de pessetes a l'any es perdria.
El
Sr. Massó conclou dient que es podria demanar
un canvi a millor i no a
pitjor, sol·licitant que tots els vagons siguin de segona.

el

servei

esdevingui

El

Sr.

nous

vagons,

una

Corominas considera que

si el problema fos estrictament
econòmic, de noranta milions, possiblement el seu Grup votaria en contra de
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Però el dèficit dels FFGC és molt més important, .àr^és generat
la diferència entre el cost real del servei
el
pr^'dels bitllets.
Aquesta diferència es paga a càrrec dels Pressupostos^--la Generalitat. En
l'únic
lloc on no s'aplica aquesta
diferència, on.¿«í^íntenta rescabalar-se
d'una
part de la diferència, és en el trajecte del Vallès Occidental. Dóna
la
impressió que,
des de la Generalitat de Catalunya, es considera el
Vallès
Occidental com una reserva especial. És la comarca més castigada en
quant a l'accés a Barcelona no només per ferrocarril en segona classe, sinó
també
per carretera. En cas de
què se suprimís aquesta segona classe, el
dèficit
l'haurian de pagar tots
els ciutadans de Catalunya (inclosos els
terrassencs). Aquest doncs no és im argument per votar en contra de la
proposta.
Hi ha un altre argument per votar-la a favor. Si no hi ha cap
diferència entre la segona i la tercera classe, no queda justificat el cost
diferent
entre ambdues classes.
No té cap
sentit mantenir dues tarifes.
Si
el que es cobra pel servei de
tercera classe és ajustat, aleshores als
viatgers de segona els estan estafant. Tampoc es possible argumentar que,
donat
que se'ls hi cobra una tarifa més elevada, es garanteix als viatgers
de
segona que disposin de seient.
A les hores puntes, quan els vagons de
tercera
van plens,
els viatgers ocupen els vagons de segona, que també es
massifiquen. El Sr. Corominas considera que cal tcimbé votar a favor
d'aquesta moció perquè la força majoritària al Parlament de Catalunya no va
aprovar
aquesta proposta. Cal
doncs fer sentir la veu dels ciutadans de
Terrassa,
per tal que
aquesta força majoritària reflexioni i adopti
les
proposta.

per

mesures

que es proposen.
Sr.

Callejas recorda les paraules del Sr. Raimon Escudé,
d'aquest Ajuntament i portaveu de CiU en el Parlament de
en el sentit de què es pot observar en les hores puntes del dia,
i
atesa la diferència de preu, que els
vagons de tercera estan utilitzats
plenament, mentres que en els de segona acostuma a haver-hi seients
lliures.
A
judici del Sr. Callejas, el propi Sr. Escudé reconeix que
existeix
una discriminació
social a
favor de
determinades persones.
Es
tracta
d'una opció classista. El Sr. Callejas
assenyala que els arguments
del Sr. Escudé són suficients per votar favorablement la present proposta.

ex-regidor
Catalunya,

El

manifesta

que

l'empresa sigui de 90 milions, sinó
equivaldria a incrementar el dèficit

que

Sr.

Massó

ell no ha dit que el dèficit de
la supressió de la segona classe
en 90 milions de pessetes. Afegeix que
existeix
una demanda ciutadana que
justifica el manteniment de la segona
classe. Això no vol dir que existeixi una discriminació classista.
El Sr.

Corominas posa de manifest que, efectivament, el dèficit
dels
FFGC
és
molt superior
a aquests
90 milions. Per altra banda, si
existeix
demanda és precisament perquè no hi
ha seients suficients en els
vagons
de tercera. Si, per exemple, es volgués crear més demanda
n'hi
hauria prou amb reduir el nombre de vagons de tercera. Així

el Sr. Massó considera que és una demanda, no
prestació del servei per part del FFGC, que obliga a
si es vol viatjar en condicions acceptables.
que

de segona
doncs, el
és més que una mala
una despesa més gran

l'argument de l'increment del
si se suprimís la segona classe, no té
consistència,
ja que caldria analitzar quin és el cost real que suposa
mantenir
aquesta segona classe.
Per altra banda, és una suposició
agosarada pensar que tots els actuals viatgers de segona deixarien
d'utilitzar
el tren si se
suprimís aquesta segona classe. El Sr. Morales
es mostra sorprès perquè algú defensi que per gaudir d'un millor servei, en
les
mateixes condicions, s'hagi
de pagar més; i que aquest increment de
El

dèficit

en
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Morales

considera que

90 milions de pessetes,
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només afecti a la
línia Barcelona-Sabadell/Terrassa. El Sr.
Morales
considera
absurd defensar el manteniment de dues classes en els transports
col·lectius.
Finalment, el Sr.
Morales recorda que el 29 de setembre de
1993
es va
aprovar
per unanimitat a
l'Ajuntament de Sabadell una moció
cost

presentada pel Grup municipal de CiU en la qual es demanava la supressió de
la
segona classe dels FFGC, i anivellant els
preus als de tercera classe.
Això demostra una manca de coherència en les postures defensades per CiU.

procedeix tot seguit a la votació de la present Proposta de
Resolució, la qual és aprovada éunb els vots següents:
Es

ESC

PP

(15 vots)
( 7 vots)
( 2 vots)
( 1 vot )

No

havent-hi Propostes

CIU
IC

de Precs í

A FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR
A FAVOR

Urgents, es passa tot seguit al capítol

Preguntes.
Quan són dos quarts de deu abandona la sessió el Sr. Plana.

PRECS I PREGUNTES

paraula en primer lloc el Sr. Casajuana, donat que va ser-hí
convidat per la Junta de Cooperació del PERI de Sant Pere de Les
Fonts, en l'assemblea a la qual s'ha fet esment anteriorment. La posició de
l'equip de govern va ser la d'assistit a la reunió, escoltar els arguments
dels veïns, i exposar, per part del Sr. Pere Montaña, Gerent de la Gerència
Municipal d'Urbanisme, el contingut de l'esmentat PERI. Posteriorment es va
procedir a la votació. El Sr. Casajuana recorda l'obligació legal de
l'Ajuntament de desenvolupar el Pla Especial de Reforma Interior i
urbanitzar
la zona. La
votació, doncs, tenia caràcter indicatiu. El seu
resultat va ser molt ajustat, demostració de les variacions que presenta el
sector.
Hi ha propietaris de finques de
5.300 metres quadrats, que hauran
de pagar 13 milions de pessetes. Altres veïns són propietaris de finques de
90
metres quadrats, que hauran de pagar
220.000 pessetes. Les diferències
són,
doncs, molt grans.
La voluntat general,
però, era que l'Ajuntament
assumís les seves responsabilitats i procedís a la urbanització del sector.
L'Ajuntciment no ha rebutjat les seves obligacions i ha dut endevant la
postura que ha cregut més convenient i beneficiosa per una bona part dels
veïns, generalment els que hi viuen tot l'any en la zona.
Pren

la

present,

El
Sr. Callejas pregunta en primer lloc si és cert que els familiars
treballadors
de
TMESA
disposen de targetes de viatge gratuïtes.
Tractant-se
d'un servei deficitari, que costa diners a tots els ciutadans,
el
Sr.
Callejas considera que no fóra correcte que alguns ciutadans

dels

d'aquests abonaments gratuïts. En segon lloc, el Sr. Callejas fa
a
l'operació de Tresoseria que avui ha estat posada en
coneixement
del Ple. Aquesta operació té un
tipus d'interès Mibor + 0'4%.
El
Sr. Callejas recorda que quan en el seu
dia es va fer el refinançament
del deute municipal, amb el Banco de Crédito Local, hi havia una càrrega de
quatre punts si s'anul·lava abans. El Sr. Aran es va comprometre a què això
no
passaria i que no es pagaria ni una pesseta més. En aquests moments,
continua
el Sr. Callejas, s'estan
pagant interessos més alts
que els del
mercat.
Cada dia que
passa
suposa una càrrega de
centenars de milers de
pissetes, p@l fet d'haver subscrit un crèdit que no pogués ser renégociât
de
forma immediata. El Sr. Callejas recorda
que, aleshores, va manifestar
gaudissin

referència
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faria responsable al Tinent d'Alcalde d'Hisenia en el .súpÒ'sit de què
impostos dels ciutadans es veiessin p^íj^^icats per la
renegociació del crèdit en condicions desfavorables. Er^un altre ordre de
coses, el Sr, Callejas s'adreça al Sr. Alcalde per Q^ségíuitar si té intenció
de
dimitir, de la mateixa forma que ho ha fet l'Alcalde de Rubí. Una altra
pregunta
fa referència al semàfor instal.lat en la cantonada del carrer
Adra
i la ctra. de Rellinars. Els veïns s'han
queixat reiteradament de què
la
gent que vol sortir del barri té problemes, ja que el semàfor de la
ctra. està molta més estona en verd que el del carrer Adra. El Sr.
Callejas
demana
que es revisi aquest problema i que
se solucioni. Per altra banda,
també
es refereix a les dificultats
que travessa el Club Natació Terrassa.
Aquest club presta un important servei a la ciutat. El Sr. Callejas demana
que
es faci un seguiment d'aquest problema, per part de l'equip de govern,
amb
tot
el
respecte
a
una
entitat privada que disposa, però,
de la
concessió
administrativa d'uns béns
municipals. El Sr. Callejas pregunta
també
perquè els autobusos canvien els seus recorreguts amb tanta
freqüència. Així, darrerament una de les línies gira en la cantonada del
carrer Pardo Bazàn amb Voluntaris
Olímpics, quan normalment no té parada en
aquell indret, per tornar a anar endarrera un altre cop cap al carrer
Monistrol. Aquest recorregut s'havia tret però ha tornat a aparèixer. En un
altre
ordre de coses, el Sr.
Callejas es refereix a una illeta al carrer
Pearson, que suposa un perill per als ciutadans ja que les bicicletes i les
motocicletes la fan servir com a rampa trampolí. Finalment, el Sr. Callejas
posa de manifest que, gràcies a les informacions facilitades per un ciutadà
fa un mes, ha comprovat que les rajoles que cobreixen l'exterior de la Casa
Baumann
estan caient. Moltes estan trencades. El Callejas posa de manifest
que
farà lliurament d'aquests trossos de rajoles al Sr. Montes, per si
poden ésser d'utilitat.
que
els

diners dels

El

Sr.

Tamayo

es

refereix

a

la primera reunió mantinguda pel Consell

d'Administració
del Patronat Municipal d'Educació,
en la qual va
demanar
informació
per escrit, en relació al seu
organigrama i, en concret, sobre
les
funcions del Cap de Serveis Escolars.
Hores d'ara, aquesta informació
no
ha estat lliurada. Amb
posterioritat han demanat que es lliuri, també
per

escrit,

una

relació de les

l'organigrama, així

funcions de cadascuna de les

persones que

els criteris emprats per la valoració dels
respectius llocs de treball.
El Sr. Tamayo es refereix també a unes
notícies
relatives a
l'Escola
Taller de la
Masia Obac. Segons
aquestes
notícies,
degut a la manca de recursos per continuar les obres, el sostre
està
a l'aire lliure.
Mentrestant no arribin
més fons, caldria fer alguna
acció puntual per tapar la taulada i que no es degradi el que s'ha fet fins
ara.
En
darrer
lloc,
el Sr.
Tamanyo
demana informació sobre les
circumstàncies
que envolten l'acomiadament
d'un treballador de l'empresa
TMESA. Aquestes circumstàncies no són gens clares.
componen

El

Sr.

com

Morales manifesta

en

primer lloc la

seva

solidaridat amb la

manifestació

convocada per aquesta tarda a les set
a Sabadell per part de
CC.OO, UGT i USOC. Com a mostra de solidaritat, i degut a la impossibilitat
de assistir-hi a aquesta manifestació per coincidir amb la sessió plenària,
el
membres del Grup
municipal d'IC duen una enganxina relativa a aquest
acte.
El Sr. Morales fa referència també a
la celebració, a Sabadell, del
Seminari Internacional de Ciutats Mitjanes, d'àmbit europeu. Aquest acte, a

judici del Sr. Morales, és prou important com perquè l'Alcalde de Terrassa
hagués estat present a la inauguració. El Sr. Morales manifesta que
entre
tots caldria fer l'esforç d'evitar que
molts ciutadans pensin coses
que
no
són realitat, com ara que Terrassa no ha participat en aquest
Seminari
degut al suposat enfrontaiment que molta gent creu que existeix.
També
s'ha d'evitar pensar que
l'organització a Terrassa d'unes jornades
hi
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sobre

poders locals són

un

intent de fer la competència

a

la ciutat veïna,

aquests tipus d'activitats.
El Sr. Morales recorda finalment que, no
obstant.
Terrassa ha estat representada en la inauguració de l'esmentat
en

El Sr.

Morales

manifesta la

queixa per uns fets que han
pèrdua de temps innecessària per a la nostra ciutat. Des del
setembre
de l'any passat,
IC va presentar un conjunt de propostes sobre
senyalització a l'Avinguda del Vallès. Aleshores es va dir que s'estudiaria
el
tema i que els problemes
denunciats no eren tan greus. Després de set
mesos,
de més accidents i de les pressions d'algunes associacions de veïns
de la zona, s'ha decidit finalment posar més semàfors i senyalitzar algunes
cruïlles.
Això ha
representat una important pèrdua de temps. Per altra
banda,
fa anys que IC ve insistint en la necessitat de instal.lar suports
per
l'estacionament de bicicletes. Finalment, de cop i volta, apareix en
els
mitjans de comunicació la notícia de què l'Ajuntament comença a posar
aquests
suports, sense donar cap explicació sobre quins seran els llocs on
s'ubicaran, quants es posaran, o si això forma part d'algun pla de promoció
Seminari.

suposat

seva

una

de l'ús de la bicicleta.
El

fa referència al

grup de set ciutats més
importants de
i també a les negociacions de la Carta Municipal de Barcelona. En
ambdós
àmbits,
sembla ser que la tendència
és la supressió dels
embargaments de comptes. Si s'arriba a aquest acord, el Sr. Pons demana que
aquesta mesura sigui aplicada a Terrassa. En segon lloc,
el Sr. Pons es
refereix
al refinançament de 5.000 milions que
aquest Ajuntament va dur a
Sr.

Pons

l'Estat,

terme

a

través del Banco de

els

Crédito Local.

Els interessos actuals

no

són

Pons recorda que el seu Grup va
de'interès eren molt elevats.
són més baixos. El
Sr. Pons manifesta que el Sr.
Aran, com a
de les Finances municipals, té l'obligació de fer que els
Terrassa paguin menys per aquest concepte.

que es van concertar aleshores. El Sr.
manifestar
en aquell moment
que els tipus
Avui

en

dia

responsable
ciutadans de

El
Sr. Turà es refereix en primer lloc a la problemàtica que, des de
fa algun temps, afecta al sector dels carrers Watt i Infant Martí, entre la
Rambla
d'Egara i el carrer Galileu. La causa fonamental és la presència
d'invididus
que durant els caps de setmana a la nit produeixen aldarulls e
inclús
algun cas de violència física. El Sr. Turà manifesta que té
constància
de què els veïns de
la zona s'han reunit amb representants de

l'Ajuntament, havent obtingut el compromís de què s'aportaran solucions, no
puntuals sinó a través d'un pla que tindrà continuitat. El Sr. Turà
lamenta,
però, que l'equip de govern no s'hagi decidit a actuar fins que
s'ha produït una mobilització ciutadana. El Sr. Turà demana la confirmació,
per
part de l'equip de govern, de què efectivciment s'ha endegat un pla
d'actuació per resoldre aquesta problemàtica, i de què es farà el seguiment
necessari fins que estigui totalment resolta.
només

Intervé seguidament el Sr. Morcillo per insistir en un tema que ja va
plantejar en una Ple anterior. Es tracta de la il.luminació del pont del
Passeig. No tant per manca de llum, sinó per la diferència d'intensitat
entre
la plaça del Doctor
Robert i l'Avinguda Jacquard. Aquesta diferent
il.luminació
produeix ombres que dificulten la visibilitat dels vianants.
Per
altra banda, el Sr. Morcillo pregunta si es té coneixement de què a la
nostra
ciutat
algun local hagi venut productes falsificats de marques
conegudes,
fetes per
un
determinat
laboratori. Aquests
productes
falsificats són tòxics. En un altre ordre de coses, el Sr. Morcillo recorda
que
fa uns mesos va presentar una proposta de resolució relativa als
horaris dels establiments nocturns i el possible tancament d'alguns locals.
Aleshores, l'equip de govern va manifestar que a la nostra ciutat s'havia
decidit
estudiar el
tema
en profunditat, amb
la creació d'una comissió
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tècnica.

Aquesta comissió havia d'emetre una proposita tècnica<^que seria
la
Comissió
Informativa, en el termini pe tres 'mesos, segons
resta
recollit
a
l'Acta. El
Sr. Morcillo
posa de
m^ífest que aquest
compromís assumit pel Sr. Camañes no ha estat dut a t^rfíe. Per aquesta raó,
el Sr. Morcillo demana que es doni compliment simb la màxima celeritat.
elevada

a

El
va

ser

Sr.

Peiró fa referència

la remodelació del

Cardaire, que
pocs mesos. El
veïns van posar de manifest la seva
de sol.licitar
el
canvi de nom
del carrer, de
Cardaire a Sant
El Sr. Peiró
vol
saber quines són les
previsions de l'equip de
a

carrer

inaugurat fa

voluntat
Fruitós.

En un altre ordre de coses,
el Sr. Peiró es
d'arranjar alguns paviments de carrers de la
nostra
ciutat, com per exemple el del carrer Baldrich. Per altra banda, el
Sr.
Peiró recorda
que
fa uns mesos va demanar informació en relació al
tancament
del
Centre
de
Tecnologia Aplicada del Vallès. No ha estat
facilitada
fins aleshores
cap
dada sobre els motius del tancament, les
possibilitats de trobar fórmules alternatives, etc. El Sr. Peiró manifesta
que darrerament se'n parla de què s'està procedint a la venda, a preus molt
govern
a aquest
respecte.
refereix
a
la
necessitat

baixos,
al

del material informàtic del Centre. El Sr. Peiró demana informació

respecte,

i si

existeix alguna possibilitat

de redreçar el

futur del

Centre.

El
Sr. Massó es refereix en primer lloc
a la conservació i manteni¬
del Parc de Vallparadis,
recentment arranjat. Periòdicament es
pro¬
dueixen
actes vandàlics,
contra els
quals s'hauria d'actuar. Una altra

ment

preocupació fa referència als problemes de circulació produïts en el carrer
Galileu, degut a unes obres que s'estan duent a terme a la ctra. de
Martorell
per part
d'una companyia de gas. El Sr. Massó manifesta que
aquestes obres provoquen greus greus circulatoris.
Per

dóna aclariment en relació al seminari
i que continuarà en la de
Aquestes jornades es van
acordar
durant la
Festa
Major de Terrassa de l'any passat. No ha estat
possible fins ara, per problemes de calendari, poder-les realitzar. El Sr.
Alcalde
manifesta
que
no existeix
cap relació
amb el seminari que se
celebra
a Sabadell. Afegeix que el problema neix del malentès provocat per
unes
declaracions extemporànies fetes per una Regidora
de la ciutat veïna
sobre
la
no
participació de Terrassa en l'esmentat seminari. Aquestes
manifestacions
han estat aclarides de
forma fefaent per part
de la també
Regidora Sra. Dolors Calvet. Terrassa forma part des del seu inici del grup
de
ciutats
mitjanes del quart cinturó. L'Ajuntament de Terrassa ha
participat en totes les reunions.
En aquestes reunions s'ha parlat de
problemes comuns. El que no ha estat recolzat per l'Ajuntament de Terrassa
és
la institucionalització d'aquest grup de
ciutats. Per aquestes tasques
ja existeix el marc oficial de la Federació de Municipis de Catalunya. Tot
i
això, l'Ajuntament de Terrassa ha continuat participant en les tasques i
debats
de l'esmentat conjunt de ciutats. Un cop organitzat el seminari per
part de l'Ajuntament de
Sabadell es va presentar una ponència i es va
demanar al nostre Ajuntament si la volia subscriure. La postura de Terrassa
va
ser voler opinar sobre el
contingut de la ponència, presentar la seva
pròpia proposta, i no només limitar-se a subscriure-la. En un principi va
semblar que aquesta postura s'entenia, però la sorpresa ha sorgit quan algú
ha
fet unes declaracions
als mitjans de comunicació segons les
quals es
donava
la imatge de què Terrassa
no volia saber res del
seminari. El Sr.
Alcalde
vol que resti clar
que l'Ajuntament de Terrassa
ha participat en
les
jornades. Si el propi Sr. Alcalde no va poder assistir va ser degut a
la
recepció als components de la "Quinta del biberón". Però sí ha assistit
part del Sr. Alcalde

es

que
s'està duent a terme a la nostra ciutat
Pamiers
i
altres
ciutats
mitjanes d'Europa.
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el
Primer Tinent d'Alcalde, a més de tècnics municipals. Finalment, el Sr.
Alcalde creu que no hauria d'ésser necessari que un Regidor de l'Ajuntcunent
de
Sabadell fes unes declaracions aclaratòries perquè restés solucionat el
malentès.
La
Presidència
demana que
es doni
credibilitat a l'equip de
govern quan aquest explica les raons que ban motivat el malentès.
Intervé
seguidament
suficients
per
respondre

el Sr. Corominas, per manifestar que no té dades
al Sr. Callejas en relació al tema de les
presumptes
facilitats dels
familiars dels
treballadors de
TMESA.
S'informarà
al respecte
en
Comissió Informativa o en la propera sessió
plenària.
En resposta al Sr.
Tamayo, el Sr. Corominas informa que les
informacions
sol.licitados,
en
el marc del Consell d'Administració del
PAME,
seran lliurades en una propera
reunió del propi Consell, ja que el
que
es demanava era que fos
inclòs en l'ordre del dia del Consell aquest
punt
informatiu, com així està previst. Respecte a l'altre tema formulat
pel Sr. Tamayo, el Sr. Corominas considera que es tracta d'un assumpte
intern
de
TMESA.
El
motiu
pel qual ba estat acomiadat un conductor
d'autobús ba estat la comissió de diverses faltes. Una d'elles, considerada
molt
greu, va consistir en no respectar dos semàfors vermells de la Rambla
(cantonades amb els carrers Volta i Pare Llaurador), i envestir un vehicle,
que va quedar en estat de sinistre total. A més, aquests fets no van passar
en una hora de molt trànsit,
sinó a dos quarts de sis del matí. Hi ba hagut
altres
incidents que, en conjunt,
ban estat considerats com molt greus i
per tant mereixedors de l'acomiadament. Pel que fa a la intervenció del Sr.
Morcillo,
el Sr.
Corominas assenyala que en els controls
fets des del
departament de sanitat, no s'ba detectat la presència d'alcohols que no
reunissin les condicions per ser consumits.
El

Sr.

Aran

refereix al tema

del

refinançament. En primer lloc
fent gestions per tal de poder gaudir d'uns tipus
d'interès
més favorables. Respecte a
la intervenció del Sr. Callejas, el
Sr.
Aran recorda
que
l'Interventor municipal li va informar personal i
detalladament
de què aquestes gestions estaven molt avançades. El Sr. Aran
manifesta
que properament podrem gaudir dels resultats positius d'aquestes
gestions.
En quant a les obres de l'Escola Taller de l'Obac,
el Sr. Aran
informa
s'ba sol.licitat, per part de la
Diputació de Barcelona, una nova
Escola
Taller. Quan es concedeixi es continuaran les
obres. Pel que fa al
tendal,
el Sr. Aran assenyala que informarà a la Diputació, propietària de
la masia, pel tal que bo solucioni. En un altre ordre de coses, el Sr. Aran
nega
que s'estigui venent material
del Centre de Tecnologia Aplicada del
Vallès.
Afegeix que en els darrers dies facilitarà al Sr. Peiró un dossier
sobre la situació del Centre que, per altra banda, no ba canviat respecte a
com estava a finals de l'any passat.
Manté la seva activitat, més destinada
a la formació que al servei a les empreses,
tot i que aquest es manté en un
nivell
acceptable. Finalment, el Sr. Aran manifesta que qualsevol novetat
que
es produeixi en
relació al tema dels embargaments serà estudiat. De
moment,
però, no bi ba res nou. La gestió municipal no es pot guiar per
notícies que no estan confirmades.
informa

El

que

es

s'estan

Adra amb la ctra.
és un semàfor relativament nou. Hi ba opinions
dels dos sentits ba de tenir prioritat. Els
temps
de durada de cada cruïlla varia en funció dels aforaments de vehi¬
cles.
Segurament s'haurien de variar els temps en diferents moments del
dia,
però això no es possible. S'estableixen uns temps en funció dels
aforaments i això, inevitablement, implica sovint problemes. En relació als
Sr.

Camañes, referint-se al semàfor del

carrer

de
Rellinars, assenyala que
contràries
respecte a quin

produïts per joves amb monopatins, a la illeta del carrer
Pearson, el Sr. Camañes assenyala que s'estudiarà. Pel que fa als problemes
problemes

134

mantenir

una

reunió amb els veïns del sector,

assumir el

va

immediata.

compromís de

La voluntat és

cercar

solucions i

com a

resultacfe^e ía qual

es

a^ií^specte de forma
p^teriorment, fer un

actuar

resoldre el

problema i,
produir. En resposta al Sr. Morcillo,
sobre
el
tema
dels horaris
dels establiments
nocturns, el
Sr. Camañes
assenyala que la comissió emetrà en breu la seva opinió. Afegeix que el
tema
és
molt
complexe i no hi ha solucions màgiques. Aviat es podran
estudiar
i debatre les possibles
solucions a prendre, per triar entre la
que
es
consideri més adient. Es tracta d'un tema difícil, donats els
interessos
enfrontats, tant d'usuaris, com de veïns com de propietaris de
locals.
Pel que fa als actes vandàlics comesos
al parc de Vallparadis, el
Sr.
Camañes recorda que s'ha posat vigilància, tot i que no és continuada.
Es
tracta
d'una
vigilància sobretot per les tardes, i amb alternància
matins i nits. Per desgràcia, el percentatge d'individus incívics encara és
massa
gran. Finalment, el Sr. Camañes es refereix als problemes de trànsit
del
carrer Galileu i ctra.
de Martorell, tot dient que s'estudiarà el tema
i que si cal prendre mesures es farà.
seguiment

per

tal

que no es

torni

a

Intervé
a continuació el Sr.
Casajuana, per tal de referir-se a
situació
del Club
Natació
Terrassa. La preocupació
del Sr. Callejas

la
és
compartida per l'equip de govern i per tota la ciutat. Es tracta del primer
club de la ciutat per nombre de socis. La posició de l'Ajuntament és doble.
Per
una
banda,
vetllar pel correcte manteniment i conservació d'unes
instal.lacions
a través de
les quals es
presten serveis públics.
En les
seves
instal.lacions hi ha
serveis de titularitat
municipal, com ara la
biblioteca,
així com altres que tenen un abast públic, com ara el Consell
Esportiu del Vallès Occidental. Taimbé es vol assolir que la dinàmica
preelectoral que viu el club actualment -el Sr. Casajuana recorda que estan
convocades
eleccions
el
dia
quatre de juny-,
alteri mínimament el
funcionament
dels
serveis.
Però,
per
altra banda, el Sr. Casajuana
assenyala que l'equip de govern és respectuós amb l'autonomia de la
societat civil. L'entitat es va presentar al concurs públic per a la gestió
de
la part central de l'Àrea Olímpica,
tot assumint unes responsabilitats
sobre
el manteniment de les instal.lacions. En base a això l'Ajuntament va
concedir
al
club
la seva
gestió durant vint anys. L'Ajuntament ha de
vetllar
pel compliment d'aquesta concessió. Però és la maduresa de la
pròpia institució la que, a través de les properes eleccions, decidirà la
seva
actuació. Pel
que
fa a les actuacions municipals, tot i tenint en
compte
la delicada situació del club, no s'ha aturat el projecte de
cobertura
de la piscina gran, ni la construcció
del frontó o el tancament
de les pistes poliesportives.
El
amb

el

sortida

Sr.
carrer

Montes

Adra

es

refereix també al semàfor

tot

del carrer Adra,
Pel que fa a la

de la ctra. de Rellinars

dient, com a usuari,
que no es formen
cues a la
on només s'espera
una vegada davant
el semàfor

vermell.
situació de la Casa Baumann, el Sr. Montes mostra
la
seva sorpresa pel fet que
el Sr. Callejas hagi esperat un mes, d'ençà
que
el ciutadà l'informés d'aquests fets, abans de posar-ho en el seu
coneixement. El Sr. Montes recorda que està a disposició del Sr. Callejas i
que aquest el podria haver informat molt abans. Pel que fa l'enllumenat del
Passeig,
el Sr. Montes assenyala que va
demanar als tècnics que
comprovessin els fets esmentats pel Sr. Morcillo. L'informe tècnic va
constatar
que
la il.luminació era correcta. Tot i així, vista la
insistència
del Sr. Morcillo, es continuarà
inspeccionant aquest tema. En
quant
a la remodelació de carrers
i, en concret, del carrer Baldrich, el
Sr.

Montes

Malgrat

informa que

el

seu

això, hi ha el problema
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arranjament està pressupostat per enguany.
de decidir sobre l'ampliació o no de les
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voreres.

En relació amb aquest tema

Nacional

de Policia.

s'estan mantenint converses camb el Cos
que fa a la illeta del Sr. Pearson, si
derivada d'un mal ús d'aquest espai, caldrà

Finalment, pel

existeix

una
perillositat
corretgir-lo. S'estudiarà el tema.

El

de

nom

Alcalde informa que no s'ha
tractat encara el possible canvi
Cardaire.
Quan es
tracti aquest tema s'informarà al

Sr.

de

carrer

de Tecnologia Aplicada del Vallès, el Sr.
s'està venent res. Afegeix que no hi ha cap
novetat.
S'està parlant amb diverses institucions
terrassenques per veure
la
possibilitat de traslladar-lo dins la ciutat. S'està avançant en aquest
tema,
tot i que
no hi ha
encara res decidit,
només un principi d'acord
entre l'Ajuntament de Terrassa, la Generalitat, la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Sabadell.
En relació al Centre

respecte.

Alcalde

confirma

que

no

Morcillo

El Sr.

puntualitza la seva intervenció anterior en el sentit
referia a les anàlisis sanitàries per part del laboratori
sinó a l'afer descobert fa uns dies respecte a la falsificació
d'unes
determinades marques de licors. El Sr. Morcillo demanava informació
sobre si a Terrassa hi ha algun client d'aquest laboratori falsificador.
de

què no
municipal,

El
no

es

es

Sr.

Corominas

insisteix

en

què

a

partir dels controls realitzats

pot disposar d'aquesta informació.

El
Sr. Alcalde considera que fóra bo que el Jutge instructor del cas
facilités informació sobre si aquest falsificador tenia clients a la nostra
ciutat i quins eren.
I
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no

havent-hi cap

més assumpte

que tractar,

quan passen

cinc minuts

