ACTA

DE LA

SESSIÓ ORDINÀRIA

REALITZADA

PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL

DE MAIG DE 1994

PRESIDENT
SR.

MANUEL ROYES

JOSEP

Ple per fer en primera convocatòria
Sessió
Ordinària, sota la Presidència
de l'Il.lm. Sr. Alcalde-President de la
en

BALLÚS
BALLBÉ i BELLERA

SR.

FCO.

SR.

RAFAEL CALLEJAS

SR.

RODOLF CAMANES

SR.

JOSEP CASAJUANA i PLADELLORENS

SR.

JOSEP

COROMINAS

SR.

JORDI

LABÒRIA

SR.
SR.

XAVIER MARCET i GISBERT
JOSEP MASSÓ i PADRÓ

SR.

QUINTIN MONTES i PEREZ

Liesa

SR.

Municipal.

SR.

FRANCISCO MORALES i VALLE
JORDI MORCILLO i CASAS

SR.

PERE NAVARRO

SRA.

SRA.

i ROMA
i

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

i MORERA

VICTOR

JORDI PLANA i NIETO

SR.

ALEIX

SR.

ANTONI

SR.

JOSEP M.

PONS

El

està present

i

Liesa,

el Sr. Jesús M.

Interventor

de

Fons

Regidor Sr. Ballbé s'incorpora a
en el moment
que s'indicarà.

la reunió

i RIUS

i

Oberta

la sessió per
la Presidèn¬
cia,
quan manquen cinc minuts per tres
quarts
de vuit de la tarda del dia de
la
data, es procedeix a l'aprovació de
les
Actes
de
les reunions
fetes els
dies
28 d'abril i 16 de maig d'enguany

COLL

PRUNÉS

i

SANTAMARIA

SATORRAS i TRENCHS
JOAN TAMAYO I SALA
CONSOL TORRES

TURÀ

els

marge

NURIA OLLER i TORRES

SR.

SRA.

Assisteixen

i MARTORELL

SR.

SR.

Corporació, Manuel Royes i Vila.

VILLALBA

i BUSQUETA
ROSA MARIA FERNANDEZ i SANSA

PEIRÓ

-

noranta-quatre, es reuneix l'Ajuntament

BALLART i

JAVIER

DIA 26

6/94

A
la Sala de
Sessions de la
Casa
Consistorial
de la ciutat de Terrassa,
a
vint-i-sis de maig de
mil nou-cents

i VILA

REGIDORS ASSISTENTS
SR. JOSEP ARAN I TRULLAS
SR.

SESSIÓ NUM.

-

i VIDAL

ÀVILA

SR.

FERRAN

SR.

LUCIO VILLASOL i GONZALEZ

i

(sessions núms. 4/94 i 5/94, respecti¬
vament),
les quals són aprovades per
unanimitat.

REGIDOR EXCUSAT
SR.

JOSEP

M.

SANAHUJA i

PLAYÀ

Tot

seguit

procedeix

es

tanciació

dels assumptes que
l'Ordre del Dia.

SECRETARI
SR.

a

la subscomponen

ABUNDIO LORENTE i MILLAN

Epígraf 2) DESPATX D'OFICI
INTERVENTOR
SR.

JESUS M.

LIESA i

LIESA

2.1.

Ratificació

del Decret núm.

94,

a

el

relatiu
recurs

interposat
ra

846/-

la compareixença en

contenciós-administratiu
per

M^ Carme Pons Segu¬

contra la resolució desestima-

tòria de les al·legacions formula¬
des
contra
una
denúncia
per
infracció de trànsit.

L'Ajuntament
següents :

en

Ple aprova

per

unanimitat

la ratificació dels acords

PRIMER.Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
2758/93
interposat per M^ Carme Pons Segura davant la Secció 5A. de la Sala
del
contenciós-administratiu del
Tribunal
Superior de Justicia
de

Catalunya,
Generals
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contra resolució de la Tinència d'Alcaldia
de 29

de

setembre de

1993,

de Foment i Serveis

desestimatòria de les

al.legacions

•îp

^-

^

,cÇ>

formulades

la denúncia
per infracció

contra

de'trànsi

:,

expt.

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

el

Lletrats
municipals, Srs. Josep M^. Playà i
Massaguer i Juan/A. Vílchez Cardenas.
TERCER.Que el Ple de l'Ajuntament
ratifiqui,
Decret en la seva
propera sessió ordinària.
2.2.

Ratificació

si s'escau,

el present

del Decret núm.

847/94, relatiu a la compareixença en el
contenciós-administratiu interposat per Juéui
Alvarez Obiols
resolució desestimatòria de les
reclamacions formulades

recurs

contra

denúncies per infracció de

L'Ajuntament
següents;

en

normes

contra

de circulació urbana.

Ple aprova per unanimitat

la ratificació dels acords

PRIMER.-

Comparèixer en el recurs
contenciós-administratiu núm.
interposat per Juan Alvarez Obiols, davant la Secció 5^ de
la Sala
del
contenciós-administratiu del Tribunal
Superior de Justícia
de
Catalunya, contra resolució de la Tinència d'Alcaldia de
Foment
i Serveis
Generals
de data 30 de
juny de 1993 que desestima reclamacions de l'actor
2116/93

contra
denúncies per infracció de les
Q3T/0753 Núm. MU93I00750266.

de circulació

normes

urbana, expte.

SEGON.-

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

TERCER.Que el Ple de l'Ajuntament
Decret en la seva propera sessió

ratifiqui, si s'escau, el

ordinària.

2.3. Ratificació
del Decret núm.
861/94, relatiu
cions
judicials contra Sònia Aragonés Ruiz i

quantitat per danys

L'Ajuntament
següents :

en

a

la via pública.

Ple aprova per unanimitat

present

la

interposició d'ac¬
altres, en recléunació de
a

la ratificació dels acords

PRIMER.- Interposar les accions
judicials pertinents contra DOÑA SONIA
ARAGONES
RUIZ, contra DON ANGEL MAYA HEREDIA
SCHWEIZ

i

EUROPA,
dels danys soferts

i contra la Cía

en
a

Asseguradoras
import

reclamació de la quantitat de 72.713
pessetes,
un cartell informatiu.

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

els

Municipals.

TERCER.-

Elevar el present

seva

ratificació.

2.4.

Ratificació

Decret

al Ple de la

Corporació per

a

la

del Decret núm. 988/94, relatiu a
la compareixença en el
contenciós-administratiu interposat per Albert Salvado Cerve¬
lló contra la desestimació de reclamacions
formulades contra una multa
de circulació 1 contra el procediment de
recurs

constrenylment administratiu.

007835
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L'Ajuntament
següents :

en

Ple

aprova per

unanimitat

la ratificació dels acords

PRIMER."

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
interposat per Albert Salvado Cervelló, davant la Secció 5A del
contenciós-administratiu
del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya,
166/94-A

la Resolució de la Tinència d'Alcaldia de Foment i Serveis Generals
data 29 de setembre
de 1993 i amb
Núm. 2302, recaiguda a
l'expedient

contra

de

Q3T/3394,
desestimatòria de les reclamacions formulades
imposada
al vehicle
B-6113-MZ,
i contra l'oportú
constrenyiment administratiu Núm. EC 4225/93.

contra

la multa

procediment

de

SEGON." Nomenar per a

la representació i defensa d'aquesta Corporació,
Carmen Ribas
i Buyo,
i els Lletrats
municipals, Srs. Josep MA. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez Cárdenas.
el

Procurador dels

TERCER."
Decret

2.5.

en

la

Tribunals Sra.

Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui,
seva

si s'escau, el present

sessió ordinària.

propera

Ratificació

del Decret núm. 989/94, relatiu a
contenciós-administratiu
interposat

la compareixença en el
per
Santiago
Fages
Rodríguez, contra la desestimació de reclamacions formulades contra
denúncies per infracció de circulació.
recurs

L'Ajuntament
següents :
PRIMER."

Ple

en

aprova per

Comparèixer

en

el

unanimitat

recurs

la ratificació dels acords

contenciós-administratiu

núm.

2531/93
interposat per Santiago Fages Rodriguez, davant la Secció 5A del
contenciós-administratiu
del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya,
contra Resolució de la Tinència d'Alcaldia de Foment i Serveis Generals, de
data
1
de
juny de 1993 i amb Núm.
1432,
desestimant reclaunacions

presentades
Q3T/1053.

denúncies

contra

per

infracció

de

circulació,

Expt. Ref.

SEGON." Nomenar per a

la representació i defensa d'aquesta Corporació,
Carmen Ribas
i Buyo,
i els Lletrats
municipals, Srs. Josep MA. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez Cárdenas.
el

Procurador dels

TERCER."
Decret
2.6.

en

la

Tribunals Sra.

Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui,
seva

propera

si s'escau, el present

sessió ordinària.

Ratificació
del Decret núm. 1017/94, relatiu a la compareixença en el
Judici
de Cognició a instància de Manuel
Villar Moral, en reclamació
per

danys soferts

L'Ajuntament
següents:
PRIMER."

en

per un

Ple

Comparèixer

vehicle de la

aprova per

seva

unanimitat

propietat.

la ratificació dels acords

els autes de Judici de Cognició núm 137/94,
Primera Instància número 3 a instància del
Sr.
reclamació de
la quantitat de
CENT
SETANTA-TRES
MIL NOU-CENTES VINT-I-NOU pessetes, import dels danys soferts
a
la furgoneta de la seva propietat B-0071-HM amb motiu de haver-se quedat
que

1 40

en

es tramiten en el Jutjat de
MANUEL
VILLAR
MORAL,
en

aturat
a causa de la
pluja a l'Avg.
Rubí el dia 15 d'abril de 1993.

SEGON.- Nomenar per a

els Srs.

Primitivo Villasol

del Vallés sota el Pont de^jla'^Ctra. de

la representació i defensír^'aquesta Corporació,
Valderrey i Anna Galiana Cruz, Lletrats Munici¬

pals.
TERCER.-

Elevar el present
ratificació.

Decret

seva

2.7.

Ratificació

1018/94, relatiu

del Decret núm.

al Ple de la

a

Corporació

per a

la compareixença

en

la

el

contenciós-administratiu interposat per Julián Torres Español,

recurs

per desestimació tàcita per silenci administratiu de la notificació de
la quota sobre Béns Immobles de l'any 1992 (finca c/ Mura, 109).

L'Ajuntament
següents:

en

Ple

aprova per

unanimitat

la ratificació dels acords

PRIMER.-

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu número
interposat per JULIAN TORRES ESPAÑOL, sobre la desestimació tàcita
per silenci administratiu de la notificació de la quota sobre Bens Inmobles
de
l'any 1992, referent a la finca del carrer Mura número 109, davant la
Secció 1^ del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya, contra l'Ajuntament de Terrasa.
1839/92

SEGON.- Nomenar per a la representació i
Procurador
dels
Tribunals
Sra.
Carmen

defensa d'aquesta Corporació,
Ribas
Buyo, i els Lletrats
Municipals Srs. Josep M^ Playà i Massaguer, Primitivo Villasol i Valderrey,
el

Joan Antoni Vilchez

i Cárdenas

i Anna Galiana i Cruz.

Elevar el present

TERCER.seva

ratificació.

2.8.

Ratificació

Decret

del Decret núm.

al Ple de la

1019/94, relatiu
interposat

Corporació

per a

la

la compareixença

en el
Plataforma d'Opinió
Reivindicativa
contra la desestimació
per silenci administratiu
del
recurs de reposició contra la notificació de denúncies per infraccions

contenciós-administratiu

recurs

a

per

de trànsit.

L'Ajuntament
següents :
PRIMER.-

en

Ple

Comparèixer

aprova per

en

el

unanimitat

recurs

la ratificació dels acords

contenciós-administratiu núm. 807/93
la Secció 5-2-

per Plataforma de Opinión
Reivindicativa, davant
contenciós-administratiu
del Tribunal
Superior de

interposat
del
recurs

de

Justicia

de

silenci administratiu del
l'acord de l'Ajunteiment, publicat al

contra la desestimació presumpta per

Catalunya,

reposició formulat contra

de
Barcelona
núm.
182,
de
notificaven denúncies per infraccions
B.O.P.

30 de juliol
de trànsit.

de 1992,

pel

que

es

la representació i defensa d'aquesta Corporació,
Carmen Ribas
i Buyo,
i els Lletrats
municipals, Srs. Josep MA. Playà i Massaguer i Juan A. Vilchez Cárdenas.
SEGON.- Nomenar per a

el

Procurador dels

Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui,

TERCER.-

Decret

en

la

Tribunals Sra.

seva

propera

si s'escau, el present

sessió ordinària.

141
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2.9.

Ratificació
del Decret num. 1020/94, relatiu a la compareixença en el
recurs
contenciós-administratiu interposat per Julián Torres Español,
per

desestimació tàcita per silenci administratiu de la notificació de
sobre Béns Immobles de l'any 1992 (finca c/ Mura, 117)

la quota

L'Ajuntament
següents:

Ple

en

aprova per

unanimitat

la ratificació dels acords

PRIMER."

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu número
interposat per JULIAN TORRES ESPAÑOL, sobre la desestimació tàcita
per silenci administratiu de la notificació de la quota sobre Béns Immobles
de
l'any 1992, referent a la finca del carrer Mura número 117, davant la
Secció
la. del contenciós-administratiu del Tribunal
Superior de Justícia
de Catalunya, contra l'Ajuntament de Terrassa.
1840/92

SEGON.- Nomenar per a

la representació i defensa d'aquesta Corporació,
Carmen Ribas
i Buyo,
i els Lletrats
municipals Srs. Josep M. Playà i Massaguer, Primitivo Villasol i Valderrey,
el

Procurador dels

Joan Antoni Vílchez

Tribunals Sra.

i Cardenas

i Anna Galiana Cruz.

Elevar el present
ratificació.

TERCER.seva

Decret

al Ple de la

Corporació

per a

la

2.10. Ratificació de la Resolució núm. 1023/94, relativa a la sol.licitud a
la
Junta d'Aigües
de la paralització de la petició d'aprofitament

d'aigües.

L'Ajuntament
següents :
PRIMER.-

Ple

en

Demanar

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

la Junta

d'Aigües la paralització de la petició
d'aprofitament d'aigües en competència de l'expedient 02/06634, d'acord cunb
l'epígraf 3 de l'article 105 del Reglament del Domini Públic Hidraúlic.
Aquesta petició es refereix a l'aprofitament d'un cabal de 40'5 1/s per
part de l'INCASOL per
regar un camp
de golf de 80 ha, a derivar de la
depuradora d'aigües residuals de Terrassa.
SEGON.-

a

D'acord amb

de l'article 105 del Reglament del
a
la Junta d'aigües el següent

Públic

Nom del

peticionari: Ajuntament de Terrassa.

Hidràulic,
aprofitament d'aigües:

Destinació de
-

-

rec

ús

agrícola

en

el terme municipal de Terrassa.

industrial per

als polígons industrials de Terrassa.

ús municipal per
urbans de Terrassa.
-

ús

Cabal

municipal

sol.licitar

l'aprofitament:

a

-

142

l'epígraf 3

Domini

per

al

la neteja

rec

viària amb aigua

a

pressió dels

sectors

de les places i jardins dels mateixos sectors.

d'aigua sol.licitat: 860 1/s

Corrent/lloc

d'on
es
residuals de Terrassa.
Termes

deriven les

aigües

ic^^^iejuirádora d'aigües

:

mimicipals: Sant Quirze del Vallès i Terrassa.
TERCER."

l'Excm.

Ratificar

el

contingut

d'aquesta

resolució

part de

per

Ajuntament Ple.

QUART."
Notificar al servei
de les Conques
del Centre de la Junta
d'Aigües de la Generalitat de Catalunya el contingut d'aquesta resolució.
Dins el torn d'explicació de vot pren la paraula el Sr. Callejas, per
de destacar que la present Resolució afecta al conjunt de ciutadans de

tal
Les

Fonts, preocupats per un problema que, hores d'ara,
està solucionat.
Aquest estiu proper els veïns no patiran problemes de restricció d'aigua.
Els
pous ubicats al terme municipal de Sant
Quirze abasteixen el barri de
Les

Fonts.

Fa

habilitar

pous,
amb el
de la Generalitat de Catalunya, l'aigua dels quals s'emprava
per regar un camp de golf. El cabdal d'aquests nous pous ha fet que el dels
pous
que subministren aigua a Les
Fonts hagi baixat més de deu metres en
menys
d'un mes. Aquesta situació va generar la preocupació dels veïns. Com
a
conseqüència de les actuacions del President de l'Associació de Veïns de
les
Fonts,
es
va
reduir durant un temps el cabdal d'aigua dels pous
destinats
al camp de golf, de 40.000
litres/hora a 10.000 litres/hora. El
Sr.
Callejas considera que de cap forma està justificat el perjudici
ocasionat
als veïns
per
tal d'abastir d'aigua un camp de golf. El Sr.
Callejas entén que hi ha prioritats molt clares. Tampoc entén que es digui
que
quan l'estació depuradora
estigui en marxa,
les aigües residuals es
destinaran
a
regar
el camp de golf, donat que l'estació no estarà en
funcionament
aquest proper estiu. El
Sr. Callejas pensa que l'actuació
adoptada en la present Resolució és la més adient.
unes

setmanes

es

van

uns

nous

vist"i"plau

El

Sr.

Corominas

assenyala

que no

s'ha de confondre l'autorització o

petició de
cabdal que
derivarà
de la depuradora, per part de l'Institut Català de Sòl a la Junta
d'Aigües. Aquesta sol.licitud d'aigües residuals, destinades a regar un
camp
de golf, ha estat
recorreguda per l'Ajuntament, instant
la
paralització, i demanant així mateix la concessió administrativa de
l'aprofitament de les aigües per a ús agrícola, rec de carrers, de places i
de
jardins. El Sr. Corominas considera que l'aprofitament de l'aigua per a
fins lúdics, d'acord amb el que preveu la llei d'aigües, és una utilització
no
prioritària. La present Resolució demana, doncs, l'aprofitament de les
aigües reciclades procedents de l'estació depuradora per a fins propis de
la
ciutat. Finalment,
el Sr. Corominas afirma que l'aigua generada pel
no

la

per fer un pou a cent i escaig de
metres d'un altre, amb la
concessió administrativa
de
l'aprofitament d'una part del

consum

de Terrassa ha d'ésser reutilitzada també a Terrassa,

la nostra ciutat i per
2.11.

i

no

a

fora de

altres finalitats.

Ratificació
de la Resolució num. 1082/94,
relativa a la sol.licitud
de la
concessió d'ajut econòmic per finançar l'adquisició de mitjans
tècnics
i materials per al desenvolupament de les funcions i serveis
de la imitat de Protecció Civil.

L'Ajuntament
següent:

007837

-A

en

Ple aprova per unanimitat

la ratificació de l'acord

ÚNIC.l'adquisició

la

Sol·licitar

concessió

d'ajut
econòmic per finançar
de mitjans tècnics i materials per al desenvolupéiment de les
funcions
i serveis de
la unitat de
Protecció Civil d'aquest
Ajuntéiment,
d'acord
amb el programa específic d'ajut econòmic, en matèria de protecció
civil, del departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Ratificació del Decret núra.

2.12.

1088/94, relatiu
interposat

recurs

contenciós-adrainistratiu

contra

la desestimació de les reclamacions

cies per

infracció de

L'Ajuntament
següents :

en

Ple

normes

a

la compareixença en el
Juan Egea Leiva,

per

formulades contra denún¬

de circulació.

unanimitat la ratificació dels acords

aprova per

PRIMER.-

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
interposat per Juan Egea Leiva, davant la Secció 5A del contenciósadministratiu
del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, contra la
resolució
dictada
el
28-7-93,
per
la Tinència d'Alcaldia de Foment i
Serveis
Generals
de
l'Ajuntament, desestimatòria de les reclaimacions
presentades contra denuncies per infracció de normes de circulació.
2300/93

per
a
la representació i
defensa d'aquesta
Corporació, el Procurador dels Tribunals Sra. Carmen Ribas i Buyo, i els
Lletrats
municipals, Srs. Josep M5-. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez
SEGON.-

Nomenar

Cárdenas.

Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui,

TERCER.Decret

2.13.

en

la

seva

propera

si s'escau, el present

sessió ordinària.

Ratificació del Decret núm.

1089/94, relatiu a la compareixença en el
interposat per Francesc Pérez Martín

recurs

contenciós-administratiu

contra

la desestimació de les reclamacions formulades contra l'ordre

d'embargament

L'Ajuntament
següents;

per

en

diferents conceptes.

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER.-

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
interposat per Francesc Pérez Martin, davant la Secció Primera del
contenciós-administratiu
del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya,
contra
resolució
de
1-6-93, desestimatòria de reclamacions presentades
contra l'ordre d'embargament per diferents conceptes.
2458/93

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. Vílchez

Cárdenas.
TERCER.- Que
Decret

2.14.

en

la

seva

Ratificació

l'empresa
(COPCISA),
del passeig
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el Ple de l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau, el present
propera

sessió ordinària.

de la Resolució núm.

1670/94, relativa a l'adjudicació a
"CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS Y CIVILES,
S.A."
les obres de la la. Separata del projecte d'urbanització

Vint-i-dos de juliol, entre els

carrers

Felip II i Núria.

L'Ajuntament
següents :

Ple aprova per unanimitat la
la rat

en

rat|ifjxacj,j0-^els acords

PRIMER.-

Adjudicar a l'empresa "CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS Y
(COPCISA),
les obres de la 1- Separata del projecte
d'urbanització del passeig vint-i-dos de juliol, entre els carrers
Felip II
i Núria, per l'import de 32.974.071,- PTA.
CIVILES,

S.A."

SEGON.-

Fer càrrec de la

quantitat de 32.974.071,- PTA.
Pressupost Municipal vigent.

3.432.61100 del
TERCER.-

a

la Partida

Requerir

a
l'empresa "CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS Y
(COPCISA), adjudicatària de les obres de referència, perquè
dins
el termini de DEU dies, comptats a
partir del següent hàbil a aquell
en que li sigui notificat
aquest dictamen, ingressi a les Arques Municipals
l'import d'l.659.490,- PTA, en concepte de fiança que garanteixi la bona
execució
de
les
obres,
i lliuri al
Departament de Contractació
Administrativa
dels
Serveis
Territorials una
fotocòpia de la Carta de
Pagament perquè consti a l'expedient de la seva raó i formalitzi el

CIVILES,

S.A."

corresponent contracte.

QUART.- Retornar a l'empresa adjudicatària "CONSTRUCCIONES Y OBRAS
Y CIVILES, S.A." (COPCISA),
la fiança dipositada en concepte de

PUBLICAS

garantia provisional,

CINQUÈ."ASFALTATS

RIBA,

concórrer

ingressi la fiança definitiva.

Retornar,
així mateix,
a
les empreses "JIMA,
SA" i
SA",
la fiança provisional dipositada per a poder

la

a

un cop

licitació de

d'urbanització del

les obres

de la

1^

Separata del projecte
passeig vint-i-dos de juliol, entre els carrers Felip II

i Núria.

SISÈ.-

Ratificar aquests

acords

en

el

proper

Ple.

2.15. Ratificació de la Resolució núm. 1970/94, relativa a la comunicació a
la
Direcció General de Transports del Departament de Política Terri¬
torial

i Obres

Públiques de la Generalitat, que el Projecte d'Infra¬
mobilitat reduïda a l'esta¬
ció
Generalitat, és conforme al
planejament urbanístic en vigor.
de l'accés per a persones amb
de Terrassa dels Ferrocarrils de la

estructura

L'Ajuntament
següents:

de Política

atalunya,

Ple

aprova per

a la Direcció General
de Transports del Departa¬
Teritorial i
Obres Públiques
de la Generalitat de C-

el

que

Projecte

d'Infrastructura

l'estació de Terrassa dels F.G.C.,
amb el

tramès

a

de l'accés

l'Ajuntament,

P.M.R. a
troba conforme

per a
es

planejament urbanístic en vigor.
SEGON.-

ment

unanimitat la ratificació dels acords

Comunicar

PRIMER.ment

en

de

Catalunya,

a la Direcció General de Transports del Departa¬
Territorial
i
Obres Públiques
de la Generalitat de

Sol·licitar

Política
que es

redactin

i s'executin amb

caràcter urgent el

projecte

d'Infrastructura
de l'ascensor que accedeix a l'andana Oest i el projecte
d'instal·lacions mecàniques dels nous ascensors per a P.M.R., de manera que
es
solucioni definitivament l'accés de P.M.R. a l'Estació de Terrassa dels
FGC.

007838

-A

TERCER." Ratificar aquesta

2.16.

Resolució pel Ple Municipal.

Ratificació

del Decret num. 35/94 relatiu
a l'aprovació de l'actua¬
pròrroga del conveni-marc de cooperació interadministra¬
tiva
subscrit entre el Departament de Benestar
Social de la Genera¬
litat de Catalunya i l'Ajmitament de Terrassa en matèria de diferents
programes en l'àmbit de benestar social.
lització

i

L'Ajuntament
següents:

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER.-

Aprovar l'actualització i pròrroga del conveni-marc de
interadministrativa subscrit entre el Departament de Benestar
Social
de
la
Generalitat
de
Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa, en
matèria de diferents programes en l'àmbit del benestar social, el qual serà
vigent fins al 31 de desembre de 1994.

cooperació

SEGON.-

Ajuntcunent

en

s'elevi

Que

d'Administració

el

contingut del present Decret al
Municipal de Serveis Socials i a
efectes de la seva ratificació.

Consell
l'Excm.

de l'Institut

Ple,

a

Tot

ment,

seguit es dóna compte a l'Ajuntament
del contingut del següent Decret:

2.17.

Donar compte

en

Ple,

per

al

seu

coneixe¬

del contingut del Decret núm. 1085/94, declarant deserta
l'adjudicació, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball
de Tresorer d'aquest Ajunt£unent.

PRIMERO.Declarar desierta la adjudicación, por el sistema de libre
designación, del puesto de trabajo de Tesorero de este Ayuntamiento, al no
haberse presentado ningún candidato.

SEGUNDO.Dar cuenta de
este decreto al
Pleno de la
traslado del mismo de la Dirección General de Función Publica

Corporación
a

y

los efectos

oportunos.
TERCERO.-

Iniciar, por parte de Servicios Internos de este Ayunta¬
los trámites necessaries para proceder a una nueva convocatoria
para la provisión del citado puesto.

miento,

SERVEIS GENERALS

Epígraf 3) Aprovar

l'atorgament de

categoria d'Argent,
Sotmès
per

a

a

la Medalla de la Ciutat,
En Josep M^ Casas i Heladeras.

votació el present

dictamen, l'Ajuntament

en

en

la

Ple

seva

aprova

unanimitat el següent acord:

ÚNIC.- Aprovar l'expedient tramitat en acompliment del que
disposa el Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntaiment de Terrassa, en
concordança amb els articles 189 i 190 del Reglament d'organització.
Funcionament
i Règim Jurídic de les
Entitats Locals de 28 de novembre de
1986,
relatiu a l'atorgament de la Medalla de la Ciutat, en la seva
categoria d'Argent, a en Josep Maria Casas i Boladeras i , en conseqüència,
concedir-li l'esmentada distinció com a prova del reconeixement públic a la
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z
seva

^ \

psíquica

a

favor de la

integració social de les
la nostra ciutat.

tasca en

persones Mitr^^lráÍTiinució

Pren
la paraula el Sr. Tamayo per manifes^r la satisfacció del
Grup per l'atorgament de la Medalla de la Ciutat a una persona que
representa l'esforç de la societat civil per lluitar per una societat més
justa i humana. En Josep M^ Casas ha estat treballant de forma abnegada amb
seu

persones
cimb discapacitacions psíquiques. Finalment, el Sr. Tamayo demana
que
no tot
resti en l'acte de concessió d'aquesta distinció, sinó que
tothom, persones i institucions, donguin recolzéunent efectiu al treball que
es duu a terme des de la societat civil.
La Sra.

Torres ratifica les

paraules del Sr. Tamayo, afegint que
important per les persones amb
disminucions.
Terrassa es
pot
sentit orgullosa d'haver estat una ciutat
pionera en aquests temes. Terrassa ha anat sempre al capdevant de la tasca
en favor de les persones disminuïdes.
el

Sr.

Casas

ha

fet

una

tasca

molt

Epígraf 4) Aprovació de la modificació de la plantilla de personal funcio¬
nari (dos dictàmens).

del Dia,

Es procedeix tot seguit a la votació del present punt de l'Ordre
format per dos dictàmens, amb el següent resultat:
PSC

A FAVOR

PP

(15
( 7
( 2
( 1

El

contingut dels acords que componen el

CIU
IC

vots)
vots)
vots)
vot )

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ
EN CONTRA

primer dictamen és el

següent:
PRIMER.- Procedir a l'aimortització de les places de la plantilla
personal funcionari que a continuació es relacionen

de
1."

2."

especial. Subescala serveis Especials. Classe
Municipal.Escala Superior. Plaça: Superintendent (a extingir).

Escala d'administració

Policia

especial. Subescala serveis Especials.
Especials. Plaça: Administrador Escorxador (a extingir).

Escala d'administració

Comeses

SEGON."

Crear

una

plaça

d'Administratiu

en

la

Classe

subescala

administrativa
de
l'Escala d'Administració General,
per
tal de donar
cobertura
a un
lloc de treball de
col.laborador administratiu de Serveis
Econòmics.

Designar directament per a ocupar les places i llocs de
que seguidament s'indicaran, a l'empar de la disposició addicional
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Local, aprovat per
Decret
21471990, de 30 de juliol, als titulars de les places amortitzades,
ateses
les seves característiques similars, tant en
relació amb el salari
com els requisits per ocupar-les
TERCER."

treball
5.1 del

1."

Escala Administració

Superiors,

Especial,

Subescala Tècnica, Classe

Plaça de Lletrat. Lloc de Treball
Municipal. Designat: Sr. Angel

del Patrimoni
2."

Escala

007839

Administració

General,

Subescala

de Tècnics

de Responsable de Seguretat
Hernandez Gomez.
Administrativa,

Plaça d'

J

Administratiu.
Econòmics

Lloc

de

Treball:

Col·laborador

Administratiu de

Serveis

.Designat: Sr. Estanislao Teulé Reig.
QUART." Notificar els presents Acords als afectats.
El

contingut dels acords que

componen

el

segon

dictamen

és el

següent:
Modificar l'actual Plantilla
i Oferta de
Col·locació
el sentit de transformar en la Plantilla de Personal Funcionari

PRIMER."

Pública

en

d'aquest Ajuntament 1 plaça de l'Escala d'Administració Especial, Subescala
Classe Tècnics de Grau Mig, Protecció Civil en una 1 plaça de
de la Escala
d'Administració Especial, Subescala
Serveis
Especials, Classe Comeses Especials.

Tècnica,
Diplomat

SEGON."

Establir

en

l'Oferta Pública d'Ocupació que

l'esmentada

plaça de Diplomat tingui les següents característiques:
Grup : B
Escala:

Administració Especial

Subescala:

Serveis

Denominació:
Núm.

Especials
Diplomat.

de vacants:

Una

TERCER."

Fer el tràmits necessaris

per a

donar compliment

als

anteriors acords.

al Tinent d'Alcalde de Foment i Serveis
per
a
efectuar les gestions i signatures necessàries per al
compliment dels acords anteriors.
QUART."

Facultar

Generals

d'explicació de vot pren la paraula el Sr. Calle"
al punt 4 i al punt 5 de l'Qrdre
del
assenyala que en la plantilla de
l'Ajuntament hi ha dos funcionaris en situació de comissió de serveis, un
d'ells
en una altra institució i 1'altre en el propi Ajuntament de TerraS"
sa.
D'acord amb
la
legislació, transcorregut el termini de dos anys de
comissió
de serveis,
i eventualment un any més amb caràcter forçós, el
funcionari que quedés sense plaça hauria de restar en situació d'excedència
forçosa però cobrant el seu sou. Una altra possibilitat és oferir"li una
plaça de similars característiques i, si el funcionari no la vol ocupar,
restaria
igualment en excedència però sense sou, i la plaça restaria
deserta. El Sr. Callejas recorda que manca un mes perquè concloguin els dos
anys
de comissió de serveis, la qual cosa denota la voluntat de l'equip de
govern
de dur a terme unes actuacions molt concretes. El Sr. Callejas posa
de
manifest que, tot i el dret de què disposa l'equip de govern per actuar
d'aquesta forma, cal tenir en compte les circumstàncies especials que
concorren
en aquest cas.
El Sr. Callejas no nega l'argument de l'equip de
govern
de què les places de Superintendent i Intendent Major de la Policia
Municipal no són necessàries per a la ciutat de Terrassa, però res obliga a
amortitzar"les.
Es podria mantenir la plaça de Superintendent, atès que la
persona
que
ocupava
aquest plaça,
i que ara es troba en comissió de
serveis,
ha manifestat la seva voluntat de tornar a ocupar"la. En comptes
d'amortitzar"la
ara, quan manca un mes per a què acabi aquesta comissió de
serveis,
es podia haver amortitzat fa
dos anys, si és que aquesta era la
voluntat
de
l'equip de govern. Però s'ha decidit actuar ara, como ho
demostra
la reunió que amb caràcter extraordinari
i urgent es va convocar
per
tractar aquest únic tema.
El Sr. Callejas assenyala que aquesta
Dins

jas,
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el torn

per tal de referir"Se conjuntament
Dia. En primer lloc, el Sr. Callejas

El Sr.

Aran

assenyala que les manifestacions del Sr. Callejas no
primer lloc,
el Sr. Aran recorda que la reïuiió era
extraordinària, però no urgent, i va ser anunciada en la reunió ordinària
de
la Comissió Informativa, degut a
què un dels dos dictàmens que componen
el
present punt de l'Ordre del Dia havia restat sobre la taula. No es va
tramitar,
en
conseqüència, aquest tema de forma urgent. El Sr. Aran
manifesta
que el
que
avui s'aprova és coherent amb una mesura presa fa
força mesos. Hi ha quatre places a extingir. Una d'aquestes places, la
d'Administrador
de l'Escorxador, correspon a un servei
que l'Ajímtament ha
deixat
de prestar directament, raó per la
qual és lògica la seva extinció.
Una
altra plaça és la de Mecànic-Conductor de
Transport de Carns la qual,
com
l'anterior, ja no correspon a l'Ajuntament i per la qual cosa
s'extingueix.
En relació a les places de Superintendent i la d'Intendent
Major és pertinent la seva extinció perquè no corresponen a la ciutat de
Terrassa. Pel que fa a les persones que
ocupen aquestes quatre places, s'ha
fet una valoració per tal de regularitzar la seva situació en funció de les
necessitats
d'organització de la Corporació. En cada cas s'ha fet una
anàlisi
particular. En el cas de la plaça d'Administrador de l'Escorxador,
el
seu ocupant ha estat
incorporat a un lloc de treball administratiu, raó
per
la qual procedeix crear una plaça d'aquestes característiques i
adscriure'l
a
la
mateixa,
sense
cap
perjudici econòmic. La plaça de
Mecànic-Conductor
estava ocupada per una persona que
es troba molt a prop
de
la jubilació. Convé
doncs procedir a l'extinció de la plaça. Aquesta
mateixa
circumstància es dóna respecte
a la plaça d'Intendent
Major. Pel
que
fa a la plaça de Superintendent la situació de la persona és diferent:
no
està propera a la jubilació, ha demostrat
la seva vàlua professional i
en
aquests moments
es
troba en comissió de serveis ocupant el lloc de
treball
de Responsable
de Seguretat del Patrimoni Municipal. El que es
proposa
és que aquesta persona sigui adscrita a l'esmentat lloc de treball
que
venia ocupant en comissió de serveis. El Sr. Aran insisteix en què no
es
crea
doncs
cap
plaça nova. La plaça ja existeix i es tindria en
conseqüència de convocar per cobrir el lloc de treball que ara està essent
eventualment
cobert en
comissió de
serveis. Es
creu, doncs,
convenient
adscriure
al seu actual ocupant
a l'esmentada plaça. Per
altra banda, la
plaça de Superintendent s'amortitza, en coherència a la supressió del lloc
de
treball que
es
va fer
en
el seu dia.
El Sr. Aran manifesta que la
persona
afectada no perdrà ni categoria ni poder adquisitiu.
La plaça té
característiques anàlogues, en quant a la preparació que requereix el seu
ocupant,
a
la que havia estat desenvolupant abans de la comissió de
serveis. El Sr. Aran conclou dient que el present dictamen fa una adequació
de la plantilla que era necessària per als requeriments de la Corporació en
matèria
de
personal, respectant les peculiaritats de cada situació
són

En

exactes.

individual.

Epígraf 5) Aprovació

de

la

convocatòria

i

bases

per

a

la

provisió de

determinats llocs de treball de personal laboral i funcionari.

el

Es
procedeix tot seguit a la votació
següent resultat:

PSC
CIU

IC
PP

007840

-

A

(15
( 7
( 2
( 1

del present dictamen, amb

vots)
vots)

A FAVOR

vots)

ABSTENCIÓ

vot )

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

149

El

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.-

Aprovar les bases que han de regir les convocatòries
en
règim laboral fix, de les places vacants en la
Plantilla de Personal laboral que a continuació es determinen i pel sistema
que s'indica:
per

a

la

provisió,

Núm Denominació de la Plaça

Sistema.

1 Oficial Administratiu per a la Unitat
Administrativa dels Serveis de la Poli¬

cia

Municipal.

Concurs-Oposició

1

Oficial Administratiu per a cobrir el
lloc de treball de Cap del Departament
de Compres i Gestió de la P.M.

1

Tècnic

1

2

Auxiliar, especialitat Delinea¬
ció per als serveis de Policia Mpal.
Ajudant Administratiu per a cobrir el
lloc de treball de Cap del Departament
de Programació de Serveis Policials.
Ajudants Administratius per a les Ofi¬
cines de la Policia Municipal.

2

Ajudants Administratius

3

Ajudants Administratius

per a cobrir els
llocs de treball de Coordinadors de Zona
de Participació Ciutadana.
per a

Concurs

Oposició

Concurs-Oposició

Concurs-Oposició
Concurs-Oposició

Concurs-Oposició

Participa¬

ció Ciutadana.

Concurs-Oposició

1 Tècnic Auxiliar de Manteniment per a

1

Participació Ciutadana.

Concurs-Oposició

Ajudant de Cartografia.

Concurs-Oposició
Concurs-Oposició

1 Tècnic Auxiliar de Hardware.
1

Ajudant Administratiu

per a

Secretaria

General.
1

Concurs-Oposició

Ajudant Administratiu per les
d'Ofici, especialitat
Oficial d'Ofici, especialitat
Oficial d'Ofici, especialitat

1 Oficial
1

3

BB.MM.
Xofer.
Pintor.
Paleta.

2 Peó d'Ofici.
SEGON.-

la

a

provisió

Personal
s'indica:

Concurs
Concurs

Concurs
Concurs
Concurs

-Oposició
-Oposició
-Oposició
-Oposició
-Oposició

Aprovar les bases que han de regir les convocatòries per
propietat de les places vacants de la Plantilla de
que
a continuació
es determinen
i pel sistema que

en
Funcionari

Núm Denominació de la Plaça

Sistema.

1

Concurs Oposició
Oposició Lliure
Concurs Oposició
Concurs Oposició

Diplomat

1 Auxiliar Administratiu
1 Sergent
1

Peó de Mercats

TERCER.-

les

Convocar els Concursos

places assenyalades

en

els

Oposició i Oposició lliure de
segon
d'aquest dictamen i

acords primer i

s
V

•
^

o

Al.-

"^i

'

■

«.v

•

! >

•».

seguir els tràmits legals

la

per a

seva

provisió.

QUART." Aprovar les bases que han de

cobrir els llocs de
continuació:
a

treball,

reservats

Núm.Denominació del lloc

a

regi^^^íé^
funcief^ris,

convocatòries per
que s'indiquen a

Sistema

1

Intendent de la Policia

1

Cap de la Unitat de Comptabilitat i
Control de Serveis Econòmics.

Municipal.

Concurs específic de mèrits.

Concurs específic de mèrits.

CINQUÈ." Procedir a la convocatòria dels concursos
específics
l'apartat quart d'aquest dictamen i seguir els tràmits

assenyalats en
legals per a la

per a

seva

provisió.

SISÈ." Facultar al Tinent d'Alcalde de Foment
efectuar les gestions i signatures necessàries
per

acords anteriors.

i

Serveis Generals

al compliment dels

Epígraf 6) Nomenament

de vocals titulars i suplents del Consell
d'Adminis¬
tració del PAME, en representació del
Grup municipal de CiU.
Sotmès

per unanimitat els

PRIMER.

ció

a

votació el present

següents acords:
Nomenar

del

com

a

dictamen, l'Ajuntament

"

-

Municipal de Convergència i Unió,

Ferran Turà i Àvila
Jordi Plana i Nieto

SEGON."
Nomenar com a vocals
ció
del PAME, en representació del
Grup
als següents regidors:

-

Ple aprova

vocals titulars del Consell d'Administra¬

PAME, en representació del Grup
als següents regidors:
"

en

suplents del Consell d'Administra¬
Municipal de Convergència i Unió,

Josep Massó i Padró
Nuria Qller i Torres

ENS

AUTÒNOMS

A.

PAME

Epígraf 7) Cedir

gratuïtament l'ús de l'edifici del carrer Salari núm. 30
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per
temps
indefinit, per tal que ho destini al desenvolupament de
l'activitat de serveis educatius de l'esmentat Departament.
al

Sotmès a votació el present
unanimitat els següents acords:

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple aprova

PRIMER." Cedir gratuïtament l'ús de l'edifici del carrer
Salari,
número
30 d'aquesta ciutat al Departament
d'Ensenyament de la Generalitat
de
Catalunya, per temps indefinit, per i mentre es destini al desenvolupa¬
ment de l'activitat de serveis educatius de l'esmentat
Departament.

007841
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Serà

SEGON."

càrrec

del

Departament d'Ensenyament de la
Catalunya l'abonament dels
subministraments d'aigua,
electricitat
i gas que
consumeixi, per bé que l'Ajuntament dóna l'ús de
l'edifici
amb les instal·lacions i les preses adequades i amb els oportuns
comptadors
individuals justificatius dels consums referenciats. Així
mateix,
aniran a càrrec del Departament d'Ensenyament tota classe de
despeses
relacionades amb el manteniment,
reparació,
conservació i
desenvolupament de les activitats dels esmentats serveis educatius.
Generalitat

a

de

TERCER."

El

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya no podrà canviar la destinació de l'edifici cedit en ús, que hi
és
per desenvolupar
l'activitat de serveis educatius, ni fer obres que
modifiquin la seva estructura, ni cedir"lo a tercers sense autorització
expressa de l'Ajuntament.
B.

GERÈNCIA

MUNICIPAL D'URBANISME

Quan

dos

passen

minuts

de

les vuit

momentàniciment de la sessió el Sr.

Peiró.

Epígraf 8) Aprovació

de modificació

de

d'Ordenació

l'Avanç
en

de la

tarda, s'absenta

puntual del

Pla General
al carrer

l'àmbit de l'antiga fàbrica Guardiola,

Sant Antoni.
Es

el

procedeix tot seguit
següent resultat:
PSC

(15
( 6
( 2
( 1

CIU
IC
PP

El

la votació

del present dictamen, amb

A FAVOR
A FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER."

d'Ordenació

vots)
vots)
vots)
vot )

a

Aprovar l'Avanç de modificació puntual del Pla General
de
l'antiga fàbrica Guardiola, al carrer Sant

l'àmbit

en

Antoni.
SEGON."
Sotmetre
el
document ara
aprovat en
fase d'Avanç a
informació al públic per tal que durant el termini de trenta dies, comptats
des de l'endemà de la data de la darrera publicació de l'edicte al Butlletí
Oficial
de la Província
i al Diari
de Terrassa, puguin
presentar"Se les

al·legacions,

els suggeriments i les propostes

alternatives

que

s'estimin

oportunes.
Notificar els acords presents
als titulars de béns i
objecte de la proposta, per tal que puguin presentar les
al·legacions, els suggeriments i les propostes alternatives que estimin
oportunes,
dins del termini de trenta dies comptats des de l'endemà de la
data de recepció de la notificació.
TERCER."

drets

a

de l'àmbit

Quan
passen tres minuts
la sessió el Sr. Peiró.
Dins

de les vuit de la tarda,

es

reincorpora

el torn

d'explicació de vot, el Sr. Callejas manifesta que
present projecte pot col·laborar a
donar més vida al sector,
i fer"lo
més
bonic.
El
Sr. Callejas,
considerant que aquest és un projecte de
el

ciutat,
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proposa que tots

els ciutadans el puguin

veure

i fer suggeriments.

-

3

í'^

Una

actuació com aquesta no pot restar únicament com la
voluntat dels vint-i-set regidors del Consistori.
.

conse^ència de la

Epígraf 9) Aprovació

de
1^Avanç de modificació fluitual del Pla General
d^Ordenació i 1^Avanç de modificació puntual del Pla Especial de
Reforma Interior de Sant Pere de les Fonts.

Pren
la paraula el
Sr. Montes per tal de fer una presentació
conjunta de la resta de temes d'urbanisme, tot assenyalant que es tracta de
dictcimens
molt importants que donen solució
a diferents problemàtiques de
diversos
i amplis sectors de la ciutat. En
quant
als dictàmens 9 i 10, el
Sr.
Montes
manifesta
que suposen
un pas
més per donar resposta a les
aspiracions de bona part dels veïns de Les Fonts. L'administració podrà
finalment
actuar. El dictamen
núm. II ja
va ser aprovat
inicialment per
aquest Ple. Es tracta d'un projecte d'iniciativa privada. El
seu punt de
partida és una sentència del Tribunal Suprem, per mitjà de la qual
s'atorgava edificabilitat a sectors de la ciutat on no estava prevista pel
Pla
General d'Ordenació, aprovat unànimement per l'Ajuntament de Terrassa.
A
partir d'aquesta sentència, l'Ajuntament va iniciar negociacions el
resultat
de
les
quals va ser l'acord amb el promotor per traslladar
l'edificació,
que era
exterior a les previsions del P.G.O., a un altre
sector
que sí era contemplat
pel Pla General com a edificable. D'aquesta
forma
s'atura el possible creixement en sectors que en el seu moment no es
va voler expressament
permetre. El dictamen núm. 12 fa referència a un tema
que
requeria un tractament diferent al que es pot donar a qualsevol altre
sector
de
la
ciutat,
ateses
les seves caractetístiques. No es podia
declarar
automàticament sòl urbà. Calia fer un tractament que permetés una
recuperació del paisatge, en un sector prou degradat. El Sr. Montes recorda
que
han estat presentats un conjunt de suggeriments, cap dels quals va en
contra
de la proposta de solució per al
sector, sinó que fan referència a
aclariments
sobre parcel.les
concretes.
Això demostra que els ciutadans
afectats
han entés
i
acceptat la solució que s'ha donat al sector. El
dictamen
núm. 13 també fa referència a un tema que ja va passar per aquest
Ple.
Han estat presentades
dues al.legacions, raó per la qual correspon
avui
procedir a la seva aprovació definitiva.
Els dictcimens
14 i
15,
continua el Sr. Montes, fan referència al sector de Can Roca II. En relació
al
segon d'aquests dos
dictcimens, el Sr. Montes informa que hi ha hagut
certa
tensió pel
que
fa al Projecte de Reparcel.lació. S'han mantingut
moltes
reunions amb els veïns.
Per altra banda auncia
la possibilitat de
què es produeixi alguna modificació entre l'aprovació inicial i la
provisional. Aviat es començarà una nova ronda de contactes amb els
propietaris, un per un,
per
intentar aclarir tota mena de dubtes i
possibles errors. El dictamen núm. 16 fa referència a un tema que, hores
d'ara, hauria d'estar molt més avançat. El Sr. Montes recorda que al
desembre passat es van adjudicar les obres d'urbanització de Can Parellada.
Avui
es proposa
la resolució del contracte amb l'empresa adjudicatària,
donat
que no ha complert amb les seves obligacions de dur endavant amb les
obres. El Sr. Montes informa que en el dictamen núm. 20 es proposa una nova
adjudicació de les obres a una altra empresa. El dictamen núm. 17 tcimbé es
refereix
a un sector de Les Fonts,
fixant el pressupost de la separata que
s'ha
de dur endavant i la revisió, en el
seu cas, dels preus. El dictamen
núm.
19 proposa requerir a una ciutadana per tal que enderroqui unes obres
que s'havien realitzat sense ajustar-se a la normativa.

Tot
seguit se sotmet a votació el present dictamen número
l'Ordre
del
Dia,
el qual és aprovat per unanimitat.
El contigut
acords adoptats és el següent:

007S42
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A

9 de
dels

Aprovar l'Avanç de modificació puntual del Pla General
l'Avanç de modificació puntual del Pla Especial de Reforma

PRIMER."

d'Ordenació

i

Interior de Sant Pere de Les Fonts.
SEGON."

Sotmetre els

documents

aprovats en fase d'Avanç

ara

informació al públic per tal que durant el termini de trenta dies,
des de l'endemà de la data de la darrera publicació de l'edicte al
Oficial

de la Província

i al Diari

Butlletí

presentar"Se les
alternatives que s'estimin

de Terrassa,

els suggeriments i les propostes

al·legacions,

a

comptats

puguin

oportunes.
Notificar els acords presents

a l'Associació AdminiS"
Cooperació del sector de Sant Pere de Les Fonts i als
propietaris del sòl de l'àmbit que s'incorpora al dit sector, per tal que
pugui
presentar les al·legacions,
els suggeriments i les propostes
alternatives
que estimin oportunes, dins del termini
de trenta dies comp"
tats des de l'endemà de la data de recepció de la notificació.
TERCER."

trativa

de

Epígraf 10) Aprovació

de l'Avanç

de

modificació puntual del

i l'Avanç de modificació puntual
del
de Reforma Interior de Sant Joan i Can Falguera de

d'Ordenació

Sotmès

votació

a

el

present

Pla General
Pla Especial
les Fonts.

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:

aprova per

Aprovar l'Avanç de modificació puntual del Pla General
l'Avanç de modificació puntual del Pla Especial de Reforma
de Sant Joan " Can Falguera de Les Fonts.
PRIMER."

d'Ordenació
Interior

i

documents ara aprovats
en fase d'Avanç a
durant el termini de trenta dies, comptats
des de l'endemà de la data de la darrera publicació de l'edicte al Butlletí
Oficial
de la Província
i al Diari
de Terrassa, puguin
presentar"Se les
al·legacions, els suggeriments i les propostes alternatives que s'estimin
SEGON."

informació al

públic

Sotmetre els

per

tal

que

oportunes.
acords presents a les Associacions Admi¬
Cooperació del sector de Sant Joan - Can Falguera de Les
Fonts
i als propietaris del sòl de l'àmbit
que s'incorpora al dit sector,
per
tal que pugui presentar les al·legacions, els suggeriments i les
propostes
alternatives que estimin oportunes, dins del termini de trenta
dies comptats des de l'endemà de la data de recepció de la notificació.
TERCER." Notificar els

nistratives

de

Epígraf 11) Aprovació provisional del Pla Parcial del sector La Gripia II
Montserrat

-

-

Torressana.

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

el

PSC
CIU
IC
PP

El

(15
( 7
( 2
( 1

vots)
vots)
vots)
vot )
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"

A FAVOR
A FAVOR

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER."

Gripia II

A FAVOR

ABSTENCIÓ

Montserrat

Aprovar provisionalment el Pla Parcial del sector "La
- Torressana, promogut per Inmobiliaria Colonial SA,

en

el benentès

que el
document haurà d'incorporar 1 apíát
de l'eix nord-sud d'espais lliures i

geomètrica
amb el

Mont Perdut tot mantenint

carrer

d'e^i'paiment

una

de la

confrontant

porció ..jpéctangular i

una

secció

constant,
de forma que es defineixi una relació de
paral·lelisme entre el
referit carrer i el nou vial
complementari.
SEGON.Elevar els acords presents, el document tècnic i l'ex¬
pedient administratiu al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat per tal que, si s'escau, aprovi definitivcunent
el Pla Parcial del sector "La
Grípia II - Montserrat - Torressana, promogut
per Inmobiliaria Colonial SA.
TERCER.-

Notificar els acords presents a Inmobiliaria Colonial

SA.

Dins el torn d'explicació de vot
pren la paraula en primer lloc
Morales, qui manifesta que el seu Grup està políticament en contra
de
què la ciutat creixi en aquest sector, malgrat les obligacions legals
derivades
de la sentència, i
malgrat el conveni que es va signar amb el
promotor
en el sentit de traslladar el sostre
edificable el més al costat
possible del casc urbà actual.
el

Sr.

El Sr. Peiró manifesta
que l'abstenció del seu Grup és coherent
la posició de CiU durant
la tramitació d'aquest tema al llarg de les
darreres
sessions plenàries. El
Sr. Peiró recorda també

amb

que

considera

que

convenient per

el planejament proposat
a la ciutat.

Quan
Sr.

és

un

Ballbé.
El

Morales.

Quan

Sr.

per

l'equip de

el

govern no

Grup
el més

seu

és

quart de nou de la tarda s'incorpora a la reunió el

Montes

es

d'acord cimb les declaracions

mostra

aprovar el P.G.O.
La sentència del Tribual

del Sr.

qualificar el sector de no
Suprem, conseqüència de la proposta
del
promotor recorreguda posteriorment per l'Ajuntament, va resoldre en
contra
de
les
previsions del P.G.O. i a favor del promotor. A partir
d'aquests fets, l'Ajuntament havia de donar compliment a la sentència, tot
intentant
assolir que el promotor no construís on el P.G.O. deia que no es
podia edificar, i que el sostre edificable que la sentència li atorgava es
pogués traslladar on el P.G.O. sí permetia edificar.
urbanitzable.

es

va

es

va

Epígraf 12) Aprovació inicial de la modificació del Pla General d'Ordenació
per a

l'ordenació urbanística de l'àmbit de sòl

no

urbanitzable

de Les Martines.

Sotmès
aprova per

a

votació

el

present

PRIMER.-

Aprovar inicialment

d'Ordenació,

per
a
la ordenació
urbanitzable de Les Martines.
SEGON.-

ció

al

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:

públic

Sotmetre el document

ara

General
sòl no

aprovat inicialment a informa¬

per tal
que durant
el termini d'un mes, comptat des de
la
data de
la darrera
publicació de l'edicte al Butlletí

l'endemà
de
Oficial
de la Província

al·legacions

la modificació del Pla
urbanística de l'àmbit de

que

i al Diari

de Terrassa,

puguin

presentar-se les

s'estimin oportunes.
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als propietaris de sòl
objecte de la proposta, per tal que puguin presentar
al·legacions,
si ho estimen oportú, dins del termini d'un mes comptat des
de l'endemà de la data de recepció de la notificació.
TERCER."

dins

Notificar els acords presents

l'àmbit

QUART." Notificar els acords presents als organismes que sigui
procedent d'acord amb allò que preveu l'article 57 del Text Refós de la
legislació urbanística de Catalunya (DL 1/1990 de 12 de juliol).

d'explicació de vot, pren la paraula el Sr.
destacar la importància del tema i la feina, complexa i
correcta,
que s'està fent, en ordre a analitzar la situació del sector. El
Sr.
Morales
afegeix que d'aquesta forma restarà una massa forestal
considerable,
tot i que, malhauradaiment, serà de propietat privada. El Sr.
Morales
demana que es
facin les actuacions de reforestació el més aviat
possible, així com que s'actuí per tal que la massa foretal, tot i essent
de propietat privada, sigui també d'accés públic.
el

Dins

Morales,

torn

per

Peiró manifesta que

el vot favorable del seu Grup respon
respecte que es mereixen els veïns i a què es tracta d'una situació de
fet.
El Sr. Peiró afegeix
que la situació del
sector ha estat creada al
El Sr.

al

llarg

dels darrers anys, d'ençà l'aprovació del

P.G.O. que qualificava la

urbanitzable. El nivell d'edificació, al 1983, era pràcticament
nul.
El Sr.
Peiró demana
que s'elabori
un informe
sobre aquest nivell
d'edificació
al 1883
i quin
és el nivell actual, per tal de veure la
diferència
entre ambdues dates. Al seu judici
ha mancat voluntat política
zona

com

no

de l'equip de govern, per tal de resoldre la situació d'edificació
produïda al llarg d'aquests darrers onze anys. Els responsables
del desenvolupament urbanístic de la nostra ciutat, des del 1979,
ha
estat
l'equip de govern socialista. La present modificació del Pla
General,
tot i
mantenint la qualificació de no urbanitzable, preveu la
possibilitat de resoldre algunes situacions urbanístiques que no es van
solucionar
en
el
seu
moment.
El Sr.
Peiró es pregunta si a Terrassa
existeix
algun altre sector que en un futur pugui generar una situació
problemàtica similar a la de Les Martines. Afegeix que cal que l'equip de
govern
replantegi la seva posició respecte a les successives modificacions
del
P.G.O. que es van plantejant. Recorda que
el Grup municipal de CiU ha
plantejat en més d'una ocasió que el P.G.O. ha estat sotmès en els darrers
anys
a un excessiu nombre de modificacions puntuals. Així, per exemple, en
tres
anys s'han fet 17 modificacions puntuals.
El Sr. Peiró considera que
l'equip de govern està afrontant els temes urbanístics un a un, cas per
cas,
perdent així una visió urbanística de conjunt. Caldria fer una
reflexió
sobre la
possibilitat d'endegar una modificació global del Pla
per part

il.legal
polítics

General d'Ordenació.
Sr. Montes
inicia
la seva intervenció
manifestant el seu
importància d'aquest tema, que afecta a 300 hectàrees. Tot
seguit nega que la problemàtica del sector s'hagi consolidat en els darrers
deu
0 onze anys. Tampoc s'ajusta a la realitat dir que el sector,
declarat
com
no urbanitzable l'any 1983, estigués aleshores lliure d'edificació.
El
Sr.
Montes recorda que ja es va
informar en Consell d'Administració sobre

El

acord

amb la

percentatge d'edificació
d'ençà l'aprovació
del P.G.O.
Aquest
percentatge era petit en relació al que ja existia en el sector quan el
P.G.O.
va ser aprovat.
El Sr. Montes pot admetre que el Pla General no va
atendre
suficientment
la planificació del
sector, oblidant la realitat
el

característica

de la

zona.

Afegeix que

el P.G.O. és una eina

útil, tot i

pugui presentar alguna deficiència. En quant al nombre de modificacions
puntuals dutes a terme d'ençà l'aprovació del P.G.O., el Sr. Montes
que
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considera
que, comparat amb
altres ciutats simiilars,
tan
elevat i
està
per sota de la mitjana. El Sr.
Montes continua
que Terrassa és
una
ciutat viva en la
qual s'han produït moltes situacions urbanístiques
noves d'encà l'aprovació del
P.G.O, com ara el soterrament de Renfe. El Sr.
Montes
conclou la seva intervenció dient
que és
pertinent fer un estudi i
un debat entorn a la
possibilitat de fer una revisió del P.G.O.

Epígraf 13) Aprovació
Volums

definitiva

de

l'Estudi

de

Detall d'Ordenació

pels

carrers
Ancianitat, Alcoi i Somatenista Castella,
l'àmbit del Pla Parcial de Can Roca I.

el

Es
procedeix tot seguit
tat:
següent resultat
PSC

(15
( 7
( 2
( 2

CIU

IC
PP

El

de

i proposta de parcel.lació de part de l'illa delimitada

a

en

la votació del present dictamen, amb

vots)
vots)

A FAVOR
A FAVOR

vots)
vots)

ABSTENCIÓ
A FAVOR

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.-

Aprovar l'informe de les Unitats de Planejament Urba¬
Urbanística,
sobre tractament a les al·legacions
presentades contra l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall d'ordenació de
volums i proposta de parcel-lació de part de l'illa delimitada pels carrers
Ancianitat, Alcoi i Somatenista Castella,
en el
sector de
Can Roca
I,
promogut per Park Olímpic d'Egara SL.
nístic

i

de

Gestió

SEGON.-

Aprovar definitivament l'Estudi de

Detall d'ordenació
de parcel-lació de part de l'illa delimitada pels
carrers
Ancianitat, Alcoi i Somatenista Castella, en el sector de Can Roca
I,
promogut per Park Olímpic d'Egara SL,
amb les modificacions resultants
del tractament de les al·legacions presentades contra l'aprovació inicial.
de

volums i

proposta

Trametre els acords presents
i el document tècnic i
la Comissió d'Urbanisme
de Barcelona, als efectes
d'allò

TERCER.-

administratiu

a

preveu l'article
64 del Text Refós
Catalunya (DL 1/1990 de 12 de juliol).
que

Publicar

QUART.-

l'acord

de la legislació

urbanística de

d'aprovació definitiva

al Butlletí

Oficial de la Província.

CINQUÈ.

Notificar els acords

presents a Park

Olímpic d'Egara

inicial del Projecte d'Urbanització

del Pla Parcial

SL.

Epígraf 14) Aprovació

de Can Roca II.
Es

el

procedeix tot seguit

a

la votació del present dictamen, amb

següent resultat:
PSC
CIU

IC
PP

El

007844

(15
( 7
(2
( 2

vots)
vots)
vots)
vots)

A FAVOR
A FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR

contingut dels acords aprovats és el següent:

157

PRIMER.-

Aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització del Pla
àmbit a desenvolupar pel sistema de cooperació.

Parcial Can Roca II,
SEGON.-

ció

al

públic

Sotmetre el dociunent

l'endemà
de
Oficial
de la Província

al·legacions

data de

i al Diari

de Terrassa,

puguin

presentar-se les

Notificar els acords presents

als titulars de béns i
tal que pugui presentar al·legacions, si ho
oportú, dins del termini d'un mes comptat des de l'endemà de la
recepció de la notificació.

dins del

estimen

aprovat inicialment a informa¬

s'estimin oportunes.

que

TERCER.-

drets

ara

per tal
que durant
el termini d'un mes, comptat des de
la
data de
la darrera
publicació de l'edicte al Butlletí

sector

per

Notificar els acords presents

QUART.-

a

l'Associació de Veïns

del sector.

Epígraf 15) Aprovació

inicial

del

Projecte

de

Reparcel.lació

del

Pla

Parcial de Can Roca II.

el

Es
procedeix tot seguit
següent resultat:

PSC

(15
( 7
( 2
( 2

CIU
IC
PP

El

a

la votació del present dictamen, amb

vots)
vots)
vots)
vots)

A FAVOR
A FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.-

Aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació del
àmbit a desenvolupar pel sistema de cooperació.

Pla Parcial Can Roca II,
SEGON.-

ció

al

públic

l'endemà
Oficial

Sotmetre el document

que

estimen

data de

i al Diari

de Terrassa,

puguin

presentar-se les

s'estimin oportunes.

TERCER.-

drets

aprovat inicialment a informa¬

per tal
que durant
el termini d'un mes, comptat des de
la
data de
la darrera
publicació de l'edicte al Butlletí

de
de la Província

al·legacions

ara

Notificar els acords presents

als titulars de béns i
tal que pugui presentar al·legacions, si ho
oportú, dins del termini d'un mes comptat des de l'endemà de la
recepció de la notificació.

dins del

sector

QUART.-

per

Notificar els acords presents a

l'Associació de Veïns

del sector.

CINQUÈ." Sol·licitar al Registre de la Propietat l'expedició de
certificats
de domini i càrregues de totes les finques incloses en l'àmbit
del
Pla Parcial, amb els efectes previstos
en l'article 102 del Reglament
de Gestió Urbanística (RD 3288/1978 de 25 d'agost).

Epígraf 16) Aprovació
obres

de la resolució del

contracte de l'execució de

les

del Projecte
d'Urbanització de la 4^ separata de Can
Parellada
Residencial (Unitat d'Actuació
núm. 18 i ampliació
núm. 19 del P.G.O.).

158

PRIMER.-

Resoldre
el
contracte d'obres
compreses en
la 4a.
del projecte d'urbanització de Can Parellada Residencial (unitat
d'actuació
núm. 18 i ampliació núm. 19
del P.G.O) adjudicades a l'empresa
"JIMA,
SA", mitjançant acord adoptat pel Ple Municipal, en sessió de 30 de

Separata

desembre de 1993.

SEGON.-

l'empresa

Procedir

"JIMA, SA"

núm.

95/94 de 9 de
abans esmentades.

per

febrer,

a l'execució de la
fiança que té constituïda
l'import de 2.364.322,- PTA (Manament d'Ingrès

en

garantia de

la bona execució de

les obres

TERCER.-

Requerir a la Compañía Española de Seguros y Rease¬
guros CREDITO Y CAUCION, SA, Sucursal de Barcelona, perquè en el termini de
DEU
dies
comptats
a
partir de l'endemà,
de la notificació d'aquest
dictamen,
ingressi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament, en efectiu

metàl·lic,
la quantitat de 2.364.322,- PTA,
avalades
entitat, segons document de garantia núm. 2.983.602.
QUART.la

a

que
interessa a la compañía española
Y CAUCION,
SA" Sucursal
de Barcelona,

part

"CREDITO
mateixa

Notificar aquesta Resolució

a

la Intervenció i Tresoreria

Epígraf 17) Aprovació
fase del

per

l'esmentada

l'empresa "JIMA, SA", en
de seguros y reaseguros
i donar

trasllat de

la

Municipal.

inicial i actualització del pressupost de la primera
Projecte d'Urbanització de Can Falguera de les Fonts

(Sector núm. 3).
Sotmès

a

votació

aprova per unanimitat els

el

present

dictamen, l'Ajuntament

Ple

en

següents acords;

PRIMER.-

obres

3), cimb

del
un

Aprovar, a efectes d'execució,
la la.
Fase de les
projecte d'urbanització de Can Falguera (Les Fonts sector núm.
import d'execució per contracte de 94.767.358,- PTA.
SEGON.-

Aprovar l'actualització del pressupost del projecte
Falguera, (Les Fonts sector núm. 3) la. Fase, amb un
pressupost pel coneixement de l'administració de 95.563.723,- PTA.
d'urbanització

de Can

TERCER.-

QUINZE
edicte

Sotmetre

informació

pública, per un termini de
(15) DIES, el projecte d'urbanització abans esmentat, mitjançant
publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en la premsa
a

Local.

Epígraf 18) Aprovació

de l'augment

d'obra del

projecte d'endegament

Torrent de les Bruixes sobre la via de RENFE i sol·licitar
Junta

de

S¿uiejament

portar-lo
Sotmès

aprova per

fons

econòmics

necessaris

la

per

a

a terme.

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntaiment

en

Ple

unanimitat els següents acords:
PRIMER.-

Torrent

a

els

del
a

Aprovar l'augment d'obra del projecte d'endegament del
via de RENFE, per un
import de 912.709,-

de Les Bruixes sobre la

PTA.
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SEGON." Sol·licitar a la Junta de Sanejament del Departament de
Política
Territorial i
Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya,
l'atribució de fons econòmics necessaris per a portar a terme l'execució de

l'augment d'obra del projecte d'endegament del Torrent de Les Bruixes sobre
la via de Renfe.

Epígraf 19) Requeriment a la Sra.
Maria Concepción
Ibáñez per a què
procedeixi a l'enderroc de la totalitat de les obres efectuades
a l'antiga zona occidental de Can Colomer.
Sotmès
aprova per

votació

a

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:

la Sra. MARIA CONCEPCIÓN IBÁÑEZ COLOMER per
DOS MESOS, procedeixi
a l'enderroc de
la
totalitat
de
les
obres
efectuades
en l'antiga
zona occidental
de Can
Colomer,
i aprotir certificat, emès per tècnic competent, acreditatiu de
PRIMER."

a

que,

en

el

Requerir

a

termini màxim de

l'execució de l'esmentat enderroc.
SEGON."
tat

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

corresponent.

Epígraf 20) Adjudicació

de les obres d'urbanització

de la 4^ Separata

de

Can Parellada Residencial.

Sotmès
aprova per

a

votació

el

present

dictcimen, l'Ajuntament

Ple

en

unanimitat els següents acords:

PRIMER." Adjudicar a l'empresa "CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS
CIVILES, SA"
(COPCISA), les obres del projecte d'urbanització de Can
Parellada
Residencial, Unitat d'Actuació 18,
i d'ampliació.
Unitat
d'Actuació, 19, 4a. Separata, per l'import de 40.695.905," PTA.

Y

SEGON."
Fer càrrec de la
quantitat de
Partida 3.432.62700 del Pressupost Municipal vigent.

40.695.905," PTA,

a

la

TERCER."

Requerir a l'empresa "CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS
CIVILES, SA" (COPCISA), adjudicatària de les obres de referència, perquè
dins
el termini de DEU dies, comptats a
partir del següent hàbil a aquell
en que li sigui notificat aquest dictamen,
ingressi a les Arques Municipals
l'import de 2.364.322," PTA, en concepte de fiança que garanteixi la bona
execució
de
les
obres,
i lliuri al
Departéunent de Contractació
Administrativa
de la
Gerència
d'Urbanisme una fotocòpia
de la Carta de
Pagament perquè consti a l'expedient de la seva raó i formalitzi el
Y

corresponent contracte.

QUART."
Retornar, així mateix,
a les empreses
"CUBIERTAS Y
SA", "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA", "SUELOS ESPECIALES
PARA
LA INDUSTRIA, SA" (SEPISA), i
"CONSTRUCCIONES JOSE ANTONIO MARTINEZ"
la
quantitat d'1.182.161," PTA,
en
concepte
de fiança provisional
dipositada per a poder concórrer a la licitació de les obres del projecte
d'urbanització
de
Can
Parellada
Residencial, Unitat d'Actuació 18, i
d'ampliació. Unitat d'Actuació, 19, 4a. Separata.

MZOV,

que

CINQUÈ." Facultar al Regidor delegat en aquesta matèria
pugui resoldre les incidències pròpies d'aquesta contractació.
No

160

havent"hi

cap

Proposta

Urgent,

es passa

a

fi de

tot seguit

al

capítol de Precs

i

Preguntes.

PRECS I PREGUNTES

Pren

resposta

plenària,
de

la paraula en
primer lloc el Sr. Corominas,
per tal de donar
a ima pregunta formulada
pel Sr. Callejas en una anterior sessió
en relació a si els familiars dels treballadors

de TMESA

disposen

targetes de viatge gratuïtes.
El Sr. Corominas respon afirmativéiment,
afegint que aixi està establert a l'article 23 del conveni
col.lecitu,
segons
el qual disposen de passis els treballadors, el seus
cònjuges i
fills que convisquin amb
ells, aixi com vidus/es i orfes d'aquests, i pares
pensionistes que convisquin amb treballadores solters.
El

Sr.

Callejas

refereix al Decret de data
17 de maig de
1994,
pessetes de crèdit
de Tresoreria. Aquest
Decret
demostra, una vegada més, la difícil situació econòmica de
l'Ajuntament. El
Sr.
Callejas demana que es faci una millor planificació des de
principis
d'any, tot preveient els crèdits de Tresoreria que es demanaran al
llarg de
l'exercici.
Tot seguit demana al
Sr. Aran i al
Grup municipal Socialista
demanant

es

400 milions de

que
demà ingressin a les arques municipals la quantitat de 13 milions de
pessetes.
Quan es va aprovar,
en el seu dia,
un crèdit de Tresoreria
de
5.000
milions de pessetes, hi havia una clàusula de
penalització de quatre
punts
si s'anul.lava abans d'hora. El Grup municipal del Partit
Popular, i
també
el de CiU, van advertir sobre el
perill que això suposava, ja que si
els
interessos baixaven es
podia crear una situació problemàtica. En el
termini d'un mes, aquesta situació ha
provocat una despesa als ciutadans de
13 milions de pessetes. La
gestió no ha estat correcta. Cada dia suposa una
despesa de mig milió de pessetes als ciutadans de Terrassa. En un altre
ordre de coses, el Sr. Callejas es refereix a la situació
provocada per les
obres
que s'estan
duent a terme a la Plaça Vella,
tot dient que
hi ha
indrets
en què el
pas dels vianants és molt difícil. Hi ha llocs on el pas
és molt estret. Aquesta situació havia d'estar
prevista. El Sr. Callejas es
refereix
també
al
Sr.
Aran
per tal

que s'estudiï
la possibilitat de
als comerciants per les molèsties provocades i el dèficit en les
vendes ocasionades per les obres.
compensar

El
Sr. Morales es refereix a una
recent sessió informativa feta
pel
Consell
d'Administració de l'IMCET, en la qual es va facilitar informació
sobre
la Festa
Major d'enguany. Es van facilitar dades sobre els actes

previstos

i el pressupost,

que era aproximadament
de 20 milions.
El Sr.
manifestar en aquella reunió que considerava que
aquest pressupost era insuficient. El
Sr. Morales formula el
prec de què
l'equip de govern faci l'esforç d'incrementar tant com sigui possible
aquest pressupost, donat que la
Festa Major de tots els terrassencs s'ho

Morales

recorda que

ja

va

mereix.
El

Sr.

Peiró

es

refereix

a

la

recent vaga

d'autobusos,

que

ha

provocat molèsties als ciutadans, com ara especialment a la gent gran o les

que havien
de traslladar-se a l'Hospital de Terrassa.
Caldria
reflexionar, de cara al futur, en relació a les actuacions que caldria
prendre si es tornessin a produir situacions com aquesta. El Sr. Peiró
considera
que l'Ajuntament hauria de
garantir la prestació del servei de
transport urbà. És una responsabilitat ineludible de l'Ajuntaiment. El Sr.
Peiró
demana al Sr. Alcalde que adopti una
posició activa en aquest tipus

persones

de conflicte.
El

fer

Sr. Massó recorda que
referència
a
un
edifici
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fa alguns
situat

a

mesos,

en una

sessió plenària, va
I, darrera de

l'Avinguda Jaume

l'escola
La Roda. Aquesta casa antiga estava
ocupada per persones de raça
gitana.
Segons les informacions de què disposa el Sr. Massó, es va cercar
una ubicació,
però al cap de poc temps va tornar a estar ocupada per altres
persones
també de raça gitana.
El Sr. Massó afegeix que els veïns i
l'Associació

de Pares d'Alumnes de

l'escola La Roda han

denunciat tot

un

seguit

de problemàtiques relacionades aimb el tràfic de drogues. El Sr.
Massó reconeix que l'edifici no és propietat de
l'Ajuntament i està pendent
d'expropiació, però demana que s'estudiïn les possibles actuacions a fer en
aquest
indret conflictiu, tan proper a una escola. En un altre ordre de
coses,
el Sr. Massó recorda que el seu Grup ha presentat un escrit relatiu
al
refinançament del deute municipal, tema al qual ha fet esment el Sr.
Callejas. El Sr. Massó demana que es contesti aquest escrit.
Pren la

conjunt

de

càrrec

paraula la Sra. Torres per posar de manifest la situació d'un
els pares dels quals es troben a la presó, i que estan a

nens,

dels

seus

S'estan

nets.

avis.

Hi

estudiant

ha doncs

uns

avis

amb dos fills

menors

i cinc

les

possibles actuacions a fer, tot tenint en
compte que no es pot enderrocar i fer fora aquestes persones. El tema no és
de
fàcil solució. La Sra. Torres recorda que fa
un any es va demanar, amb
caràcter
d'urgència, a la Generalitat de Catalunya, que reservés un dels
pisos del Riu Sec per allotjar aquestes persones. La Sra. Torres desconeix
si
en les llistes
d'espera per a la concessió de pisos, per part de la
Generalitat,
es tindrà
en
compte la seva
prioritat. Finalment, la Sra.
Torres
informa que
s'han mantingut contactes amb l'Associació de Pares
d'Alumnes
i els veïns, tot informant-los que el
proper mes de setembre la
situació pot estar solucionada. El tema està essent
seguit molt de prop.
El Sr.

Montes

completa la informado de la Sra. Torres, tot dient que
expedient iniciat a la Gerència Municipal d'Urbanisme i una ordre
d'enderroc.
Aquesta ordre està aturada pels motius esmentats per la Sra.

hi

ha

un

Torres.
El Sr.

Aran

refereix

primer lloc a la pòlissa de Tresoreria per
import de 400 milions, tot dient que les pòlisses vencen a l'any, raó per
la
qual s'ha renovat la que vencia. No hi ha doncs imprevisió, sinó que es
es

en

vol mantenir el mateix nivell de Tresoreria.

la

intervenció del Sr.

En

relació

a

la segona part

de

Callejas, el Sr. Aran considera

que convé esperar a
tota la informació abans de fer valoracions sobre la gestió de

disposar de
l'equip de govern. En funció d'aquesta informació es podrà arribar a les
conclusions
que pertoquin.
En relació a la possibilitat d'estudiar una
possible actuació envers els botiguers de la Plaça Vella, el Sr. Aran
considera
que el
moment
oportú per al seu estudi serà amb motiu de la
discussió
de les Ordenances
Fiscals. La possibilitat
està oberta, tot i
que, a judici del Sr. Aran, el tema concret plantejat ja ha estat estudiat.
Les
obres tindran en el futur una repercussió positiva sobre els
comerços.
En
aquests
moments
hi ha uns perjudicis
i molèsties però en el futur
representaran
un benefici. El Sr.
Aran recorda que els
veïns afectats no
aporten el 100% del cost de les obres. Hi ha hagut doncs les corresponents
rebaixes
en les quotes.
Els possibles perjudicis provocats ja han estat,
doncs, tinguts en compte i s'han donat facilitats.
El

Prunés reconeix que les obres de la Plaça Vella estan produint
cosa estava
programada. En aquests moments,
i amb una
durada
de dos mesos, s'estan retirant els serveis del centre de la
plaça i
ubicant-los
en el perímetre,
al costat dels habitatges i dels comerços. Un
Sr.

molèsties,

la qual

cop tots els serveis estiguin soterrats, es deixarà una distància entre 3'5
i
4 metres entre la línia de façana i la tanca definitiva de les obres. El
Sr.

Prunés informa que

les dues

empreses que

hi treballen

a

la plaça han

^

C4

:

pressionat
D'aquesta
permès el

per
tal que es tallés tot el sector al pas dels vianants.
forma, deien, treballarien millor. Ha estat l'Ajuntament qui ha
pas del peatons.

Pren

la

paraula tot seguit el Sr. Alcalde qui assenyala, respecte a
petició del Sr. Morales per tal d'incrementar l'aportació pressupostària
per
a la Festa Major, que el tema ha estat debatut, però és difícil trobar
recursos
per suplementar la
dotació pressupostària. Malgrat això, s'està
disposat a fer un esforç, a l'espera de trobar les partides pressupostàries
d'on
treure recursos per incrementar la dotació.
Enguany els patrocinadors
han
reduït
la
seva
aportació. Quan aquest tema estigui més concretat
s'informarà
oportunament. Pel que fa a la vaga d'autobusos, el Sr. Alcalde
recorda
que tant
bon punt es van detectar les molèsties que suposava a
alguns ciutadans desplaçar-se a l'Hospital, l'Ajuntament va fer una petició
a
la Conselleria de
Treball per incrementar
els serveis minims,
la qual
cosa
es va concedir el mateix dia,
coincidint éimb la desconvocatòria de la
vaga.
El Sr. Alcalde considera que no és convenient que l'Alcaldia o
l'Ajuntament s'impliquin en els conflictes laborals de les empreses que
presten serveis per al municipi,
amb independència de la participació de
l'Ajuntament en el seu capital. Per altra banda, el Sr. Alcalde recorda la
celebració
d'una reunió de la Junta de Portaveus
en la qual es va acordar
unànimement
que l'Ajuntament
no
s'implicaria en aquest conflicte, i que
seria
l'empresa la que negociaria. El Sr. Alcalde lamenta i denuncia que
algun Grup municipal, atenent a noves raons o arguments, canviï de criteri
i,
en una actuació mancada
de lleialtat, no faci partícep a la resta de
Grups municipals que es van obligar per un acord unànim.
El que hagués
la

estat

correcte

és demanar

una

nova

reunió de la Junta de

Portaveus

en

la

qual aquest Grup anunciés quina era la seva intenció d'actuació. Per altra
banda,
es va fer un ús incorrecte de
l'escut de l'Ajuntamet per part d'un
Grup municipal.
El Sr. Alcalde afegeix que cal ser respectuós amb la
normativa
d'ús de l'escut municipal. Finalment, el
Sr. Alcalde reitera la
invitació
a tots els
presents per assistir a l'arribada del primer tren
soterrat

I

de

tres

Terrassa.

a

no

havent-hi cap

quarts

de deu

més assumpte que tractar, quan passen cinc minuts
de la nit del dia de la data, per part de la

