
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 30 DE
JUNY DE 1994 - SESSIÓ NUM. 7/94 -

PRESIDENT
SR. MANUEL ROYES i VILA

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

SECRETARI
SR. ABUNDIO LORENTE i MILLAN

INTERVENTOR
SR. JESUS M. LIESA i LIESA

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

Corporació, Manuel Royes i Vila.

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

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

Oberta la sessió per la Presidèn¬
cia, quan passen tres minuts de dos
quarts de vuit de la tarda del dia de
la data, es procedeix en primer lloc a
l'aprovació de l'Acta de la reunió feta
el dia 26 de maig d'enguany (sessió
núm. 6/94). En relació amb aquest punt
pren la paraula el Sr. Massó, qui
demana que s'ajorni l'aprovació de la
present Acta per a la propera sessió
plenària, degut a què el seu Grup no ha
disposat de prou temps, des del seu
repartiment, per poder llegir-la. Per
part de la Presidència s'accedeix a la
petició del Sr. Massó.

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

Epígraf 2) DESPATX D'OFICI

2.1. Ratificació del Decret núm. 1113/94 relatiu a la compareixença en els
Autes 165/94 interposats pel Sr. Martin Corbera i Puig en relació a la
resolució del contracte d'arrendament del local situat al carrer
Galileu, 142 baixos.

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

PRIMER.- Comparèixer en els Autes número 165/94 de resolució d'un
contracte d'arrendament del local situat al carrer Galileo, 142 baixos
d'aquesta ciutat, interposada pel Sr. Martin Corbera i Puig, davant el
Jutjat de Primera Instància número 2 de Terrassa.

SEGON.- Nomenar per a la representació i defensa d'aquesta Corporació,
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Si

els Srs. Primitivo VilLasol Valderrey i Anna Galiana i Cruz,
municipals.

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

ó per a la

2.2. Ratificació del Decret núm. 1156/94 relatiu a la compareixença en el
recurs contenciós-administratiu interposat per la Generalitat de Cata¬
lunya contra l'acord plenari de la Diputació de Barcelona d'aprovació
definitiva del Pla de Cooperació i Assistència Local, 1994-1995.

L'Ajuntament
següents:

en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
421/94-A interposat per la Generalitat de Catalunya, davant la Sala del
Contenciós-Administratiu -Secció Cinquena- del Tribunal Superior de Justí¬
cia de Catalunya, contra l'acord plenari de la Diputació de Barcelona, de
data 23 de desembre de 1.993, d'aprovació definitiva del Pla de Cooperació
i Assistència Local, anys 1994-1995.

SEGON.- Nomenar per a la representació i defensa d'aquesta Corporació,
el Procurador dels Tribunals Sra. Carmen Ribas i Buyo, i els Lletrats muni¬
cipals, Srs. Josep MA. Playà i Massaguer i Joan A. Vílchez Cárdenas.

TERCER.- Elevar el present
seva ratificació.

Decret al Ple de la Corporació per a la

2.3. Ratificació del Decret núm. 1158/94 relatiu a la compareixença en el
recurs contenciós-administratiu interposat per INSTITUTO PRIVADO DE
ODONTOLOGIA, S.L. contra desestimació de recurs contra la liquidació
de l'IAE 1993.

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

PRIMER." Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm. 70/94
interposat per INSTITUTO PRIVADO DE ODONTOLOGIA SL, davant la Secció Prime¬
ra de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justí¬
cia de Catalunya, contra resolució de l'Ajuntciment de data 28 de gener de
1993 desestimatòria de recurs contra liquidació de l'Impost d'Activitats
Econòmiques de l'exercici 1993.

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

TERCER." Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau, el present
Decret en la seva propera sessió ordinària.

2.4. Ratificació del Decret núm. 1159/94 relatiu a la compareixença en el
recurs contenciós-administratiu interposat per ESTUDIS I PROJECTES
EGARA, S.A. contra resolució desestimatòria de les reclamacions pre¬
sentades contra denúncies per infracció de normes de circulació urba¬
na.

007848 65



L'Ajuntcunent en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords
següents;

PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
393/94-A interposat per ESTUDIS I PROJECTES EGARA SA, davant la Secció
Cinquena de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, contra resolució de 1 de juny de 1993 i amb Núm.
1432 dictada per la Tinència d'Alcaldia de Foment i Serveis Generals, de-
sestimatòria de les reclamacions presentades contra denúncies per infracció
de normes de circulació urbana.

SEGON.- Nomenar per a la representació i defensa d'aquesta Corporació,
el Procurador dels Tribunals Sra. Carmen Ribas i Buyo, i els Lletrats muni¬
cipals, Srs. Josep MA. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez Cárdenas.

TERCER.- Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau, el present
Decret en la seva propera sessió ordinària.

2.5. Ratificació del Decret núm. 1177/94 relatiu a la sol.licitud d'adhesió
de l'Ajíuitament de Terrassa a l'acord subscrit entre la Federació de
Municipis de Catalunya i l'Organisme Autònom de Correus i Telègrafs en
relació a l'establiment d'un sistema de franqueig dels ens locals.

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

PRIMER.- Demanar l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa en l'acord
subscrit el 31 de gener de 1993 entre la Federació de Municipis de Cata¬
lunya i l'Organisme Autònom de Correus i Telègrafs pel que fa a l'establi¬
ment d'un sistema de franqueig que afecta els ens locals.

SEGON.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament pel que fa al compli¬
ment dels requisits i condicions previstes al conveni esmentat.

TERCER.- Sotmetre aquest acord al Ple Municipal, per al seu coneixe¬
ment i ratificació.

2.6. Ratificació del Decret núm. 1229/94 relatiu a l'aprovació de la signa¬
tura del conveni amb el Servei Català de la Salut per tal d'establir
les línies de col.laboració en matèria de trasllat d'informació de da¬
des poblacionals per a la constitució del registre central d'usuaris i
per a la formació d'arxius de dades d'abast territorial.

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

PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni adjunt amb el Servei Català
de la Salut, per tal d'establir les línies de col.laboració en matèria de
trasllat d'informació de dades poblacionals per a la constitució del regis¬
tre central d'usuaris i per a la formació d'arxius de dades d'abast terri¬
torial.

SEGON.- Donar trasllat d'aquesta Resolució i de les conclusions de
l'informe emès per la Secretaria General, al Servei Català de la Salut.
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ft ^TERCER.- Elevar^la present Resolució al Ple Municipal als^^€ÍÍiBcr£es que
consideri la seva ratificació,

2.7. Ratificació del Decret num. 1291/94 relatiu a l'içííéfj^sició d'accions
judicials contra el Sr. Francisco García Llorens i altres en reclama¬
ció de quantitat per danys a la via pública.

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

PRIMER.- Interposar les accions judicials pertinents contra el Sr.
Francisco García Llorens amb domicili a Terrassa, c/ Tarragona, 47 i Cia
Asseguradora "Abeille Previsora", en reclcimació de la quantitat de 218.989
pessetes, import dels danys soferts el dia 11 de setembre de 1993, a un
guardarrail i 4 pals a l'avgda. del Vallés amb Crta. de Rubí, pel vehicle
matricula B-3710-KM.

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

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

2.8. Ratificació del Decret núm. 1293/94 relatiu a la compareixença en el
recurs contenciós-administratiu interposat per Miguel Calvo Gómez con¬
tra desestimació de diferents recursos de reposició contra providèn¬
cies de constrenyiment dictades en relació a multes de trànsit.

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

PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
676/94-A interposat pel Sr. Miguel Calvo Gómez, davant la Secció Cinquena
del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Cata¬
lunya, contra desestimació presunta per silenci administratiu dels recursos
de reposició formulats l'I d'abril i 7 de juny de 1993 contra les Providèn¬
cies de constrenyiment dictades per l'Ajuntament en dates 31-10-92 i
14-7-92, per multes de trànsit.

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

TERCER.- Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau, el present
Decret en la seva propera sessió ordinària."

2.9. Ratificació del Decret núm. 1294/94 relatiu a la compareixença en el
recurs contenciós-administratiu interposat per Miguel Pujol Calvet
contra resolució per la qual es desestimaven les reclamacions contra
denúncies per infracció de normes de circulació.

L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords
següents:
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PRIMER." Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu num.
578/94-A interposat per Miguel Pujol Calvet, davant la Secció Cinquena de
la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, contra la resolució de 16-12-93 de l'Ajuntament de Terrassa per
la que es desestima les reclamacions efectuades per l'actor contra denún¬
cies per infracció de normes de circulació expt. Q3T/0708.

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

TERCER.- Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau, el present
Decret en la seva propera sessió ordinària.

2.10. Ratificació del Decret núm. 1295/94 relatiu a la compareixença en el
recurs contenciós-administratiu interposat per Antonio Martínez
Beltran contra resolució que desestimava la reclamació d'indemnit¬
zació de danys i perjudicis per accident.

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

PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
313/94 interposat per Antonio Martinez Beltran, davant la Secció Primera de
la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, contra resolució de 14-12-93 desestimatòria de la reclamació
d'indemnització de danys i perjudicis per accident sofert per l'actor el
3-1-92.

SEGON.- Nomenar per a la representació i defensa d'aquesta Corpora¬
ció, el Procurador dels Tribunals Sra. Carmen Ribas i Buyo, i els Lletrats
municipals, Srs. Josep M^. Playà i Massaguer i Juan Antonio Vilchez Carde¬
nas.

TERCER.- Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau, el present
Decret en la seva propera sessió ordinària.

2.11. Ratificació del Decret núm. 1296/94 relatiu a la compareixença en els
autes de Judici de Menor Quantia tramitat a instància de la Sra. Ele¬
na Martínez Mulet sobre nul.litat contractual.

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

PRIMER.- Comparèixer en els autes de Judici de Menor Quantia número
187/94 que es tramita en el Jutjat de Primera Instància número 5 de Terras¬
sa, a instàncies de la Sra. ELENA MARTINEZ MULET, sobre nulitat contrac¬
tual, seguit contra VEIMPO, S.A., AJUNTAMENT DE TERRASSA i altres.

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 Ple de la Corporació per la
seva ratificació.
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2.12. Ratificació del Decret num. 1297/94 relatiu a la compareixefùça en els
antes de Judici de Suspensió de pagaments iniciat a instància de
l'empresa BORRAS INDUSTRIA PLASTICA, S.L. en reclamació de la quanti¬
tat fixada en una Certificació de deutes.

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

PRIMER.- Comparèixer en els antes de Judici de Suspensió de pagciments
número 341/93 que es tramita en el Jutjat de Primera Instància núm. 4 de
Terrassa, a instàncies de l'empresa BORRAS INDUSTRIA PLASTICA, S.L., en re¬
clamació de la quantitat a que fa referència la Certificació de deutes
lliurada en data 17 de maig de 1994 pel senyor Gerent de L'Institut Munici¬
pal de Recaptació per import de 227.952 pessetes.

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

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

2.13. Ratificació de la Resolució núm. 1335/94, relativa a l'adjudicació de
les obres de la primera etapa del Projecte de Reposició, Primera Fa¬
se, de les obres d'urbanització de l'àmbit afectat pel soterrament de
Renfe.

El Sr. Massó anuncia l'abstenció del seu Grup en la ratificació de la
present Resolució.

Es procedeix tot seguit a la votació de la ratificació de la present
Resolució, amb el següent resultat:

El contingut dels acords ratificats és el següent:

PRIMER.- Adjudicar a l'Empresa "Dragados y Construcciones, S.A." la
realització de les obres de la primera etapa del Projecte de Reposició,
Primera fase del projecte d'obres d'urbanització de l'àmbit afectat per la
Modificació Puntual del Pla General en el sector del soterrament de la
RENFE. Tronc Central (Infrastructura bàsica, situacions provisionals), per
un import de 265.558.916,- PTA, inclòs IVA.

SEGON.- Fer càrrec de 213.936.374,- PTA a la Partida 3.433.60100 del
Pressupost Municipal vigent i la quantitat restant de 51.622.542,- PTA
anirà amb càrrec al Pressupost de 1995.

TERCER.- Requerir a l'Empresa "Dragados y Construcciones S.A.", adju¬
dicatària de les obres de referència, perquè dins del termini de DEU DIES,
comptats a partir del següent hàbil a aquell en que li sigui notificada
aquesta Resolució, ingressi a les Arques Municipals l'import de
10.622.357,- PTA, en concepte de garantia per a la bona execució de les

PSC (15 vots)
CIU ( 8 vots)
IC ( 2 vots)
PP ( 2 vots)

A FAVOR
ABSTENCIÓ
A FAVOR
A FAVOR
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obres, i lliuri a l'Àrea de Desenvolupéiment Urbà una fotocòpia de la Carta
de Pagcunent per tal que consti a l'expedient de la seva raó i formalitzi el
corresponent contracte.

QUART." Retornar la fiança provisional de 5.692.248,- PTA, dipositada
per a prendre part en la contractació, a l'Empresa "COMSA" i també a l'Em¬
presa adjudicatària "Dragados y Construcciones S.A.".

CINQUÈ.- Notificar la present Resolució a tots els interessats.

SISÈ.- Ratificar aquesta Resolució en el proper Ple.

2.14. Ratificació de la Resolució núm. 1353/94 relativa a l'aprovació de la
memòria-projecte i Plec de Clàusules Admnistratives Particulars per a
l'adquisició d'un sistema de telefonia digital de xarxa privada.

Es procedeix tot seguit a la votació de la ratificació de la present
Resolució, amb el següent resultat:

PSC (15 vots) A FAVQR
CIU ( 8 vots) ABSTENCIÓ
IC ( 2 vots) ABSTENCIÓ
PP ( 2 vots) A FAVOR

El contingut dels acords ratificats és el següent:

PRIMER.- Aprovar la memòria-projecte per a l'adquisició d'un sistema
de telefonia digital de xarxa privada, mitjançant la intercomunicació per
fibra òptica entre els Serveis Centrals de l'Ajuntament i els diferents
Organismes Autònoms i Empreses Municipals, que ascendeix a la quantitat de
59.242.548.-PTA i que ha estat elaborat per l'Enginyer Cap de la Unitat de
Trànsit.

SEGON.- Aprovar el Ple de Clausules Administratives Particulars que
ha de regir aquesta contractació.

TERCER.- La despesa prevista de 59.242.548'-PTA anirà amb càrrec a la
partida 2.121.62300 dels pressupostos dels anys 1995, 1996, 1997, 1998 i
1999, a parts iguals.

En el supòsit que es derivés algun pagament per l'execució dels tre¬
balls previstos per enguany es carregaran a la partida 2.121.62300 del vi¬
gent Pressupost.

QUART.- Iniciar els tràmits adients per a procedir a la corresponent
licitació.

CINQUÈ.- Ratificar aquesta Resolució en el proper Ple.

2.15. Ratificació del Decret núm. 1364/94, relatiu a la interposició de
recurs contenciós-administratiu contra la desestimació del recurs
ordinari interposat contra resolució dictada per la Comissió Terri¬
torial d'Equipaments Comercials.

Pren la paraula el Sr. Callejas, qui posa de manifest que el seu par¬
tit ha formulat la seva queixa en relació a l'actuació de la Generalitat de
Catalunya. En el seu moment, la Generalitat va denegar la implantació d'un
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centre comercial a Terrassa Uamb l'argument de que la zona esta^ sáturada
d'aquest tipus d'equipaments. Amb posterioritat, però, es va accedir a la
implantació d'una gran àrea comercial a Sant Cugat. Aqueja diferència de
criteri va fer que es demanés a la Generalitat l'opoj<€Sia explicació. Fi¬
nalment, el Sr. Callejas mostra el seu recolzciment a la interposició, per
part de l'equip de govern, del present recurs, tot recordant que la Genera¬
litat de Catalunya no ha explicat encara els motius de la seva actuació
diferent en cada cas.

El Sr. Peiró anuncia en primer lloc en vot contrari del seu Grup a la
ratificació del present Decret. CiU defensa el petit comerç i considera que
les administracions públiques han de vetllar per la bona salut del comerç
local. Per altra banda el Sr. Peiró demana coherència en l'actuació de
l'equip de govern, al que acusa de no haver comparegut a temps per tal de
fer arribar a la Comissió Territorial d'Equipaments Comercials l'opinió de
l'Ajuntament de Terrassa respecte a la implantació d'un gran àrea comercial
a Sant Cugat. El Sr. Peiró recorda que el seu Grup va recolzar aleshores,
donant-li la seva confiança, la iniciativa de l'equip de govern, que va
disposar de temps per adreçar-se a la Comissió. L'equip de govern no va
actuar amb la celeritat necessària, compareixent a la Comissió quan aquesta
ja s'havia reunit i havia pres una determinació.

El Sr. Alcalde informa que el dia 26 al matí, es va remetre un fax
demanant la compareixença en la Comissió Territorial d'Equipaments Comer¬
cials. El Sr. Alcalde afegeix que l'Ajuntament no va rebre cap resposta i
quan es va formular una queixa per no haver estat tingut en compte el parer
del municipi de Terrassa, es va contestar literalment que la Conselleria
"havia canviat el seu número de fax". El Sr. Alcalde insisteix en què
l'Ajuntament té constància de la sortida de la comunicació. Afegeix que en
aquests moments únicament es proposa la interposició del corresponent re¬
curs contenciós-administratiu amb l'objectiu de què restin clars els crite¬
ris pels quals s'apliquen arguments diferents en relació a la implantació
d'una gran superfície comercial en l'àrea de Terrassa i en la de Sant Cu¬
gat. El Sr. Alcalde insisteix en què ha demanat tres cops per carta al Con¬
seller una reunió per esbrinar aquest tema, sense prejutjar en cap moment
la conveniència o no de la implantació d'una gran superfície comercial.
Només en resposta a la tercera comunicació, el Conseller ha convingut una
entrevista pel divendres de la setmana propera. El Sr. Alcalde finalitza la
seva intervenció dient que la línia d'actuació de l'equip de govern és la
defensa dels interessos de Terrassa, tot afegint que no fa cap favor al co¬
merç terrassenc la implantació d'una gran superfície comercial (tres cops
més gran que la que un principi es volia instal.lar a Terrassa) fora del
terme municipal de la nostra ciutat. El Sr. Alcalde conclou dient que de
l'entrevista del proper divendres se'n derivarà l'actuació a seguir, que
podria ser, si els arguments del Conseller són convincents, la retirada del
present recurs.

Es procedeix tot seguit a la votació de la ratificació del present
Decret, amb el següent resultat;

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 8 vots) EN CONTRA
IC ( 2 vots) A FAVOR
PP ( 2 vots) A FAVOR

El contingut dels acords ratificats és el següent:

PRIMER.- Interposar recurs contenciós-administratiu contra la deses-
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timació del recurs ordinari interposat contra la resolució dictada per la
Comissió Territorial d'Equipaments Comercials, en data 28-2-94, en relació
a l'informe favorable al projecte, presentat per la companyia mercantil
Centros Comerciales Pryca, S.A., d'implantació d'un hipermercat, integrat
dins d'un centre comercial.

SEGON.- Nomenar per a la representació i defensa d'aquesta Corpora¬
ció, els Procuradors dels Tribunals de Barcelona Srs. Alberto Ramentol
Noria i Narciso Ranera Cahis i els Procuradors dels Tribunals de Madrid
Argimirio Vazquez Guillen, Enrique Sobirres Torra i Fernando Aragon Martin
i el Sr. Josep M^ Llauradó i Olivella, Advocat.

TERCER.- Facultar el Tinent d'Alcalde Sr. Josep Aran i Trullàs, per a
que atorgui i signi tots els documents necessaris, per a l'efectivitat dels
anteriors acords.

QUART.- Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau, el present
Decret en la seva propera sessió ordinària.

Tot seguit es procedeix a donar compte a l'Ajuntament en Ple, per al
seu coneixement, d'una sèrie de Decrets i Resolucions que duen els números
2.16. al 2.19. de l'Ordre del Dia de la present sessió, i que es trans¬
criuen a continuació.

2.16. Donar compte del Decret num. 1097/94 relatiu a la sol.licitud al
Banco de Crédito Local d'una operació de Tresoreria.

PRIMER.- Sol.licitar al Banco de Crédito Local una operació de Treso¬
reria per a cobrir dèficits transitoris de Tresoreria per import de
400.000.000.-PTA, quantitat que no supera el 5% dels ingresssos liquidats
per operacions corrents de l'últim exercici, amb les següents condicions:

Tipus d'interès: Mibor + 0'35%
Comissió obertura: 0'35%
Venciment: un any

SEGON.- Donar compte a l'Ajuntament Ple dels acords anteriors en la
primera sessió que celebri.

2.17. Donar compte de la Resolució núm. 1174/94 relativa a l'aprovació de
la regularització de drets liquidats i obligacions reconegudes
d'exercicis tancats produïdes duréuit l'any 1993 i de la liquidació
del Pressupost de la Corporació i diferents Organismes Autònoms.

PRIMER.-Aprovar la regularització de drets liquidats i
obligacions reconegudes d' exercicis tancats produïdes
durant 1' any 1993 del Pressupost de la Corporació i els
dels Organismes Autònoms "Gerència Municipal d'Urbanisme",
"Patronat Municipal d'Educació", "Institut Municipal per a
la Salut i la Qualitat de Vida"(I.M.S.A.V.), "Institut
Municipal de Cultura i Esports (I.M.C.E.T.) i "Institut
Municipal de Serveis Socials" (I.M.S.S.) segons el següent
detall:

DRETS LIQUIDATS
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PRESSUPOST DE LA CORPORACIO

DRETS LIQUIDATS
A 01.01.93 AUGMENTS BAIXES

MWS LIQUIDATS
A 31.12.93

1.982.293.971 546.537.113 1.435.756.858

(I.M.S.A.V.1

DRETS LIQUIDATS
A 01.01.93 AUGMENTS BAIXES

DRETS LIQUIDATS
A 31.12.93

5.987.722 606.550 5.381.172

INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA I ESPORTS
(I.M.C.E.T.)

DRETS LIQUIDATS
A 01.01.93 AUGMENTS BAIXES

DRETS LIQUIDATS
A 31.12.93

117.031.300 7.640.875 109.390.425

OBLIGACIONS RECONEGUDES

PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

OBLIG. REC.
A 01.01.93 AUGMENTS BAIXES

OBLIG. REC.
A 31.12.93

132.469.739 897 132.468.842

INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA I ESPORTS
(I.M.C.E.T.)

OBLIG. REC.
A 01.01.93 AUGMENTS BAIXES

OBLIG. REC.
A 31.12.93

107.383.968 56.177 107.327.791

SEGON." Aprovar la Liquidació del Pressupost General de
l'exercici de 1993, integrat pel de la Corporació i els
dels Organismes Autònoms "Gerència Municipal d'Urbanisme",
"Patronat Municipal d'Educació", "Institut Municipal per a
la Salut i la Qualitat de Vida" (I.M.S.A.V.), "Institut
Municipal de Cultura i Esports " (I.M.C.E.T.) i "Institut
Municipal de Serveis Socials" (I.M.S.S.) d'acord amb el
següent detall:

PRESSUPOST DE LA CORPORACIQ
Existència a Caixa al 31.12.93 813.468.398
Pendent de Cobrament 4.325.428.502
Pendent de Pagament 2.471.290.994

SUPERÀVIT PROVISIONAL 2.667.605.906

PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
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Existència en Caixa al 31.12.93 40.499.045
Pendent de cobrciment 195.263.505
Pendent de pagament 151.885.149

SUPERÀVIT PROVISIONAL 83.877.401

GERÈNCIA MUNICIPAL D^URBANISME

Existència en Caixa al 31.12.93 1.025.460
Pendent de cobrament 83.823.542
Pendent de pagament 41.897.053

SUPERÀVIT PROVISIONAL 42.951.949

INSTITUT PER A LA SALUT I LA QUALITAT DE VIDA (IMSAV)

Existència en Caixa al 31.12.93 28.652.983
Pendent de cobrament 27.989.541
Pendent de pagament 20.165.404

SUPERÀVIT PROVISIONAL 36.477.120

INSTITUT DE CULTURA I ESPORTS (IMCET)

Existència en Caixa a 31.12.93 2.465.412
Pendent de cobrament 115.250.328
Pendent de pagament 103.523.623

SUPERÀVIT PROVISIONAL 14.192.117

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS (IMSS)

Existència en Caixa a 31.12.93 9.456.674
Pendent de cobrament 22.331.411
Pendent de pagament 16.453.894

SUPERÀVIT PROVISIONAL 15.334,191

TERCER.- Incorporar als Pressupostos dels Organismes
Autònoms depenents d'aquesta Corporació, de l'any 1994, la
relació de remanents de crèdits d'exercicis anteriors,
detallats als annexes d'aquesta resolució d'acord amb els
imports globals següents.

ORGANISMES AUTONOHS IMPORT

Patronat Municipal d'Educació 83.877.401

Gerència Municipal Urbanisme 42.951.949

Institut Municipal Salut i Qualitat Vida 27.729.015

Institut Municipal Cultura i Esport 14.192.117

Institut Municipal Serveis Socials 3.724.301

Tots ells es financien mitjançant el superàvit resultant de



La incorporació dels remanents de crèdit d'exercicis
anteriors al Pressupost de la Corporj^dló de 1994 s'ha
realitzat mitjançant la resolució n- de 28 de febrer
d'enguany.

QUART.- Donar compte dels acords anteriors al Ple en la
propera reunió que es celebri.

2.18. Donar compte de la Resolució núm. 1284/94 relativa a l'aprovació del
conveni entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona per a
l'elaboració del Pla Integral de Joventut de Terrassa.

PRIMER.- Aprovar el present Conveni a subscriure entre aquest
Ajuntament i la Diputació de Barcelona per un import total ded TRES MILIONS
SET-CENTES CINQUANTA MIL PESSETES (3.750.000.-ptes).

SEGON.- Procedir al nomenament del Regidor de Joventut i del Cap del
Departament de Joventut com representants d'aquest Ajuntament a la Comissió
Mixta de Seguiment d'aquest conveni.

TERCER.- Posar-ho en coneixement de l'Ajuntament en Ple i de totes
aquelles persones interessades.

2.19. Donar compte de la Resolució núm. 1363/94 relativa a l'aprovació de
la minuta del conveni amb la Diputació de Barcelona per a la realit¬
zació del circuit musical Connexió V.O.

PRIMER.- Aprovar la minuta del present conveni mitjançant el qual la
Diputació de Barcelona es compromet a aportar la quantitat de 120.000.-PTA
(CENT VINT-MIL PESSETES) al nostre Ajuntament en concepte de subvenció.

SEGON.- Dur a terme la realització del circuit CONNEXIO V.O. durant
l'any 1994, en els termes i el calendari establerts en la documentació
tècnica del projecte. Així com elaborar un projecte de circuit estable per
a 1995.

TERCER.- Nomenar al Cap del Departament de Joventut (PERE SOLER I
SANCHEZ) com a representant a la Comissió Mixta de seguiment del conveni.

QUART.- Donar compte de la present Resolució a l'Excel.lentíssim
Ajuntament reunit en Ple.

SERVEIS GENERALS

Epígraf 3) Aprovació de les despeses de connexió, la fiança de cobrament,
la quota de servei dels contractes contra incendis i la resta de
tarifes del servei de caràcter no periòdic, previstes a l'orde¬
nança municipal del Servei Públic de Proveïment i Sanejament
d'Aigües.

Pren la paraula en primer lloc el Sr. Corominas per tal de
procedir a la presentació del dictamen. Assenyala que consta de dues parts
clarament diferenciades, una relativa a l'aprovació d'un conjunt de preus
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de serveis que presta la concessionària i que tradicionalment han estat
recollits en el compte de l'empresa com a ingressos no tarifaris, i una
altra part relativa a la proposta d'ingressos tarifaris, que inclouen
l'estructura de preus de l'aigua i les quotes del servei. El Sr. Corominas
assenyala que el preu del consum de l'aigua i les quotes de servei són
autoritzats per la Comissió de Preus de Catalunya. L'única cosa que fa
l'Ajuntament en aquest cas és elevar el seu informe tècnic respecte a la
petició de l'empresa. El Sr. Corominas assenyala que els increments
oscil.len per sota de l'IPC pel que fa als ingressos tarifaris. Es tracta
doncs d'uns increments moderats. Pel que fa a l'aprovació de les tarifes,
el Sr. Corominas assenyala la seva novetat, fruit de l'Ordenança del servei
de proveïment i sanejament d'aigües, aprovada en el seu moment. D'acord cimb
aquesta ordenança s'establia que qualsevol dels preus que l'empresa
concessionària del servei hagués d'aplicar als ciutadans haurien de ser
aprovats prèviament per l'Ajuntament. D'aquesta forma s'entra en un
mecanisme de regulació dels preus dels diferentes serveis. Les previsions
de tarifes de la concessionària tenen com objectiu garantir l'equilibri
econòmic i financer de l'empresa. El Sr. Corominas assenyala que d'aquesta
forma s'entra en una nova línia d'actuació, mitjançant la qual els
ciutadans disposaran d'informació prèvia sobre les tarifes i podran
conèixer cadascuna de les qüestions relatives al servei de l'aigua.

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

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 8 vots) EN CONTRA
IC ( 2 vots) EN CONTRA
PP ( 2 vots) ABSTENCIÓ

El contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER." Aprovar la taxa de connexió a la xarxa, la fiança del
subministrament, la quota de servei dels contractes contra incendis, i la
resta de tarifes del servei de caràcter no periòdic, previstos a
l'ordenança, de competència local i subjectes al règim de comunicació
prèvia, que contempla l'informe tècnic adjunt a aquest dictamen.

SEGON." Aprovar la proposta d'ingresssos tarifaris consistons en
l'estructura de preus de l'aigua (inclosa la tarifa d'inversió ) i les
corresponents quotes del servei, subjectes al règim de preus autoritzats,
que contempla l'informe tècnic adjunt a aquest dictamen.

TERCER." Comunicar l'acord anterior i tramitar l'expedient a la
Comissió de Preus de Catalunya als efectes adients.

Dins el torn d'explicació de vot pren la paraula en primer lloc
el Sr. Callejas, per assenyalar que han estat recollits alguns suggeriments
fets en Comissió Informativa per part del Grup municipal del Partit PopU"
lar. El Sr. Callejas afegeix que és difícil trobar el necessari equilibri
econòmic de l'explotació del servei. Aquest equilibri és un requeriment per
tal d'evitar que en el moment de la reversió l'Ajuntament es trobi amb un
servei deficitari. Es podria discutir la possibilitat de què les connexions
poguessin arribar a ser gratuïtes i el preu de l'aigua més car, tot i que
a judici del Sr. Callejas aquesta opció fóra injusta, ja que fins ara els
ciutadans de Terrassa han estat pagant les connexions i ara es trobarien
amb un aigua més cara ja que haurien de fer front a la gratuïtat de les
noves connexions. Per aquesta raó l'esmentada possibilitat no és adient.
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Per altra banda, s'està produint un ajustament dels preus de connexió, la
qual cosa és positiva per als ciutadans. En darrer lloc, el Sr. Callejas es
refereix a algunes situacions clarament incorrectes, com-ara el cobrament
de les despeses de connexió en funció de les possiby^jáats d'edificació i
no dels subministraments, la qual cosa era injusta i ara ha estat
corretgida. El Sr. Callejas felicita a l'equip de govern per l'esforç
realitzat. Tot i aixi, el vot d'abstenció del seu Grup respon a què entén
que aquest tema mereixia un debat més profun, encara que els resultats
haguessin estat probablement semblants als que avui es presenten a
aprovació.

Pren la paraula el Sr. Morales, qui destaca el fet que el
dictamen ordena i regula públicament tot el que fa referència al tema de
connexió, fins ara en mans de la concessionària. Tot i així, el seu Grup ha
votat en contra perquè no comparteix la filosofia de l'equip de govern, per
una banda, i perquè no resten clars els criteris emprats per calcular els
preus de connexió. El Sr. Morales afegeix que no comparteix la desviació de
part del cost real de l'aigua cap als drets de connexió. L'aigua és un bé
escàs i els ciutadans han de ser conscients de quin és el seu cost. Sobre
el preu del consum de l'aigua i l'argument de què els increments no arriben
als de l'IPC, el Sr. Morales puntualitza que si això és aixi es perquè una
part es desvia cap a l'altre concepte. El Sr. Morales es mostra també
preocupat pel tema de la reversió del patrimoni de la concessionària. El
Grup d'IC ha demanat la constitució d'una comissió integrada per l'empresa
i els Grups municipals per tal de fer un seguiment de l'aplicació de la
normativa. També demana que de la forma més ràpida possible es faci en la
Comissió Informativa corresponent una discussió, amb la presentació dels
informes adients, sobre el tema de la reversió.

El Sr. Morcillo assenyala que el vot negatiu del seu Grup respon
a què l'aprovació dels preus proposats pel dictamen s'ha fet a correcuita.
El Sr. Morcillo recorda que el seu Grup va demanar en Comissió Informativa
que es retirés aquest tema per tal de parlar-ne en profuditat, tot adqui¬
rint el compromis de dedicar-ne una sessió monogràfica de la Comissió. El
tema de l'aigua és prou important com per debatre-ho amb més cura. El Sr.
Morcillo rebutja el tòpic de què el preu de l'aigua a Terrassa és barat en
relació a altres ciutats del nostre entorn. Conclou dient que Terrassa ha
de tenir l'aigua que es mereixen els seus ciutadans.

El Sr. Corominas destaca la importància del tema. Allò que
paguen els ciutadans de forma continuada és. el consum de l'aigua. L'equip
de govern ha mantigut una preocupació constant per mantenir uns preus
raonables, la qual cosa no és compartida per altres administracions que han
estat aplicant impostos que graven el consum de l'aigua. Aixi, el Sr.
Corominas assenyala que el futur cànon de La Baells, amb un increment del
113%, tindrà una repercussió sobre el rebut de l'aigua de tots els
ciutadans de la regió. Els increments que avui es proposen, en canvi, són
moderats, per sota de l'IPC. El Sr. Corominas recorda que s'ha explicat com
han estat calculats els preus, sobre la base del cost material de l'execu¬
ció de les obres. El Sr. Corominas recorda que la pròpia ordenança
estableix un termini de tres mesos, a partir de la seva entrada en
vigència, per tal d'aprovar els preus. Per altra banda, la Comissió a la
qual ha fet esment el Sr. Morcillo, proposada pel propi equip de govern, no
tenia 1'objectiu assenyalat, sinó l'adeqüació dels termes concessionals a
la nova ordenança de l'aigua i la revisió d'aquestes qüestions. El Sr.
Corominas assenyala també que els preus aprovats amb caràcter de tarifes no
periòdiques (connexió, canvi d'aforament a comptador, boques d'incendi o
rec), tenen rebaixes substancials respecte a les que es cobraven fins ara.
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L'ordenança ha entrat en vigència fa poc temps i la concessionària, que ha
mantingut congelats els increments per 1994 a l'espera de la seva aprovació
definitiva, té interès en què s'aprovin les noves tarifes. Per aquesta raó,
juntament amb l'esmentada obligació legal, no semblava oportú que aquest
tema s'ajornés. Finalment, el Sr. Corominas insisteix en què les tarifes
del servei de caràcter no periòdic són més del 20% inferiors en relació al
cost, i que el preu de l'aigua ha experimentat increments per sota de
l'IPC.

Epígraf 4) Donar conformitat, en nom de l'Ajuntament de Terrassa, al Conve¬
ni Col·lectiu del personal laboral d'aquesta Corporació per a
1994-1995.

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

PRIMER.- Donar conformitat en nom de l'Ajuntcunent de Terrassa al
text del Conveni Col·lectiu del personal laboral d'aquesta Corporació per a
1994 i 1995 que s'adjunta, i condicionar la seva efectivitat a l'habilita¬
ció del crèdit pressupostari corresponent.

SEGON.- Facultar al Tinent d'Alcalde de Foment i Serveis Gene¬
rals 0 a qui legalment el substitueixi, per fer les gestions necessàries
per a la seva tramitació.

Epígraf 5) Aprovació de la constitució de la Comissió Especial de Comptes
de l'Ajuntament de Terrassa.

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

PRIMER.- Constituir la Comissió Especial de Comptes de
l'Ajuntament de Terrassa, conforme al que disposen els articles 116 de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, 193.2 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, 56 de
la Llei Municipal de Catalunya , de 15 d'abril de 1987, 98 i següents del
reglament orgànic de l'Ajuntament de Terrassa, i Disposició Transitòria
novena de la Llei 39/92 de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1993.

SEGON.- La composició de la Comissió, d'acord amb la designació
feta pels diferents grups politics integrants de la Corporació, serà:

SR. JOSEP ARAN I TRULLAS (titular)
SR. JOSEP COROMINAS I BUSQUETA (suplent de l'anterior)
SR. ALEIX PONS I COLL (titular)
SR. VICTOR PEIRÓ I RIUS (suplent de l'anterior)
SR. FRANCISCO MORALES I VALLE (titular)
SR. JOAN TAMAYO I SALA (suplent de l'anterior)
SR. RAFAEL CALLEJAS I ROMA (titular)
SR. FRANCESC XAVIER BALLBÉ I BELLERA (suplent de l'anterior)

TERCER.- Aquesta Comissió, d'acord éimb el que estableix
l'article 56.3 de la Llei Municipal de Catalunya, prendrà els seus acords
mitjançant vot ponderat.

Epígraf 6) Aprovació de la contractació d'un préstec amb el Banco de Crédi¬
to Local per al reflnançament de tres préstecs.

Sotmès a votació el present dictamen, l'Ajuntaiment en Ple aprova
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PRIMER.- Aprovar el Projecte de Contracte entredi'Â^untament de
Terrassa i el Banco de Crédito Local de España, del s'adjunta model,
per a refinançar el capital pendent a 1 de gener d^l994 dels préstecs
d'import inicial de 336.800.000.- PTA, 926.212.675 PTA i 122.769.973 PTA,
per import total de 1.375.495.078 PTA i amb les següents condicions:

Termini d'amortització: 9 anys
Carència: 1 any
Amortització : Trimestral
Amortització anticipada: Sí
Comissió obertura: 0'5%

Tipus d'interès: 9'9%

SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde-President, o a la persona que
legalment el substituexi, perquè en nom i representació de l'Ajuntament
atorgui el referit contracte.

Dins el torn d'explicació de vot pren la paraula el Sr.
Callejas, qui manifesta que els tres préstecs que avui es refinancen estan
contractats a un interès raonable. El Sr. Callejas manifesta però la seva
preocupació pel fet que l'Ajuntament en Ple va aprovar en el seu moment el
refinançament de més de 5.000 milions de pessetes amb un interès molt ele¬
vat, i amb una clàusula de penalització de quatre punts en cas d'anul.la¬
cló. El Sr. Callejas entén que aquest acord de Ple, en cas de ser modifi¬
cat, ha de ser sotmès a la consideració del propi Ple. Per aquesta raó, el
Sr. Callejas demana que en el seu moment es doni compte a l'Ajuntament en
Ple de la modificació de l'esmentada operació financera per més de 5.000 de
pessetes.

El Sr. Aran manifesta en primer lloc que, efectivament, el tipus
d'interès del préstec que avui s'aprova és barat. En canvi considera que no
és el moment avui per parlar de 1'altre tema esmentat pel Sr. Callejas, tot
i que en el seu moment es va informar en la Comissió corresponent. El Sr.
Aran recorda, però, que el crèdit que es va refinançar fa un any i mig, per
import de 5.000 milions de pessetes, a un 13'15%, està en aquests moments a
un 11'50%. Aquesta rebaixa ha estat duta a terme de forma unilateral pel
Banco de Crédito Local i, per aquesta raó, no correspon sotmetre-la a
l'Ajuntament en Ple. El Sr. Aran recorda que, en general, els tipus
d'interès a llarg termini estan pujant, la qual cosa fa que el 11'50% sigui
un tipus raonable. No s'aplicarà cap clàusula de penalització, ni comissió
d'obertura, ni tampoc es modifica cap de les clàusules contractades. El Sr.
Aran conclou que si fos necessari, tot i entenent que no ho és, no hi
hauria cap inconvenient en informar al Ple al respecte.

Epígraf 7) Aprovació de la contractació d'un préstec amb el Banco de Crédi¬
to Local per a finançar la primera fase de les inversions de
1994.

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

PRIMER.- Aprovar el Projecte de Contracte entre l'Ajuntament de
Terrassa i el Banco de Crédito Local de España, del que s'adjunta model,
per a finançar les inversions que es detallen a l'annexe per import de
410.000.000 PTA i amb les següents condicions:
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Termini éunortització: 10 anys
Carència; 2 anys
Amortització: Trimestral
Amortització anticipada: Sí
Comissió obertura: 0'2%

Tipus d'interés: Mb + O'4%

SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde-President, o a la persona que
legalment el substituexi, perquè en nom i representació de l'Ajuntéiment
atorgui el referit contracte.

Epígraf 8) Aprovació de la designació dels representants de l'Ajuntament de
Terrassa al Consell del Consorci Torrella i Mauri.

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

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 8 vots) ABSTENCIÓ
IC ( 2 vots) A FAVOR
PP ( 2 vots) ABSTENCIÓ

El contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.- Designar com a representants de l'Ajuntament de
Terrassa al Consell del Consorci Torrella i Mauri al Sr. Josep Corominas i
Busqueta i a la Sra. Consol Torres i Vidal.

SEGON." Notifiqui's el present acord als interessats, i al
Consorci Torrella i Mauri.

Epígraf 9) Aprovació de la composició del Patronat de la Fundació Privada
Sant Llàtzer.

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

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 8 vots) ABSTENCIÓ
IC ( 2 vots) A FAVOR
PP ( 2 vots) ABSTENCIÓ

El contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.- El Patronat de la Fundació Privada Sant Llàtzer
d'aquesta ciutat tindrà la segúent composició:
a.- President: l'Il.lm. Sr. Alcalde-President de la Ajimtament de Terrassa,
Manuel Royes i Vila.
b.- Vice-president: el Sr. Josep Corominas i Busqueta, Tinent d'Alcalde de
l'Ajuntéiment de Terrasa.
c.- Vocals: els Srs. Josep Dern i Caballé, en representació de l'Assemblea
Local de la Creu Roja Espanyola, Ricard Masclans i Pujas, Prior-Rector de
la Parroquia del Sant Esperit, i Anselm Ramoneda i Allué, en representació
del Col.legi d'Advocats de Terrassa.

SEGON.- El nomenament dels tres vocals tindrà una durada de
quatre anys.
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En nom del president i vice-president podran acttíar les persones
que reglamentàriament els substituteixin. -

TERCER.- Notifiqui's el present acord a éots els interessats, i
al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, per a la seva
inscripció.

ENS AUTÒNOMS

A. PAME

Epígraf 10) Aprovació inicial de l'expedient de modificació de l'Ordenança
reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis als
centres docents de titularitat municipal.

Pren la paraula en primer lloc el Sr. Corominas per informar
que mitjançant el present dictamen se sotmet a la consideració del Ple
l'aprovació de l'ordenança fiscal corresponent al període d'un any, des de
setembre fins a l'agost. La filosofia general d'aplicació de la present
ordenança és que tots els serveis d'ensenyament no obligatoris que presta
l'Ajuntament de Terrassa, siguin finançats en una proporció d'un terç per
part de l'usuari, un terç per part de l'administració educativa, la
Generalitat de Catalunya, i un altre terç per part de l'administració
local. El Sr. Corominas manifesta però que encara s'està molt lluny
d'aquesta proporció, tot i que la intenció és anar acostant-se a aquest
repartiment. Un altre dels criteris generals és que aquelles persones amb
menys disponibilitats econòmiques suportin una menor proporció dels
increments i aquelles amb més capacitat econòmica puguin acostar-se en
major proporció el cost del servei. La variació més important que la
present ordenança fiscal presenta respecte a la de l'any passat té a veure
amb les modificacions dels ensenyaments musicals. Com a conseqüència de
l'aplicació de la nova normativa educativa, es regulen els ensenyaments
artístics. La Generalitat de Catalunya ha iniciat la regulació dels
ensenyaments musicals, tot convertint els ensenyaments reglats elementals
en ensenyaments no reglats. És a dir, els conservatoris elementals
desapareixen i es transformen en escoles de música. Per tant, s'estableixen
mòduls independents, sense continuitat, amb començament i acabament en
ells mateixos. Més endevant es regularan també el conservatori professional
i els ensenyaments artístics que, en la nostra ciutat, afectarà a l'Escola
d'Arts Aplicades. El Sr. Corominas informa que resten diferenciades les
taxes de l'escola municipal de música i les del conservatori professional.
S'estableixen, dins l'escola municipal, els diferents mòduls d'ensenyament
fixats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Cal assenyalar que
la Generalitat ha d'establir convenis amb les administracions locals que
mantenen les escoles de música. Així, s'ha establert ja el conveni
corresponent al curs 1993-1994, en la línia d'establir el finançament d'un
terç del cost d'aquests mòduls, tot i que encara resta molt lluny: en
aquests moments, el finançament per part de la Generalitat està fixat en el
18'8%, i només pels alumnes entre 4 i 13 anys. Per sobre d'aquesta edat no
hi ha cap finançament. El Sr. Corominas continua explicant que s'han
establert quatre preus en funció de cadascun dels mòduls, que impliquen més
hores d'ensenyament individualitzat i també més hores d'ensenyament
col.lectin. El cost és doncs més elevat i els preus són en conseqüència
superiors. Una altra novetat de l'Ordenança, continua el Sr. Corominas, fa
referència a les escoles bressol, fixant uns trams més estrets de
participació dels usuaris en funció dels ingressos familiars. Enguany
s'introdueix un tram més respecte a l'any passat, restant en cinc nivells
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diferents d'ingressos, des del nivell inferior a 100.000 ptes. per membre
de la unitat familiar, fins al nivell superior a les 900.000 ptes. per
membre de la unitat familiar. El Sr. Corominas informa que la intenció és
arribar a un promig en tots els centres d'un 20% a càrrec dels usuaris, i
la resta a càrrec de l'administració local, llevat del cas de l'escola de
música on també hi participa la Generalitat amb un 18% i la resta per part
de l'Ajuntciment. Finalment, el Sr. Corominas informa que els increments, en
el cas de l'escola municipal de la Llar, no superen l'IPC.

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

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 8 vots) ABSTENCIÓ
IC ( 2 vots) ABSTENCIÓ
PP ( 2 vots) ABSTENCIÓ

El contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER." Aprovar inicialment l'expedient de modificació de
l'Ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis als
centres docents de titularitat pública.

SEGON." Establir com a data inicial per a la vigència de l'eS"
mentada ordenança, que es mantindrà mentre no s'acordi la seva modificació
0 derogació, el dia 1 de setembre de 1994, d'acord amb la possibilitat
establerta en l'article 185 e) del R.D.L. 781/86, de 18 d'abril.

TERCER." Que els acords precedents siguin elevats a la ratifi"
cació de la seva aprovació per l'Ajuntament en Ple, donant"Se compliment,
tant en l'exposició al públic de l'expedient com en l'aprovació definitiva
1 posterior comunicació, a la Generalitat de Catalunya i al Govern Civil,
al que s'estableix en els articles 48 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals i els articles del 188 al 190,
ambdós inclusivament, del R.D.L. 781/86 de Text Refós de les Disposicions
Legals vigents en matèria de Règim Local.

Dins el torn d'explicació de vot, pren la paraula el Sr.
Ballbé, qui assenyala que el criteri de l'equip de govern de distribuir el
finançament en un terç a càrrec de l'usuari, un terç a càrrec de l'adminiS"
tració local i un terç a càrrec de la Generalitat, és discutible. Es podria
defensar igualment qualsevol altra possibilitat de finançament, com ara tot
a càrrec de l'usuari o tot a càrrec de les dues administracions. El Sr.
Ballbé considera que cal debatre en profunditat el tema del finançament
dels ensenyaments no reglats. Aquest és el motiu de l'abstenció, tot
valorant que els increments són en conjunt moderats. Finalment, el Sr.
Ballbé reclama la necessitat de parlar sobre el model de finançament que es
vol dur a terme, així com la necessitat de què l'administració educativa
assumeixi la part que li pertoca.

El Sr. Tamayo manifesta que el seu Grup no pot donar suport a
l'increment de preus. Pel que fa als preus del conservatori de música, el
Sr. Tamayo considera que, tot i estant en un període transitori pendent de
l'aplicació de la nova normativa, els pares dels alumnes comproven que els
preus es van incrementant progressivament amb la incertesa de quin serà el
preu que hauran de pagar finalment quan s'apliqui la nova normativa i
s'arribi a acords entre les diferents institucions. Per altra banda, el Sr.
Tamayo recorda que va demanar en el Consell d'Administració del PAME
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informació sobre les perspectives de consolidació de l'esc^á^^s música deTerrassa i el conservatori que la ciutat es mereix. El Sï^C^àmayo afegeixque el President del Consell, Sr. Corominas, va deijieí^tíar un tancamentenvers la possibilitat de pensar en un espai altern^iu per poder ubicaraquest conservatori. El Sr. Tamayo es refereix també a la degradació de lesinstal.lacions de la Masia Freixa. Terrassa ha d'apostar fort perl'ensenyament musical, digne i de qualitat, com una part important de laformació integral dels nens. L'aprovació d'aquests preus hauria d'haverestat acompanyada d'un aclariment sobre les perpectives futures, cunbpropostes concretes. L'altre tema que ha generat l'abstenció del Grupmunicipal d'IC és el de les escoles bressol, no tant perquè experimentin unincrement desmesurat, sinó perquè es tracta d'un tema prou seriós com pertractar-lo de forma més acurada i en profunditat. El Sr. Tamayo anuncia queel seu Grup presentarà en el futur diferents propostes de denúncia desituacions concretes, i amb la intenció de què l'equip de govern modifiquila seva política en relació a les escoles bressol. Els increments de preusal llarg dels darrers anys han anat en detriment d'un retall de lesprestacions d'aquest servei. És preocupant i urgent tractar aquestesqüestions. El Sr. Tamayo continua dient que les escoles bressol municipalsestan funcionant gràcies a la professionalitat dels seus treballadors. Nosembla però que l'equip de govern tingui la intenció clara de continuar
prestant aquest servei. El Sr. Tamayo demana que si l'equip de govern té laintenció de fer desaparèixer les escoles bressol municipals ho diguiclarament, en comptes de anar deixant que es vagin degradant progressiva¬ment, com ho demostra la supressió d'un aula de lactants. Finalment, el Sr.Tamayo manifesta que els pares no disposen de prouta informació sobre elsincrements de preus, en el moment de fer les inscripcions.

Intervé seguidament el Sr. Turà, qui manifesta que el seu Grupno pot donar suport al dictamen per una raó de forma i una altra de fons.En quant a la primera, el Sr. Turà considera que un tema com aquest, ambuna incidència important sobre un elevat col.lectin de ciutadans, hauriad'haver tingut un tractament més ampli, en dues reunions prèvies, laprimera informativa i la segona per formular suggeriments o aportacions. En
aquest cas, es va convocar el passat dilluns una reunió extraordinària delConsell d'Administració del PAME. El Sr. Turà afegeix que donat que elpassat divendres era festiu no va tenir temps d'assabentar-se de la reunió
i, per aquesta raó, no ha pogut estudiar la documentació acuradament. En
quant al tema de fons, el Sr. Turà assenyala que el seu Grup comparteix lafilosofia d'acostar els preus als costos del servei. Però paralelament a
aquesta política, cal potenciar la concessió de beques que facilitin aquesttipus d'estudis i, alhora, garanteixin la igualtat d'oportunitats. El Sr.Turà manifesta finalment que la tramitació d'aquest tema és una mostra mésde l'ús abusiu de la majoria de què disposa l'equip de govern en elConsistori.

El Sr. Corominas es mostra d'acord amb la voluntat política, itcimbé amb l'obligació legal, d'acostar el màxim possible els preus als
costos. Segons la Llei d'Hisendes Locals els preus han de cobrir els costos
dels serveis, amb l'única excepció dels beneficis socials que comportil'esmentat servei. El Sr. Corominas considera que els preus d'ensenyamentcompleixen aquest requisit. Afegeix que en aquests moments, i per mitjàdels preus que ara s'aproven, els preus representen una proporció de propdel 20% del cost del servei. Tot i així, encara s'apliquen ajudes puntuals
quan la situació econòmica d'algunes famílies així ho requereix. Ningúresta doncs marginat dels ensenyaments no obligatoris per raons
econòmiques. En relació a la intervenció del Sr. Ballbé, el Sr. Corominas
diu que legalment els ensenyaments no obligatoris no són gratuïts; no poden
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ser finançats en la seva totalitat a càrrec dels pressupostos de les
administracions. Això no obstant no eximeix a l'administració educativa
d'aportar una part del finançéiment d'aquests ensenyaments. El Sr. Corominas
especifica que, encara que pugui compartir-se la idea de la gratuïtat de
tots els ensenyaments, aquesta no és la situació en el nostre país.
Pimtualitza que, en qualsevol cas, la gratuïtat total no existeix, ja que
els serveis són finançants pels ciutadans, a través dels seus impostos, o
bé pels usuaris del servei a través dels preus corresponents. En ambdós
casos són els ciutadans els que financien els serveis, ja sigui pagant el
preu o pagant els seus impostos. En relació a la intervenció del Sr.
Tamayo, el Sr. Corominas considera que ha fet un seguit de judicis
d'intenció sense una base consistent. Afegeix però que ja se li va informar
en el Consell d'Administració del PAME, que la posició de l'equip de govern
es defensar el manteniment de l'escola municipal de música i el
conservatori i la seva incorporació al futur mapa d'ensenyaments musicals
que realitzarà el Departament d'Ensenyament. Per això es va establir l'any
passat un conveni amb la Generalitat sobre els ensenyaments de l'escola de
música. L'equip de govern aposta amb força per la consolidació dels estudis
musicals. Un altre tema és la necessitat de nous equipaments i instal.la¬
cions per als estudis musicals. Aquest és un tema d'inversions
pressupostàries que cal analitzar. El Sr. Corominas recorda que en els
darrers anys s'ha reduït el nombre d'alumnes i s'ha incrementat el nombre
de professors. La qualitat s'ha incrementat. El Sr. Corominas recorda que
un 14% dels alumnes actuals del conservatori són d'altres poblacions veïnes
a Terrassa, que hi assisteixen degut a la seva qualitat pedagògica. Pel que
fa a les escoles bressol, el Sr. Corominas manifesta que l'Ajuntaiment de
Terrassa ha estat fent esforços, no només pel seu manteniment sinó també
per la seva millora. També assenyala que si s'ha suprimit l'aula de
lactants, de 6 a 12 mesos, ha estat perquè s'ha transformat en un aula per
nens mejors de 2 anys, donada la seva major demanda social. En conjunt s'ha
incrementat el nombre de places ofertades. Per altra banda, l'Ajuntament
està reclamant reiteradament a l'administració educativa que tingui cura i
col·labori en el tema de les escoles bressol. El Sr. Corominas insisteix en

què no es retallen prestacions. Qui té la capacitat normativa i de
planificació respecte a tots els temes d'educació és la Generalitat de
Catalunya, que gestiona a la nostra ciutat tres escoles bressol.
L'Ajuntament, per la seva banda, gestiona set escoles. Fa dos anys, els
treballadors de les escoles bressol municipals van demanar la seva
equiparació amb l'administració educativa i amb el personal de les escoles
bressol de la Generalitat. El PAME ho va considerar oportú. El Sr.
Corominas recorda que es va posar de manifest, però, que hi havia un excés
de personal en relació amb les "ratios" de personal de la Generalitat de
Catalunya. Es va acordar que a mida que s'anessin ajustant aquestes propor¬
cions es faria un ajustament econòmic per tal d'acabar en una equiparació
total amb la Generalitat. Per tant, no s'han retallat prestacions, sinó que
s'han adoptat estrictament els criteris de funcionament de les escoles
bressol de la Generalitat. El Sr. Corominas afegeix que encara avui hi ha
un excés de personal de quatre persones respecte a les "ratio" de la
Generalitat. La voluntat no és acomiadar ningú, sinó fer un progressiu
ajustament a mesura que es produeixin vacants.

B. GERÈNCIA MUNICIPAL D'URBANISME

Epígraf 11) Resolució per mutu acord de l'expropiació d'una porció de sòl
afectada per les obres de la plaça Rosa Mora.

Sotmès a votació el present dictamen, l'Ajuntament en Ple
aprova per unanimitat els següents acords:
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PRIMER.- Aprovar l'acta firmada el 13 de junjK'de 1994 per la
Sra. Emília Alaiz i Carrera, en la que es fixen^^^^"''mutu acord les
condicions de l'expropiació d'una porció de sòl, de metres quadrats de
superfície, del pati posterior de la finca de la seva propietat, afectats
per les obres de la plaça Rosa Mora,

SEGON." Adquirir, en concepte d'expropiació que es resol per
mutu acord, la porció de sòl de 19 metres quadrats de superfície, destinada
a la plaça i que és part i es segrega de la finca propietat de la Sra.
Emília Alaiz i Carrera, descrita i identificada en l'acta que s'aprova.

TERCER.- Pagar a la Sra. Emília Alaiz i Carrera el preu de
l'expropiació, que és de TRES-CENTES DOTZE MIL VÜITANTA-NOÜ PESSETES
(312.089 PTA), dins del termini màxim de tres mesos comptats des de la data
present i amb càrrec a la partida 3.432.60000 codi 93054.

QUART.- Facultar 1'Alcalde-President o qui legalment el subs¬
titueixi en l'execici del càrrec per atorgar i firmar els documens que
siguin necessaris per l'eficàcia dels acords presents.

Carrera.
CINQUE.- Notificar els acords presents a la Sra. Emilia Alaiz i

Epígraf 12) Desestimació del recurs de reposició interposat contra la dene¬
gació d'una expropiació de sòl destinat a equipament a l'illa
delimitada pels carrers Velàzquez, Maria Auxiliadora, Dom Bosco
i Ronda de Ponent.

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

PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició presentat per la
Sra. Manuela Quer Vallès el 16 de maig de 1994, núm. 4258 de registre
d'entrada, contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament el 8 d'abril de
1994, relatiu a la desestimació de la petició formulada per la Sra. Quer
fent l'advertiment de l'article 103 del Text Refós de la legislació
urbanística de Catalunya (DL 1/1990 de 12 de juliol) sobre l'inici a
instància de part de l'expropiació i sobre apreuament d'una finca de la
seva propietat que és part de l'illa delimitada pels carrers Velàzquez,
Maria Auxiliadora, Avgda. Joaquim de Sagrera (o Ronda de Ponent) i Dom
Bosco i està qualificada d'Equipament de nova creació (clau E2) segons el
Pla General d'Ordenació vigent; i mantenir en tots els seus termes l'acord
recorregut. La desestimació del recurs es fonamenta en que, tal i com
s'indica en el propi acord recorregut i en la part expositiva dels acords
presents, l'expropiació no és preceptiva tota vegada que el sòl en qüestió
és susceptible d'ús privat segons allò que estableix la secció quarta, ca¬
pítol II, títol II (article 58 i següents) de les Normes Urbanístiques,
segons modificació aprovada per Resolució del Conseller de Política Terr¬
itorial i Obres Públiques de la Generalitat el 2 de desembre de 1987 (DOG
núm. 952 de 15 de febrer de 1988), que fa explicita la voluntat del Pla
General de Terrassa de preveure, contemplar i regular l'establiment
d'equipaments de règim privat quan els programes municipals no contemplen
la implantació de l'equipament de règim públic; i és en aquest cas que és
innecessària l'expropiació, desapareixent el requisit de l'article 103 del
Text Refós ja citat.

SEGON.- Notificar els acords presents a la recurrent, adver-
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tint-la dels recursos que pot inteposar.

Dins el torn d'explicació de vot pren la paraula el Sr.
Callejas, qui manifesta que malgrat vot favorable del seu Grup vol deixar
constància de la seva preocupació per un fet. El Pla General d'Ordenació va
qualificar una sèrie de terrenys com a zones destinades a equipaments. Els
propietaris d'aquests terrenys es troben amb unes propietats en les quals
no poden fer res, però sense obtenir la compensació econòmica corresponent.
El Sr. Callejas afegeix que no es poden mantenir aquests terrenys de forma
indefinida sense que els seus propietaris puguin treure cap tipus de
rendiment. El Sr. Callejas vol que es tingui cura davant la possibilitat de
què es produeixin un conjunt de sentències judicials com a conseqüència
dels recursos interposats i que l'Ajuntament es veiés obligat a comprar
tots aquests terrenys, amb els corresponents problemes de tresoreria. Per
altra banda, el Sr. Callejas adverteix que es podria arribar a la situació
d'haver de modificar el Pla General d'Ordenació per aquests motius.

El Sr. Montes recorda que en una sessió anterior de l'Ajunta¬
ment en Ple es va desestimar la petició formulada per la propietat del
terreny sobre l'inici a instància de part del procediment d'expropiació.
Les raons que es van donar aleshores eren que la destinació de la finca no
havia de ser necessàriament la d'equipament públic, ja que el P.G.O. preveu
la possibilitat d'establir equipaments en règim privat. Per aquesta raó
l'expropiació no era preceptiva. En coherència amb aquella postura, l'equip
de govern proposa avui la desestimació del recurs de reposició presentat
per la propietat. El Sr. Montes afegeix que no hi ha cap terreny congelat,
ja que la propietat pot dur a terme un cert tipus d'equipament. La
propietat té doncs sortida per a l'us de la finca. El Sr. Montes conclou la
seva intervenció dient que es pot donar el cas que apuntava el Sr.
Callejas, si bé en el moment de la redacció del P.G.O. i la seva aprovació
per tots els Grups municipals, es va decidir la qualificació de diferents
zones en base al que es pensava que havia de ser la ciutat i els
equipaments que la ciutat necessitava.

Epígraf 13) Interposició d'un recurs de reposició contra resolució del
Jurat Provincial d'Expropiació en l'expropiació de sòl no
urbanitzable de propietat municipal afectat per l'autopista
Terrassa-Manresa, a l'enllaç de Les Fonts.

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

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 8 vots) A FAVOR
IC ( 2 vots) ABSTENCIÓ
PP ( 2 vots) A FAVOR

El contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.- Interposar recurs de reposició contra la resolució del
Jurat Provincial d'Expropiació, de 17 de maig de 1994, expedient de
justipreu 288/93, notificada a l'Ajuntament de Terrassa mitjançant escrit
entrat el 13 de juny núm. 10490, per la qual es fixa el preu d'expropiació
de sòl no urbanitzable de propietat municipal, amb una superfície de 40.298
m2, expropiat per l'autopista Terrassa-Manresa, en l'enllaç de Les Fonts,
expropiació feta per la Generalitat de Catalunya i de la que n'és
beneficiària Autema SA.
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d'Expropi
de 17
incl>á^ el

SEGON.- Sol.liciltar al Jurat Provincial
nova resolució anul·lant i deixant sense efecte la
per la qual va fixar un preu de 4.231.290 PTA,
legal, i fixi ara nou apreuament de 25.992.210 PTA, ç»és el premi
i els interessos que en el seu cas correspongui, d'acord amb els
de valoració aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Terrassa de 28 de
1993.

que dicti
de 1994,
d'afecció
d'afecció
criteris
gener de

TERCER." Trametre al Jurat Provincial d'Expropiació certificat
dels acords adoptats pel Ple de l'Ajuntament de Terrassa el 28 de gener de
1994 i còpia de l'informe aprovat en els mateixos, per tal que els
incorpori als antecedents i els tingui en consideració en l'estimació, si
s'escau, del recurs que s'interposa.

Epígraf 14) Aprovació de l'escriptura de constitució de la Junta de
Compensació del Pla Especial de la Carretera d'Olesa.

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

PRIMER.- Aprovar l'escriptura pública atorgada el 27 de maig de
1994, autoritzada pel notari de Barcelona Joan Rúbies Mallol, núm. 2214 del
protocol, per la qual CERAMICAS EGARA SA, PROMOCIONES CAN POAL SL i els
Srs. Andrés Puigfel Bach i Mercedes Puigfel Fuentes constitueixen la Junta
de Compensació del Pla Especial d'Ordenació de la Unitat d'Actuació de la
ctra. d'Olesa, aporten els béns integrats en la compensació i nomenen el
consell rector de la Junta.

SEGON.- Trametre l'escriptura ara aprovada i còpia de l'expe¬
dient administratiu i altres documents que siguin necessaris a la Direcció
General d'Urbanisme, per tal que s'inscrigui la Junta de Compensació en el
Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores.

TERCER.- Notificar els acords presents a la Junta de Compen¬
sació.

Epígraf 15) Aprovació de la imposició de contribucions especials per
l'execució de les obres de la Ronda de Ponent, entre els
carrers Albacete i La Manxa.

Sotmès a votació el present dictamen, l'Ajuntament en Ple
aprova per unanimitat el següent acord:

ÚNIC.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per
l'execució de les obres de la Ronda Ponent, entre els carrers d'Albacete i
de la Manxa, amb els tipus d'imposició següents:

1) Pavimentació 90 %
2) Obertura carrer 90 %
3) Altres 90 %
4) Control de qualitat 90 %

4.172.171,-
998.750,-
369.495,-
103.500,-

Donant com a resultat la quantitat de 5.643.916,- PTA.

Epígraf 16) Aprovació de la Reparcel.lació de l'àmbit de l'Estació dels
Catalans.

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

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 8 vots) ABSTENCIÓ
IC ( 2 vots) A FAVOR
PP ( 2 vots) A FAVOR

El contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.- Aprovar la proposta de reparcel.lacló i entrega de
finques al beneficiari de l'àmbit del Pla Especial de l'Estació dels
Catalans, formalitzada mitjançant l'escriptura pública atorgada el 16 de
juny de 1994 pel Sr. Antoni Primés i Santaimaria en nom de l'Ajuntament de
Terrassa i el Sr. Jordi Baldó i Mañosa en nom de Contibal SA, propietari
únic i beneficiari, respectivament, escriptura que ha estat autoritzada pel
Notari de Terrassa Sr. Joaquín Segú i Vilahur amb el núm. 2019 de protocol.

SEGON." Sotmetre el document ara aprovat a informació al públic
per tal que durant el termini de quinze dies, comptat des de l'endemà de la
data de la darrera publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari de Terrassa, puguin presentar-se les al.legacions que
s'estimin oportunes.

TERCER.- Entendre que el document ara aprovat quedarà aprovat
definitivament sense necessitat de nou acord exprés, si una vegada
finalitzat el termini previst a l'efecte resulta que no s'han presentat
al.legacions ni s'han produit altres circumstàncies modificatives de la
proposta. L'aprovació definitiva tindrà els efectes previstos per l'article
115 del Regléiment de Gestió Urbanística (RD 3288/1978 de 25 d'agost).

QUART.- Notificar els acords presents a Contibal SA.

Pren la paraula el Sr. Peiró per tal de manifestar que l'abs¬
tenció del seu Grup respon a un motiu de fons i a un altre de forma. En
relació al motiu de fons, el Sr. Peiró recorda que el projecte de CiU per
aquest sector és diferent al proposat per l'equip de govern. D'acord amb la
concepció de CiU, l'espai públic ocupat per l'antiga estació hauria d'haver
estat destinat a la ubicació d'una plaça. Per aquest motiu, CiU no pot
estar d'acord amb la reparcel.lació i cessió definitiva a la iniciativa
privada d'espai públic. La raó de forma és que les obres estan avançant des
de fa setmanes. Molts ciutadans es pregunten com es possible que una
empresa privada estigui actuant en terreny públic. A judici del Sr. Peiró
no és correcte que una empresa privada ocupi i treballi en un espai públic
abans d'haver-se aprovat l'expedient de reparcel.lació.

El Sr. Prunés manifesta en primer lloc que la majoria dels
ciutadans saben que el promotor està duent a terme en aquests terrenys
públics unes obres que són necessàries per al desenvolupament del projecte.
Així, per exemple, la construcció de murs pantalla és necessària per tal de
poder remoure, del sector nord, les terres destinades al parc del sector
sud, així com per assegurar la ubicació de la tercera sortida de l'estació
dels FFGC. No es tracta doncs d'una empresa privada que estigui actuant pel
seu compte, sinó que ha guanyat un concurs públic i té assumides unes
obligacions urbanístiques prèvies a la construcció d'un sol metre quadrat.
El promotor està seguint les directrius dels equips tècnics i del Pla
Especial per tal de complir les seves obligacions urbanístiques, així com
el conveni que té signat amb la Direcció General de Transports de la
Generalitat de Catalunya pel que fa a la tercera sortida dels ferrocarrils.
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El Sr. Prunés afegeix que el promotor aturarà les obres del sectQp''^0rfd en
el moment en què estiguin realitzats els murs pantalla i pugui gá^ntir que
les terres es poden remoure cap al sector sud. L'acord que proposa
es la justa correspondència a l'expropiació de 53 finques^^^ptivades dutes a
terme pel promotor i cedides a la ciutat. Un cop repÈtides totes aquestes
finques, l'Ajuntament retorna al promotor, beneficiari únic, aquella part
que podrà inscriure en el Registre de la Propietat. L'acte administratiu
que avui s'aprova és absolutament coherent i ajustat a la normativa
urbanística.

Epígraf 17) Aprovar la incorporació de les correccions sobre l'adequació de
la documentació gràfica de la Modificació Puntual del Pla
General d'Ordenació Urbana - Reforma Interior Sector Renfe.

Per part de la Presidència s'anuncia la retirada del present
dictcunen.

Epígraf 18) Aprovació provisional de la modificació del P.G.O. en l'àmbit
del Vapor Ventalló, així com la Modificació del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni a la fitxa F-1.

Pren la paraula el Sr. Prunés per tal de procedir a la
presentació del dictamen. En primer lloc el Sr. Prunés acusa rebut del
lliurciment del document editat pel Partit Popular en relació a la solució
que aquest Grup proposa per a la urbanització del sector. El Sr. Prunés
manifesta que considera correcte el to del document, el qual posa en
evidència l'única discrepància existent entre el Partit Popular i l'equip
de govern sobre la urbanització de l'àmbit del Vapor Ventalló, relativa al
tancament o no de l'edifici central. El Sr. Prunés recorda que aquest tema
ha estat debatut àmpliament. Entre l'aprovació inicial i la provisional els
ciutadans podien presentar al·legacions. També durant aquest termini
s'havia de sol·licitar l'informe preceptiu a la Direcció General del
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, que exerceix una funció
de tutela sobre les actuacions urbanístiques. El Sr. Prunés informa que ha
estat presentada una al·legació de l'Associació de Pares d'Alumnes del
Col·legi Públic Lanaspa-Giralt i, per una altra banda, la Comissió del
Patrimoni Cultural de la Generalitat ha informat favorablement la
modificació de la fitxa del Catàleg. L'al.legació de l'A.P.A. conté
aspectes educatius i aspectes urbanístics. En quant als primers, es formula
la queixa de què la modificació impediria una possible ampliació de
l'escola i del seu pati. El Sr. Prunés informa que el Gerent del PAME
ha contestat aquesta al·legació en el sentit de què el Mapa Escolar de
Terrassa, aprovat per aquest Ple, preveu que l'escola sigui d'una sola
línia. Aquest iniciativa es va prendre d'acord amb l'APA de l'escola, amb
la intenció de poder destinar més espais a altres activitats auxiliars. Per
altra banda, en el futur es preveu no tant una ampliació de les aules, sinó
que per aplicació de la reforma educativa es reduirà en dos el nombre
d'aules. Pel que fa als aspectes urbanístics, el Sr. Prunés considera que
alguns dels arguments de l'APA són inviables, com ara l'eliminació de
l'edifici. Hi ha altres, però, que permeten extreure algunes línies futures
de col·laboració i que permetran una millora de l'entorn. Algunes
d'aquestes al·legacions són que l'edifici té massa alçada reguladora. En
relació a aquesta consideració el Sr. Prunés diu que l'alçada del nou
edifici serà d'uns 4 metres superior a la que té la nau industrial que avui
dia fa de façana a l'escola, i no afectarà l'assolellament -ja que
l'edifici està situat a l'Est-, ni la ventilació del pati -ja que els vents
dominants a Terrassa són de Nord-Oest i Nord-. Per altra banda, el Sr.
Prunés assenyala que es garantirà la continuïtat entre l'edificació
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residencial i la funció educativa. Una altra al·legació fa referència a la
inexistència d'arbres a l'escola, a la quai el Sr. Prunés respon que el
projecte ofereix la incorporació d'arbres fora i dins de l'àmbit de
l'escola. Per altra banda el mobiliari urbà millorarà amb la urbanització.
Un altre dels temes plantejats per l'APA és l'ús previst per al carrer
peatonal. El Sr. Prunés assenyala que aquest carrer facilitarà l'accés a
l'escola des del carrer Sant Llorenç. Ara per ara la sortida de l'escola és
una porta petita molt propera al carrer Pantà, amb els consegüentsproblemes a les hores d'entrada i sortida dels nens. Per altra banda, el
Sr. Primés es mostra convençut de què l'obertura d'una gran plaça públicaprop d'una escola ha de millorar les activitats extraescolars del centreeducatiu. El projecte esmorteirà l'aspecte un xic dur que té actualmentl'escola. El Sr. Prunés conclou la seva intervenció dient que el projectepretén en primer lloc un esponjaiment de la ciutat en aquest àmbit,mitjançant la transformació d'im gran espai privat en un espai públic. Ensegon lloc, s'obté una gran plaça pública amb diferents àmbits. En tercer
lloc es fa possible la construcció d'un aparcament subterrani sota laplaça, no només per als residents o per a l'escola, sinó que també pot ser
útil per a la promoció comercial del centre de la ciutat. En quart lloc, es
fa una rehabilitació del centre urbà, fent una renovació del teixit urbà itaimbé de la població. Finalment es pretén també la rehabilitació d'unedifici catalogat que constitueix una fita cultural de la ciutat, el primervapor industrial de Terrassa. Es conservarà allò més interessant, és a dir
la façana, transformant l'interior, sense interès arqueològic, en una gran
superfície d'ús públic.

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

PSC (15 vots) A FAVORCIU ( 8 vots) EN CONTRAIC ( 2 vots) ABSTENCIÓPP ( 2 vots) ABSTENCIÓ
El contingut dels acords aprovats és el següent:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació del Pla Generald'Ordenació en l'àmbit del Vapor Ventalló, emplaçat entre els carrersPantà, de la Rasa i Sant Llorenç, així com la Modificació del Pla Especial

de Protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic-Ambiental pel que fa a lafitxa FI, relativa al Vapor Ventalló promoguts per l'Entitat "VaporVentalló, S.A.".

SEGON.- Trametre els expedients ara aprovats provisionalment alDepartament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat deCatalunya per tal que, si s'escau, els aprovi definitivament.
Dins el torn d'explicació de vot pren la paraula el Sr. Calle¬jas, qui comença la seva intervenció fent referència als primers projectesd'urbanització de l'àmbit. En un principi es contemplava la possibilitat de

fer un edifici ovalat i molt alt. Aquest projecte s'ha anat transformant en
dos edificis que presenten alguns avantatges importants, com ara lapossibilitat de construir més volum d'edificació per compensar el cost deles expropiacions al promotor i la urbanització de la plaça a càrrec delmunicipi. Amb aquest nou suggeriment del promotor el municipi no paga unapesseta, el promotor cedeix gratuïtament el terreny i les obres van al seucàrrec. D'aquesta forma la ciutat s'estalvia molts diners. Per altra banda,el sector guanya en perspectiva. Tot seguit, el Sr. Callejas es refereix a
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les al·legacions de l'AP/l, tot recordant que aquest col·lectiu es''rerfereix
têunbé a altres problemàtiques que el Sr· Prunés no ha esmenta&^C^^om ara el
de les finestres • Els pares diuen que les finestres donaí^ al pati de
l'escola i es perdrà la intimitat dels nens· El Sr· Ca^·Üejas replica les
explicacions donades en Comissió Informativa, segons quals es podran
obrir finestres en l'edifici, donat que estarà retirat dos metres de
l'edifici de l'escola, tot dient que els plànols demostren que no existeix
aquesta separació• La normativa no permet, doncs, l'obertura de finestres•
El Sr· Callejas es mostra preocupat pel carrer peatonal entre els carrers
Pantà i Sant Llorenç• Es mostra d'acord amb l'explicació del Sr· Prunés
respecte a la major facilitat i tranquil·litat d'accés a l'escola· Però
també recorda que el Sr· Prunés va dir als pares que es podria contemplar
la possibilitat de tancar el carrer peatonal unes hores al dia perquè els
nens tinguessin més espai de pati· Això, a judici del Sr· Callejas, és una
aberració, ja que no es pot estar pendent de poder transitar o no pel
carrer en funció de si està essent o no utilitzat pels nens· En relació a
l'edifici, el Sr· Callejas considera que no es tracta d'un edifici
singular, ja que l'actual no és la primera fàbrica que es va contruir degut
a què la primera es va esfondrar en el seu dia· Això fa que perdi part del
seu interès històric• La proposta del Partit Popular és retallar l'edifici
per davant i per darrera, i posar-lo més endarrera· D'aquesta forma es
permet un major esponjament del centre• Col·locant l'edifici més al darrera
és possible incorporar una zona de jardí al davant, connectant així aquest
èunbit amb la placeta de Saragossa· El Sr· Callejas demana que l'equip de
govern es replantegi la urbanització d'un edifici porxat, obert de dia i de
nit per totes bandes• D'aquesta forma es corre el risc de què aquest àmbit
sigui utilitzat pels indigents de la nostra ciutat· Serà una zona molt poc
segura i la seva neteja i manteniment presentarà greus problemas• El Sr·
Callejas recorda que aquest espai estarà ubicat molt a prop d'una escola·
Finalment, el Sr· Callejas demana que l'edifici sigui tancat per les nits·

Pren la paraula a continuació el Sr·
manifest que la posició del Grup municipal de CiU ha
de l'esponjciment i reacondicionament del centre de la
considera inadequada la concentració d'edificació a la
fent façana amb el pati de l'escola Lanaspa· Segons
l'espai obert hauria de començar al costat del pati
judici la part sud, confrontant amb La Rasa, hauria
El Sr· Massó manifesta finalment que cal evitar un ús
porxat obert•

Massó per posar de
estat sempre a favor
ciutat· El Sr· Massó
part sud de l'àmbit,
la proposta de CiU,

del col·legi· Al seu
de restar més oberta·
indegut o incivic del

El Sr· Prunés assenyala en primer lloc, respecte al tema de les
finestres esmentat pel Sr· Callejas, que ja es veurà en el moment de
sol·licitar la corresponent llicència si s'ajusten o no a la normativa· En
aquests moments, el Pla Especial marca uns usos i unes edificabilitats
màximes• El contingut s'ha de desenvolupar i concretar en els projectes
d'urbanització i constructiu· Respecte al possible tancament del carrer
peatonal, el Sr· Prunés puntualitza que el que es va dir en el Consell
d'Administració és que s'estudiaran algunes de les peticions de l'APA,
mentres que altres no es podran contemplar de cap manera• En el context del
diàleg que es durà a terme en la plasmació del projecte urbanístic es podrà
arribar a l'acord d'usos comuns· Per altra banda, el Sr· Prunés considera
que l'espai porxat no està pensat, evidentment, perquè hi dormin els
indigents, tot i que no cap fer-se escarafalls si algun d'aquests indigents
es protegeix alguna nit en aquest espai• El Sr· Prunés recorda, per
exemple, que també estan fent servir la caseta per jocs infantils
instal·lada a la Plaça del Progrés• Cal ser més tolerants i comprensius
davant d'aquests fets· El Sr· Prunés insisteix però en què aquest no és
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l'objectiu de l'equip de govern. Respecte a la petició de tancament
d'aquest espai, el Sr. Prunés considera que un espai públic és un espai
públic, de tal forma que els mateixos possibles problemes de presència de
rodcimons o drogadictes poden haver-hi en altres places, carrerons, solars
sense edificar, que en aquest porxo obert. El porxo per sí mateix no
ofereix més possibilitats d'atracció de marginació social. Hi ha altres
porxos a la ciutat, com ara el de la Plaça Salvador Espriu, sense que hi
siguin presents problemes d'aquest tipus. El Sr. Prunés afegeix que si,
malgrat tot, hi ha problemes d'ordre públic es prendran les mesures
adients. Respecte a la intervenció del Sr. Massó, el Sr. Prunés manifesta
que està d'acord amb la voluntat d'esponjament de la ciutat. L'equip de
govern entén que el fet que una part petita de l'edifici d'habitatges
arribi a la façana de La Rasa, no suposa cap problema. Caldrà però donar un
tractament curós a la part d'edificació que doni al carrer i la resta
d'edificis de l'illa. El Sr. Prunés ofereix la garantia de què l'equip de
govern tindrà una cura especial en l'acabament d'aquesta part d'edificació,
evitant que desentoni amb la resta de l'entorn.

Epígraf 19) Aprovació inicial de l'expedient de normalització de finques a
la Rambla d'Egara, cantonada amb Passeig 22 de juliol (illa
46).

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

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 8 vots) A FAVOR
IC ( 2 vots) ABSTENCIÓ
PP ( 2 vots) A FAVOR

El contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER." Aprovar, amb caràcter inicial, el Projecte de Norma¬
lització de les finques incloses dins l'àmbit de la Unitat Reparcel.lable
núm. 1 delimitada per la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació en
l'àmbit del soterrament de la RENFE.

SEGON.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública,
mitjançant Edictes inserits al Butlletí Oficial de la Provincia, a la
premsa local i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, per tal que en el
termini de quinze dies, comptats des de l'endemà de la darrera publicació,
puguin presentar-se les al.legacions que s'estimin oportunes. En el cas de
no presentar-se'n cap, es considerarà aprovat definitivament.

TERCER.- Afectar amb caràcter real les finques afectades al
compliment de les càrregues i pagament de les despeses inherents a la
unitat-sector delimitada per la Modificació Puntual del Pla General
d'Ordenació en el sector del Soterrament de la RENFE.

QUART.- L'Ajuntament rep i accepta expressament el sòl de ces¬
sió obligatòria i gratuïta destinat a vials, en l'àmbit del present
projecte de normalització de finques.

CINQUÈ.- Notificar els presents acords als propietaris afec¬
tats.

Epígraf 20) Aprovació dels Projectes de Compensació dels tres polígons del
Pla Parcial de Can Petit.
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Sotmès a votació el present dictamen, l'Ajunt^uíent en Ple
aprova per unanimitat els següents acords:

PRIMER." Aprovar inicialment els Projectes¿áé Compensació dels
tres polígons del Pla Parcial Can Petit.

SEGON." Notificar els acords presents i donar audiència als
titulars de béns i drets en els tres polígons, integrants de les
corresponents Juntes de Compensació, 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." Entendre que els documents ara aprovats inicialment
quedaran aprovats definitivament, a tots els efectes i sense necessitat de
nou acord exprés, si una vegada finalitzat el termini previst a l'efecte
resulta que no s'han presentat al.legacions contra aquells ni s'han produït
altres circumstàncies modificatives dels projectes.

QUART." En el cas de que, amb anterioritat a que aquesta prO"
posta sigui elevada al Ple per la seva aprovació, tots els titulars de béns
i drets dels tres polígons, acreditin fafaentment la seva conformitat cimb
els Projectes de Compensació, l'acord s'entendrà d'aprovació definitiva,
sense necessitat del tràmit d'audiència esmentat.

CINQUÈ." Pel cas que s'escaigui l'aprovació definitiva sense
necessitat de nou acord exprés, atesos els punts 3r i 4t, s'acorda:

1." Acceptar les cessions de caràcter obligatori i gratuït per
dotacions públiques i aprofitament mig, a favor de l'Ajuntament, en
compliment de les determinacions del Pla Parcial.

2." Procedir a l'expedició i l'atorgament dels documents que
siguin necessaris per a la inscripció dels Projecte de Compensació en el
Registre de la Propietat, d'acord amb allò que preveu l'article 174.3 del
Reglament citat.

3." Facultar el Regidor delegat Sr. Quintin Montes i Pérez per
tal que en nom de l'Ajuntament de Terrassa atorgui i firmi els documents
que siguin necessaris per l'eficàcia dels acords presents.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Epígraf 21) Presentada pel Grup municipal de Convergència i Unió, en reia"
ció a l'elaboració d'una proposta de Pla de Biblioteques.

El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada
pel Grup municipal de Convergència i Unió, és el que a continuació es
transcriu;

PRIMER" Que en el decurs del proper mes de setembre, l'equip de
govern presenti una proposta de Pla de Biblioteques per a la ciutat,
adequat a les necessitats de Terrassa, i si s'escau a la nova Llei de
biblioteques.

SEGON." Que l'esmentat Pla, observi principalment:

a." Un estudi econòmic sobre el cost de les instal.lacions i
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del personal que és precís per a la millora del servei.

b.- La qualitat del fons bibliotecari.

c." Els serveis necessaris pels usuaris, com fotocopiadores,
fitxes, fax...

d.- Un estudi sobre les activitats culturals pròpies de les
biblioteques.

TERCER.- Que per al compliment del Pla, es prevegui una dotació
especial, amb un prograima d'almenys 4 anys, per fer front a l'apartat -que
el Pla ha de preveure- sobre instal.lacions i personal.

QUART.- Que es renegociïn tots els convenis existents subscrits
entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament i la Dipu¬
tació de Barcelona, per a ser adaptats al Pla de biblioteques.

CINQUÈ.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde o en qui legalment de¬
legui per a què signi tota la documentació necessària per a què els acords
precedents es puguin dur a terme.

Pren la paraula el Sr. Morcillo per tal de procedir a la
defensa de la proposta, tot dient en primer lloc que el tema de les
biblioteques de la nostra ciutat és una assignatura pendent per a 1'equip
de govern. La Regidora Sra. Fernandez va tenir que reconèixer davant
d'aquest Ple, en resposta a una pregunta formulada per un col.lectin
d'usuaris, que hi ha un dèficit important en les nostres biblioteques.
S'han fet algunes millores que, malgrat tot, són clarament insuficients.
Cal que l'equip de govern elabori un pla de biblioteques adaptat a les
necessitats de la nostra ciutat, al marge de l'incompliment dels convenis
signats per part d'altres institucions. El Sr. Morcillo afegeix que el
termini assenyalat per la proposta es pot modificar si es creu necessari.
El que importa és que es faci un autèntic pla de les biblioteques de
Terrassa, recollint les necessitats de tots els barris i que s'adapti a la
nova llei de biblioteques. A partir d'aquest estudi, el Sr. Morcillo demana
que se signin nous convenis éimb altres institucions, en els quals
l'Ajuntament porti la iniciativa per sol.licitar allò que la nostra ciutat
necessita.

El Sr. Ballbé manifesta que no pot posicionar-se ni a favor ni
en contra de la moció. El seu contingut és poc consistent. El Sr. Ballbé
recorda que en una reunió informativa mantinguda pel Consell d'Adminis¬
tració de l'IMCET, es va assumir un compromis d'actuació que supera clara¬
ment allò que demana la proposta del Grup municipal de CiU. En aquests
moments és precipitat exigir el compliment d'aquest compromis, si bé en el
cas de què d'aqui a uns mesos no es comencin a veure resultats, el Sr.
Ballbé demanarà responsabilitats a la Regidora que va comprometre's en
aquesta tasca.

Pren la paraula a continuació la Sra. Fernandez per manifestar
en primer lloc que la proposta de l'equip de govern va més enllà del con¬
tingut de la present moció. L'equip de govern considera el tema de les
biblioteques com molt important per a la ciutat. La Sra. Fernandez afegeix
que no és ni possible ni oportú elaborar un pla per al proper mes de
setembre, degut a què aquest pla d'actuació no només ha de recollir els
projectes de l'equip de govern, sinó les aportacions de la Plataforma
Bibliotecària, del personal que hi treballa en les biblioteques i dels
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Grups municipals de l'oposició. La Sra. Fernandez afege;ií5íque cal fer
entendre a la Generaliat que no es pot redactar una ll^ï^ense tenir en
compte que les ciutats ja disposen de biblioteques. 5^^ altra banda, les
directrius del mapa de lectura pública no s'ajust^^^a les necessitats i
disponibilitats de la ciutat de Terrassa, per exemple respecte al personal
de biblioteques. Degut a la importància del tema, la voluntat de l'equip de
govern és que hi participi la major quantitat possible de persones impli¬
cades. En relació als atesos de la proposta de CiU, la Sra. Fernandez
explica que han estat escoltades les demandes formulades per diverses
persones i entitats respecte a les deficiències de les biblioteques de la
ciutat. S'han mantingut diverses reunions amb col.lectins interessats i es
vol escoltar també l'opinió dels Grups municipals de l'oposició. La Sra.
Fernandez explica que s'han fet diverses actuacions per millorar aquestes
deficiències. Així, per exemple, ja es disposa de fotocopiadores en algunes
biblioteques, com la Soler i Palet, Enric Gall, Salvador Cardús, Pere Roca,
etc. La Soler i Palet compta també amb fax. La proposta diu tcimbé que els
fons bibliotecaris de la nostra ciutat són dels més baixos de Catalunya. La
Sra. Fernandez nega aquesta afirmació, dient que Barcelona, Sabadell,
Badalona, Hospitalet, etc., tenen uns dèficits bibliogràfics superiors al
nostre. Per altra banda, de vegades no es tracta tant de signar nous
convenis o reformar els existents, sinó de complir els convenis vigents. La
Generalitat ha reduït el pressupost per fons bibliogràfics al llarg de
1993, i durant 1994 tampoc s'ha fet l'aportació que s'hauria d'haver fet.
La Diputació, per la seva banda, sí ha complert els seus compromisos.
L'Ajuntament ha tingut que compensar, en la mesura de les seves possibili¬
tats, i sense tenir l'obligació de fer-ho, les mancances produïdes per la
reducció de l'aportació de la Generalitat. La proposta de resolució fa
esment, en un dels seus atesos, a la necessitat de què Terrassa, donada la
seva vocació universitària, disposi d'un servei de biblioteques adient per
aquesta comunitat d'estudiants. La Sra. Fernandez vol que resti clar que
existeix una diversitat de tipologies de biblioteques, unes públiques,
altres específiques, etc. Totes elles tenen configuracions diferents. Les
biblioteques universitàries tenen un fons especialitzat, amb uns horaris
concrets, un accés restringit, etc. En canvi, una biblioteca cultural
pública ha de tenir un fons molt més ampli i menys especialitzat. La Sra.
Fernandez afegeix que caldrà ampliar aquest fons amb temes específics de la
nostra ciutat, com ara la música de jazz o el tema casteller. En quant a
les propostes concretes, la Sra. Fernandez insisteix en què no fóra
coherent fer un pla per al mes de setembre. Afegeix que semblava que els
Grups municipals assistents a la reunió informativa del Consell d'Adminis¬
tració de l'IMCET, estaven d'acord amb les propostes que es van fer. Cal
recollir la major quantitat possible de suggeriments i propostes de
persones i col.lectins. Serà a partir del mes de setembre quan es podrà
començar a elaborar el projecte, conjuntament amb els sectors interessats.
Pel que fa a l'elaboració d'un estudi econòmic, la Sra. Fernandez manifesta
que és evident que qualsevol pla que es confeccioni ha de comptar éunb un
estudi econòmic. Pel que fa a la qualitat del fons bibliotecari, cal tenir
en compte que serà l'opinió dels especialistes de la Diputació, de la
Generalitat i del propi personal de biblioteques, i no l'Ajuntament, qui
dictaminarà al respecte de la qualitat d'aquest fons. En relació als
serveis necessaris per als usuaris, la Sra. Fernandez insisteix en què
pràcticament hi ha fotocopiadores en totes les biblioteques, així com fax
en la Soler i Palet. Des del mes de gener s'estan fent una serie
d'actuacions, que es continuaran fent al llarg del mes de juliol, degut a
què és necessari que no hi hagi personal treballant ni públic per poder
dur-les a terme. En quant a la petició d'un estudi sobre les activitats
culturals pròpies de les biblioteques, la Sra. Fernandez considera que no
és correcte parlar d'aquest estudi ja que es tracta d'un tema massa ampli
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que no correspon estrictament a les biblioteques. En tot cas s'hauria de
parlar de programes per difondre i incentivar l'hàbit de la lectura entre
la població. La Sra. Fernandez conclou la seva intervenció dient que tots
els aspectes plantejats a la proposta seran contemplats, amb la
col.laboració de tots els sectors interessats en el tema de lesbiblioteques de la ciutat, en un pla acceptable i adaptat a la ciutat de
Terrassa.

Intervé novéiment el Sr. Morcillo, qui recorda que el Grup
municipal de CiU, ja va presentar anteriorment aquesta proposta de
resolució i va ser ajornada. La reunió del Consell d'Administració de
l'IMCET va ser posterior. El Sr. Morcillo considera que el que es tracta de
fer és analitzar quina és la situació actual de les biblioteques de la
nostra ciutat. Fa quinze anys que aquesta situació s'ha anat deteriorantprogressivament. Cal doncs començar de nou i fer-ho ben fet. Disposem d'una
llei que ens pot ajudar en aquesta actuació. Cal tenir en compte que lesbiblioteques són un element molt important per als ciutadans i per la unió
dels estudiants des del moment en què al sortir de les escoles puguin
disposar d'un lloc on ampliar els seus coneixements, mentres que els seus
pares, per diverses circumtàncies socials, estan treballant. En aquest
sentit les biblioteques poden ser un important element de col.laboraciófamiliar. Cal plantejar els problemes dels horaris, essent convenient que
les biblioteques estiguin obertes els dissabtes i els diumenges. Es tracta
d'una necessitat social. El Sr. Morcillo considera que no es tracta tant derealitzar, com ho ha fet la Sra. Fernandez, un llistat de les coses que
s'han dut a terne, com ara la instal.lacló de fotocopiadores, sinó que es
tracta d'una qüestió de sensibilitat envers aquesta problemàtica. Cal
estudiar la capacitat de les biblioteques, el tipus de llibres que han de
tenir, etc. Cal un estudi molt en profunditat. El Sr. Morcillo reitera el
seu oferiment de retirar l'exigència de tenir aquest pla al setembre,
podent canviar aquesta data pel novembre o el desembre. El que CiU desitja
és que el Ple assumeixi la sensibilitat de la importància de lesbiblioteques. En aquests moments la situació de les biblioteques de
Terrassa és nefasta, com ho prova que l'equip de govern ha tingut de fer
una despesa de catorze milions per arranjar algunes deficiències urgents.
El Sr. Morcillo insisteix en la necessitat de fer un estudi seriós, totreplantejant els convenis amb la Generalitat i la Diputació, plantejantsuggeriments i propostes serioses. Altres ciutats han sabut treure un fruit
molt més profitós en les seves negociacions amb altres instituciones.Aquest és l'esperit de la proposta, el qual pot ser assumit per tots elsGrups d'aquest Consistori.

El Sr. Ballbé manifesta en primer lloc que el Sr. Morcillo ha
fet una defensa molt dolenta de la proposta. La proposta en sí podria serdefensable, però el Sr. Morcillo ha convertit un plantejament d'elaboraciód'un pla en una sèrie de retrets contra les paraules i actuacions del'equip de govern. El Sr. Ballbé insisteix en què la proposta que la Sra.
Fernandez va fer en l'esmentada reunió del Consell d'Administració era molt
més àmplia.

El Sr. Morales manifesta que el tema de les biblioteques és una
de les assignatures pendents de la ciutat. Tothom té la seva part de res¬ponsabilitat. Bona part correspon a l'equip de govern, però les altresadministracions han demostrat poca sensibilitat al respecte. El Sr. Moralesconsidera que hi han dues possibilitats d'actuació per millorar aquesta■ituaeió. Una ós la qua proposa la moció, qua l'aqulp da govern elabori un
pla d'actuació. Una altra és la que es va debatre en la sessió informativadel Consell d'Administració de l'IMCET, consistent en l'elaboració conjunta
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d'aquest pla, no només amb la participació dels quatre Grupa^unicipals,
sinó també d'altres col·lectius ciutadans i persones inter^sades. Aquesta
segona via és molt més oberta i enriquidora. El Sr. Moj:dí^ manifesta que
el seu Grup vol intervenir en tot el procés d'elab^^ció del pla. Per
aquestes raons, el Sr. Morales proposa retirar els ácords concrets de la
present proposta de resolució i reconvertir-los en l'acord que de forma no
escrita va assumir el Consell d'Administració de l'IMCET.

La Sra. Fernandez considera que el Sr. Morcillo confon les
sales de lectura amb les biblioteques. Les famílies no van conjuntciment a
les biblioteques. Cal fer una actuació pedagògica en aquest sentit. Les
biblioteques es converteixen sovint en aparcciments on els pares dipositen
als seus fills perquè facin els seus deures. Aquest no és el sentit de les
biblioteques. Les sales de lectura, en canvi, sí tenen una dimensió més
familiar o més veïnal. El col·lectiu Plataforma Bibliotecària ha demostrat
una sensibilitat envers a la problemàtica de les biblioteques que és
anterior a la que ara està demanant el Sr. Morcillo. Fa molt temps que
s'està treballant en el projecte de la Biblioteca Central, la qual cosa
demostra que ja existeix una línia d'actuació en aquest sentit. La Sra.
Fernandez considera que no és correcte tenir una visió tan negativa de la
situació de les biblioteques de Terrassa. No és cert que faci quinze anys
que s'estiguin degradant. Ara hi ha més biblioteques que abans. Al llarg
del temps s'han produït una sèrie de deficiències que cal reconèixer i
resoldre. S'està treballant en aquesta línia. Els catorze milions als quals
ha fet esment el Sr. Morcillo no només han estat destinats a comprar
fotocopiadores. La Sra. Fernandez insisteix en la necessitat de què les
administracions compleixin els convenis signats. L'Ajuntament sol no pot
mantenir les deu biblioteques i, a més, la Biblioteca Central. La
Generalitat va reduir substancialment el seu pressupost d'aportació a les
biblioteques durant 1993, la qual cosa demostra una manca d'interès
respecte al tema de les biblioteques. Quan es disposi del nou pla s'hauran
de signar uns nous convenis, però la Sra. Fernandez demana que, si més no,
es compleixin els que estan en vigència. Finalment, la Sra. Fernandez
reitera la seva proposta de participació a totes les persones i entitats
sensibilitzades per la problemàtica de les biblioteques de Terrassa.

Pren la paraula a continuació el Sr. Morcillo per mostrar el
seu acord en què les biblioteques no han d'ésser sales de lectura. No
obstant això, les biblioteques són un indret on s'ha d'iniciar als joves en
l'hàbit de l'estudi. El Sr. Morcillo considera que l'Ajuntament ha de dis¬
posar d'un pla coherent que pugui ser presentat davant altres administra¬
cions a l'hora de negociar les necessitats de les biblioteques de la nostra
ciutat. Això és el que demana aquesta proposta de resolució. Allò important
que cerca la proposta és sensibilitzar l'Ajuntament en Ple entorn aquesta
problemàtica. La despesa de catorze milions ha estat una forma de solucio¬
nar urgentment alguns problemes, la qual cosa no fa més que demostrar
l'estat de deteriorament de les nostres biblioteques. El Sr. Morcillo
conclou la seva intervenció dient que el tema és el suficientment impor¬
tant, a més de no tenir cap càrrega política determinada, com perquè tots
els Grups municipals puguin votar favorablement la proposta.

Per part de la Presidència es recorda que votar favorablement
la proposta implica assumir el compromís d'elaborar un pla de biblioteques
en els termes recollits a la proposta. En canvi, votar en contra implica
assumir l'acord pres en la reunió del Consell d'Admnistració de l'IMCET en
relació a l'elaboració d'un pla amb la participació de totes les persones i
col·lectius interessats.
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El Sr. Morcillo considera que el sentit del vot ha de fer
referència només als termes de la present proposta de resolució, sense que
tingui cap vinculació al compromís no escrit adoptat en l'esmentada reunió
del Consell d'Administració. No hi ha cap proposta de resolució alternativa
a la presentada pel Grup municipal de CiU.

La Presidència insisteix en la interpretació abans esmentada,
afegint que si la proposta no és aprovada continua vigent l'acord del Con¬
sell d'Administració.

Es procedeix tot seguit a la votació de la present Proposta de
Resolució, la qual és desestimada amb els vots següents;

PSC (15 vots) EN CONTRA
CIU ( 8 vots) A FAVOR
IC ( 2 vots) EN CONTRA
PP ( 2 vots) EN CONTRA

Epígraf 22) Presentada pel Grup miuiicipal d'Iniciativa per Catalunya, en
relació a la sol·licitud a les autoritats judicials la revisió
de la situació de presó preventiva de tots els militants inde¬
pendentistes detinguts i l'alliberament corresponent.

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

PRIMER.- Sol.licitar a les autoritats judicials la revisió de
la situació de presó preventiva de tots els detinguts i l'alliberament
corresponent.

SEGON.- Trametre aquest acord a la Conselleria de Justicia de
la Generalitat i al Ministerio de Justicia e Interior del govern espanyol.

Pren la paraula el Sr. Morales per tal de procedir a la defensa
de la moció. En primer lloc posa de manifest que al nostre pais es
produeixen actuacions policials i judicials que provoquen situacions greus.
Abans dels Jocs Olímpics de 1992 es va fer una batuda policial
indiscriminada entre uns ciutadans amb unes determinades idees politiques.
Moltes d'aquestes persones romanen encara en presó preventiva sense saber
ben bé perquè, ni quina és la seva perspectiva de futur, amb les
consegüents situacions de drama personal i familiar. El més lògic fóra que
després d'una actuació com la de 1992, la situació s'aclarís a la major
brevetat, tot decidint si aquestes persones són o no culpables d'algun
tipus d'actuació delictiva. Es podria creure que es tendeix a fer culpables
a aquestes persones de pensar de forma diferent. El Sr. Morales considera
convenient que l'Ajuntament en Ple es manifesti entorn a aquest tema i
demani a les institucions que tenen les competències adients per tal que es
revisi la situació de presó preventiva d'aquestes persones.

El Sr. Callejas puntualitza que l'acord primer de la moció
demana la revisió de la situació de presó preventiva i l'alliberament de
"tots" els detinguts. El que es demana doncs és que totes les persones
actualment empresonades al nostre pais siguin alliberades, sense fer una
referència concreta als militants independentistes empresonats al 1992. Al
marge d'això, el Sr. Callejas manifesta que cal tenir en compte que
existeixen unes lleis que han de ser complertes per tothom, persones i
institucions. És indigne que qualsevol persona estigui en situació de presó
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preventiva durant un termini d'un any, un any i mig o dos any^i^ense saber
de què se 1'acusa. El Sr. Callejas afegeix però, que el Ple^;^iè^l'Ajuntciment
no és el lloc més adient per presentar aquesta moció. Ep^hirtit Socialista,
Iniciativa per Catalunya o Convergència i Unió tenen ^joria suficient al
Parlament espanyol per fer una llei que limiti els terminis de detenció.
Probablement el Partit Popular votaria favorablement una iniciativa
d'aquest tipus. El Sr. Callejas manifesta que reserva per intervencions
posteriors la concreció de la seva posició respecte a la proposta de
resolució.

El Sr. Massó manifesta que la proposta es refereix a un tema
angoixant per un conjunt de ciutadans. És indignant que des de l'any 1992 i
després de dos anys, encara hi hagi persones retingudes sense saber els
motius de la seva detenció. El Sr. Massó anuncia el vot favorable del seu

Grup, tot insistint en la necessitat de modificar el redactat de l'acord
primer, per tal de no fer referència genèrica a tots els empresonats del
nostre país. També considera convenient estimular als parlamentaris dels
diferents Grups polítics per tal que iniciïn el tràmit de modificació dels
terminis de detenció preventiva, ja que dos anys és excessiu.

El Sr. Corominas anuncia també el vot favorable del seu Grup,
tot manifestant la necessitat de modificar l'acord primer de la proposta
per ajustar-lo a l'esperit de la moció. Afegeix que el tema sí afecta a
l'Ajíxntament en Ple, tractant-se a més d'una situació que es perllonga en
el temps. El Sr. Corominas manifesta la necessitat de què les decisions
judicials siguin més àgils i no vagin en detriment de les persones. La
situació denunciada a la proposta és denigrant.

El Sr. Alcalde, recollint la proposta dels diferents Portaveus,
proposa el següent nou redactat per a l'acord primer de la proposta:
"PRIMER.- Sol.licitar a les autoritats judicials la revisió de la situació
de presó preventiva i l'alliberament corresponent dels militants indepen¬
dentistes detinguts a finals de juny de 1992, i que encara romanen empreso¬
nats . "

El Sr. Morales es mostra d'acord amb aquesta esmena de modifi¬
cació, tot i que les propostes estan compostes d'atesos i acords i en els
primers resta molt clar a quins detinguts es fa referència. Afegeix que la
mateixa proposta ha estat aprovada en la seva forma inicial en els
Ajuntaments de Girona, Manresa, Valls, etc. Insisteix però en que no té cap
problema en acceptar la modificació.

El Sr. Callejas manifesta que el seu Grup estaria disposat a
votar favorablement la proposta si fes una referència genèrica a tots els
presos que duguin més d'un any, un any i mig o dos anys de presó
preventiva. La llei ha de ser igual per a tothom. No es pot acceptar que es
demani l'alliberament d'unes persones que estan en presó preventiva com a
conseqüència d'uns fets determinats i s'oblidi a la resta. El Sr. Callejas
demana també que es plantegi a tots els Grups polítics del Congrés dels
Diputats que, amb la màxima urgència possible, estudiïn la modificació de
la regulació de la presó preventiva, reduint la seva durada. Si aquestes
modificacions de la proposta són acceptades, el Grup municipal del Partit
Popular votarà a favor de la proposta.

El Sr. Massó manifesta que no comparteix el contingut de la
primera esmena plantejada pel Grup del Partit Popular, ja que la proposta
es refereix concretament a un determinat col.lectiu de persones. Tot i
compartint la segona aportació del Sr. Callejas, el Sr. Massó insisteix en
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què la proposta es refereix a la situació concreta dels independentistes
empresonats.

El Sr. Morales convida al Sr. Callejas a què presenti en aquest
Ple una moció en el sentit que ha formulat anteriorment. La proposta es
refereix a un cas molt concret.

Es procedeix tot seguit a la votació de la present Proposta de
Resolució tot entenent-se incorporada l'esmena introduïda anteriorment, com
a conseqüència de la qual el redactat de la proposta de resolució restaria
com segueix:

PRIMER." Sol.licitar a les autoritats judicials la revisió de
la situació de presó preventiva i l'alliberament corresponent dels
militants independentistes detinguts a finals de juny de 1992, i que encara
romanen empresonats.

SEGON." Trametre aquest acord a la Conselleria de Justícia de
la Generalitat i al Ministerio de Justicia e Interior del govern espanyol.

El resultat de la votació és favorable a la moció amb els vots

següents:

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 8 vots) A FAVOR
IC ( 2 vots) A FAVOR
PP ( 2 vots) ABSTENCIÓ

PROPOSTES URGENTS

1. Deixant sense eficàcia els pactes 9, 10 i 11 del Contracte-Programa
subscrit per l'Ajxmtament de Terrassa, Corporación Española del
Transporte, S.A. i TMESA.

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

PRIMER." Deixar sense eficàcia els pactes 9, 10 i 11 del Contracte-Pro¬
grama subscrit per l'Ajuntament de Terrassa, Corporación Española de
Transporte, S.A. i TMESA, aprovat en la sessió del dia 22 de febrer de
1990.

SEGON." Afegir a l'esmentat Contracte-Programa un nou pacte vàlid per
l'any 1994 amb el tenor següent:

"1. L'empresa CTSA es compromet a garantir per l'any 1994 uns ingressos
per viatger de 507.725.854 PTA i unes despeses de 951.846.154 PTA exclosos
els costos financers derivats de les pòlisses de crèdit necessàries per a
la prestació del servei i a aportar la diferència resultant de sumar als
ingressos per viatgers l'aportació màxima feta per l'Ajuntament fins a
aconseguir l'equilibri pressupostari.

2. L'Ajuntament de Terrassa es compromet a garantir per l'any 1994 una
aportació màxima de 394.000.000 PTA per mantenir l'equilibri financer a més
dels costos financers derivats de les pòlisses de crèdit necessàries per a
la prestació del servei.
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3. TMESA es compromet a| abonar a CTSA, com a bonus per la ger^^ó el 50%
de la diferència entre l'excés dels ingressos reals obtinguts per viatgers

els garantits per CTSA i el 50% dels estalvis que s'obtinguin entre els
costos garantits i els realment obtinguts, tot
d'aprovar-se el compte de Resultats de l'any 1994

xò en el moment

TERCER." Facultar a 1'Alcalde-President de la Corporació o persona en
qui delegui perquè signi tots els documents que siguin necessaris per
l'efectivitat dels anteriors acords.

QUART.- Notifiqui's els presents acords a tots els interessats.

Pren la paraula el Sr. Corominas per tal de procedir a justificar la
urgència de la moció que es presenta a la consideració de l'Ajuntament en
Ple. El Sr. Corominas informa que la moció és fruit dels acords del Consell
d'Administració de TMESA i de la Corporación Española de Transporte,
reunits en sessió abans d'ahir. El Sr. Corominas demana l'aprovació de la
urgència que per tal de regularitzar la situació per enguany pel que fa al
servei de transport públic de viatgers.

Es procedeix tot seguit a la votació de la urgència de la moció, la qual
és aprovada amb el següent resultat:

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 8 vots) A FAVOR
IC ( 2 vots) ABSTENCIÓ
PP ( 2 vots) ABSTENCIÓ

Pren la paraula novament el Sr. Corominas per tal de procedir a la
presentació de la moció, tot dient que en el Contracte-Programa signat
entre el soci privat, TMESA i l'Ajuntament de Terrassa, per un període de
cinc anys, que finalitza enguany, els punts 9, 10 i 11 fan referència a
diversos aspectes, com ara els compromisos assumits per la Corporación
Española de Transporte respecte a l'Ajuntament i el premi de gestió al soci
privat en funció del compliment d'aquests compromisos adquirits. Aquests
pactes i compromisos es fonamentaven exclusivament en el nombre de
viatgets. L'experiència d'aquests anys ha demostrat que si bé és un
objectiu plausible assolir un determinat nombre de viatgers, també ho és
assolir un determinat nivell d'ingressos. Per aquesta raó es proposa el
canvi d'aquest pacte en el sentit de què els pactes basats en el nombre de
viatgers es modifiquin establint im compromís en relació a una fórmula
mixta de viatgers per tarifa mitjana, garantint uns ingressos determinats.
El Sr. Corominas afegeix que en funció d'aquest pacte novè es modifiquen
també el desè i l'onzè, en el sentit de premiar la gestió si s'assoleixen
uns ingressos superiors als garantits i també premiar la gestió si
s'assoleix un disminució de les despeses que s'han establert com a màximes
per a l'exercici. Aquestes modificacions tenen com aventatge per a la
Corporació el poder fixar des del primer moment el sostre màxim de
l'aportació municipal, podent disminuir-se la mateixa en funció de què
s'assoleixi una millora de la gestió. Pel que fa a enguany, el Sr.
Corominas assenyala que també s'han intentat assolir unes determinades
millores municipals en relació a fixar una aportació lleugerament inferior
a la de l'any passat, garantint uns ingressos i unes despeses a partir de
les dades reals de la liquidació de 1993. Les modificacions que avui es
proposen permetran doncs fixar uns ingressos mínims i unes despeses màximes
i, per tant, concretar l'aportació municipal.

El Sr. Ballbé assenyala en primer lloc que el seu Grup considera que
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no es pot tractar aquest tema ¿unb urgència. Recorda que en diverses oca¬
sions s'ha reclamat un debat en profunditat sobre el tema dels autobusos,
avaluant l'experiència dels darrers anys. El Sr. Ballbé assenyala que
caldria fer alguns aclariments relatius a la present moció. Així, per
exemple, en l'acord segon, punt 1, CTSA es compromet a garantir per l'any
1994 uns ingressos i unes despeses determinades. A judici del Sr. Ballbé
convindria especificar que es tracta en un cas d'"ingressos mínims" i, en
1'altre, de "despeses màximes". En relació al punt 2, el Sr. Ballbé
manifesta que continuem sense saber quina serà l'aportació definitiva, ja
que si bé es fixa una aportació màxima de 394 milions, s'exeptuen els
costos financers. L'informe d'intervenció, per altra banda, no aporta cap
aclariment al respecte. Fa una advertència però no arriba a cap conclusió.
Posa unes cautel.les en relació a la necessitat de fer un seguiment acurat
de la tresoreria de l'empresa, i no es coneixeran fins al final de l'exer¬
cici l'import dels costos financers derivats de les pòlisses de crèdit. El
Sr. Ballbé insisteix en què caldria fer un estudi més seriós del tema. Per
altra banda, l'informe de Gestió Econòmica tampoc ofereix una conclusió
clara. No diu explícitaiment que la present modificació no comportarà cap
tipus de problema posterior.

Intervé seguidament el Sr. Morales per manifestar que el seu Grup no pot
votar favorablement una moció d'aquesta importància sense haver debatut el
tema en profunditat. Afegeix que caldria fer una reunió monogràfica de la
Comissió Informativa corresponent sobre el tema del transport col.lectiu a
la nostra ciutat.

El Sr. Pons es manifesta en contra de la gestió del transport urbà a la
nostra ciutat, especialment pel que fa als seus aspectes econòmics. Tot i
acceptant la millora de la qualitat, el seu Grup manté dubtes sobre la
gestió econòmica d'aquest servei. Malgrat tot, el Sr. Pons reconeix que si
més no, ara es podrà saber quin serà el sostre d'ingressos, de despeses, i
d'aportació municipal.

Intervé seguidament el Sr. Corominas per manifestar en primer lloc que
la present moció no representa un canvi del Plec de Condicions. Afegeix que
el Contracte-Programa establert per un període determinat finalitza
enguany. El que es fa es introduir una serie de garanties. El Sr. Corominas
recorda que en el Contracte-Programa estaven incloses com a clàusules un

compromís anual de viatgers i un premi a la gestió en funció del compliment
d'aquest compromís de viatgers anuals i a la disminució de les despeses
d'explotació. El manteniment del preu de la tarifa mitjana ha estat en
relació directa amb la voluntat municipal de promoció del transport públic
mitjançant el sistema d'aportació econòmica per part de l'Ajuntament. El
Sr. Corominas recorda també que les despeses del servei han experimentat
increments, derivats fonamentalment de la puja de preus dels combustibles i
els increments salarials. Si augmenten les despeses i no s'incrementen els
ingressos, aleshores l'aportació municipal ha de ser més elevada cada
vegada per manternir l'equilibri financer de l'empresa. A l'hora
d'analitzar el Contracte-Programa per als propers anys, l'equip de govern
ha considerat convenient entrar en la dinàmica de garantir els ingressos i
establir les despeses les quals, afegeix el Sr. Corominas, sempre han estat
per sota de les pressupostades. Per no tenir de córrer cap mena de risc, és
convenient partir de la base de les dades reals de la liquidació de 1993,
tant pel que fa a les despeses com al nombre de viatgers, cimb l'increment
estimat de la tarifa mitjana per viatger a partir dels increments experi¬
mentats al llarg del mes de juny. Aquesta és l'única variació que s'intro¬
dueix en el Contracte-Programa. El compromís assumit en relació al nombre
de persones que utilitzen l'autobús s'amplia al compromís d'uns ingressos
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per viatgers. Aquest caivi és positiu i necessari. En relació a- la inter¬
venció del Sr. Ballbé sobre les pòlisses de crèdit, el Sr. Cofainas espe¬
cifica que les despeses d'explotació es fixen en la moció forma de des¬
peses màximes. En altres punts del Contracte-Pro^aína, que no es
modifiquen, s'estableix la forma en què l'Ajuntament^farà efectives les
aportacions. El 80% de l'estimació, quan s'aprova el pressupost,
d'aportació municipal es divideix i es distribueix en dotzeaves parts. El
20% restant es reserva per a fer els ajusts necessaris en el moment de la
liquidació. Si l'Ajuntament no aporta aquests diners, l'empresa resta
obligada a demanar les pòlisses de crèdit corresponents per mantenir el
nivell de tresoreria necessari. El Sr. Corominas afegeix que les pòlisses
de tresoreria, demanades en funció de si arriben a no les aportacions
municipals, no es poden comptabilitzar com a despeses d'explotació. Cal
doncs sumar ambdós conceptes, la qual cosa obliga, d'acord al que assenyala
l'informe d'Intervenció, a fer un acurat seguiment de la tresoreria de
l'empresa. Això no vol dir que l'empresa pugui assolir la tresoreria que
vulgui, sinó només les pòlisses que cobreixin les aportacions municipals.
El Sr. Corominas insisteix en què no fóra correcte barrejar ambdós concep¬
tes.

El Sr. Ballbé puntualitza que encara no es coneix quin serà el cost real
del servei, ja que als 394 milions d'aportació municipal caldrà afegir la
despesa financera. El Sr. Ballbé considera que aquest 20% al que ha fet
esment el Sr. Corominas, fóra convenient aportar-ho al començéiment de
l'exercici. Si és necessari que l'Ajuntament contracti una pòlissa de
tresoreria, que ho faci, per tal de poder complir amb les obligacions
compromeses al Contracte-Programa i per evitar perjudicar els acords
adoptats aunb l'empresa. Finalment, el Sr. Ballbé afegeix que el tema que
avui es debat, com a moció urgent, mereix un tractaiment més acurat i lui
estudi més profun. Els informes no han pogut ser estudiats amb atenció
degut a la brevetat amb la que han estat presentats. Votar favorablement
implica donar un xec en blanc a l'equip de govern.

El Sr. Pons insisteix en què ara, si més no, es coneix quin serà el cost
de l'aportació municipal al servei d'autobusos, un cost de 394 milions que
fins ara no era conegut, més les despeses financeres derivades de suportar
l'endarreriment dels pagaments d'aquest Ajuntament.

El Sr. Corominas puntualitza de nou que una cosa és l'equilibri financer
de l'explotació, amb uns nivells d'ingressos i despeses, i una altra les
despeses financeres que puguin ser necessàries. En resposta al Sr. Ballbé,
el Sr. Corominas replica que no demana un xec en blanc. Per altra banda
respecta que el Sr. Ballbé necessiti més informació i un estudi més profun
de la documentació. El Sr. Corominas recorda que l'empresa ha tingut una
auditoria externa, i afegeix que no té cap inconvenient en convocar una
reunió monogràfica de la Comissió Informativa de Serveis Generals per
debatre en profunditat els temes relatius al servei de transport
col.lectiu.

Es procedeix tot seguit a la votació de la present Moció Urgent, la qual
és aprovada amb el següent resultat:

PSC (15 vots) .

CIU ( 8 vots) .

IC (2 vots) .

PP ( 2 vots) .

A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIÓ
EN CONTRA
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Tot seguit, per part de l'Alcaldia, s'anuncia la presentació de tres
noves mocions urgents que, degut a què fan referència a una temàtica
similar, pot defensar-se conjuntament la seva urgència.

Pren la paraula tot seguit el Sr. Corominas per tal de fer la defensa
conjunta de la urgència de les tres mocions següents. Assenyala en primer
lloc que fan referència a la convocatòria de subvencions del Departciment de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya en relació a la recollida
selectiva de deixalles, la implantació d'una estació de transvasaiment de
residus, i la construcció d'una instal.lació de deixalleries. El motiu de
la urgència és la publicació en el D.O.G., fa una setmana, de la
convocatòria de subvencions. Hi ha dos mesos de temps per a la presentació
de les sol.licituds i, per evitar l'endarreriment provocat pel període de
vacances sense reunions ordinàries del Consistori, calia tramitar les
esmentades sol.licituds, ja fos per mitjà d'un Ple extraordinari o bé
presentant-les com a mocions urgents.

Es procedeix tot seguit a la votació conjunta de la urgència de les tres
mocions, la qual és aprovada amb els vots següents:

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 8 vots) A FAVOR
IC ( 2 vots) ABSTENCIÓ
PP ( 2 vots) ABSTENCIÓ

Tot seguit es passa al debat de cadascuna de les tres mocions urgents.

2. Proposant concórrer a la convocatòria de la cessió gratuïta de conteni¬
dors per a la recollida selectiva de vidre, piles, paper i llaimes,
promoguda pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Cata¬
lunya.

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

PRIMER.- Concórrer a la convocatòria de la cessió gratuïta de
contenidors per a la recollida selectiva de vidre, piles, paper i llaunes
promoguda pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

SEGON.- Aprovar el document tècnic adjunt d'ampliació del servei per a
la recollida selectiva de vidre, piles, paper i llaunes.

TERCER.- Sol.licitar a la Direcció General de Qualitat Ambiental els
següents contenidors:

- 50 contenidors per a la recollida de vidre

* tipus iglú
* capacitat 2,5 m3

- 80 contenidors per a la recollida de paper

* 5 de 9 m3 metàl.lic
* 30 de 5 m3 metàl.lic
* 45 de 2,5 m3

- 6 contenidors per a piles
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* de 120 1. de capacitat

- 40 contenidors per a la recollida de llaunes

* de 2,5 m3

QUART." Que una vegada hagin estat cedits els contenidors sol·licitats,
els mateixos siguin repartits per diversos punts d'aquesta ciutat i siguin
mantinguts periòdicament.

CINQUÈ." Adquirir el compromís de realitzar la recollida del vidre,
paper, piles i llaunes.

SISÈ." Facultar al Sr. Tinent d'Alcalde de Serveis al Ciutadà per tal
que sol·liciti i signi en nom d'aquesta Corporació i davant la Direcció
General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya quants
documents siguin necessaris per la concessió gratuïta dels esmentats
contenidors.

Pren la paraula el Sr. Corominas per informar que la moció proposa
concórrer a la convocatòria de la cessió gratuïta de contenidors per a la
recollida selectiva de diferents tipus de deixalles.

El Sr. Ballbé considera que no es tracta d'un tema urgent. Afegeix que
hi ha temps suficient per tramitar les subvencions. No hi ha cap necessitat
de presentar aquests temes com a propostes urgents. El Sr. Ballbé afegeix
que no ha pogut disposar del temps material suficient per poder
posicionar"Se respecte al contingut de l'acord segon, relatiu a l'aprovació
del document tècnic d'ampliació del servei de recollida selectiva. Pel que
fa a l'acord quart, el Sr. Ballbé el considera innecessari, ja que si se
sol·liciten un conjunt de contenidors es obvi que hauran de ser repartits
per la ciutat. Tampoc és necessari l'acord cinquè, ja que cal suposar que
l'esmentat compromis ja ha estat adquirit d'antuvi. Per aquestes raons
demana votació separada dels acords segon i quart, ja que el sentit del vot
serà diferent al de la resta.

El Sr. Massó tampoc considera que els tres assumptes proposats siguin
temes urgents. El més lògic hagués estat presentar"los en la Comissió
Informativa corresponent, permetent un estudi més acurat del document
tècnic adjunt a la moció. Tot i així el seu Grup votarà favorablement a la
petició de la cessió de contenidors, tot i fent constar que no existeix la
pretesa urgència d'aquests assumptes.

El Sr. Corominas es mostra d'acord en què el tema no hauria de ser
urgent, però no pot ser d'altra forma degut a què les convocatòries de
subvencions es fan públiques a finals del mes de juny, donant dos mesos per
a la seva presentació i que a més s'exigeix un acord plenari. El termini,
recorda el Sr. Corominas, conclou a mitjans del mes d'agost. Els diferents
punts del dictamen fan referència a les condicions de la convocatòria, a
les quals cal ajustar"se.

La Presidència assenyala que no es poden votar separadament els acords,
ja que tots ells fan referència a les condicions que demana la Generalitat
de Catalunya per concórrer a les sol·licituds de subvenció.

Es procedeix tot seguit a la votació de la present Moció Urgent, la qual
és aprovada amb el següent resultat:
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PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 8 vots) A FAVOR
IC ( 2 vots) ABSTENCIÓ
pp ( 2 vots) ABSTENCIÓ

3. Proposant concórrer a la convocatòria d'ajuts per a la iraplcUitació d'una
estació de transvasament de residus municipals, i amb la finalitat de
la transferència de rebuig d'aquests residus, promoguda pel Departament
de Hedi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

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

PRIMER." Concórrer a la convocatòria d'ajuts per a la implantació d'una
estació de transvasament de residus municipals, i amb la finalitat de la
transferència de rebuig d'aquests residus, publicada per Ordre de 24 de
maig de 1994 del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya.

SEGON." Aprovar la memòria tècnica i plànols per a la implantació de
l'estació de transvasament de residus municipals.

TERCER." Sol.licitar la concessió d'una subvenció de DOS"CENTS QUARANTA"
VUIT MILIONS QUATRE"CENTES DISSET MIL CINC"CENTES (248.417.500) PTA.

QUART." Que la part del pressupost que no cobreixi la subvenció
sol.licitada es financiará per Eco Equip, SAM.

CINQUÈ." Facultar al Sr. Tinent d'Alcalde de Serveis al Ciutadà per tal
que sol.liciti i signi en nom d'aquesta Corporació i davant la Direcció
General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, quants
documents siguin necessaris per a la concessió de l'esmentada subvenció.

El Sr. Corominas explica que aquest tema ja va ser presentat al Ple fa
dos anys. Aleshores ja es va fer una sol.licitud de subvenció i la resposta
de la Conselleria va ser que no s'ajustava a les condicions de la
convocatòria. En aquests moments el Departament de Medi Ambient ha elaborat
unes bases específiques per a la implantació d'estacions de transvasament
de residus municipals. El Sr. Corominas entén que la nova sol.licitud
s'ajusta a les bases.

El Sr. Ballbé insisteix en el mateix sentit del punt anterior: la manca
de temps per poder estudiar la memòria tècnica a la que fa esment l'acord
segon. Tot i haver disposat de l'oportunitat d'haver consultat els plànols
degut a la seva condició de membre del Consell d'Administració d'EcO"Equip,
no hi ha suficient per poder votar favorablement l'esmentada memòria tècni"
ca. Pel que fa a la urgència derivada de la convocatòria i els terminis
disponibles, el Sr. Ballbé assenyala que hi ha temps suficient durant el
mes de juliol per convocar una sessió extraordinària de l'Ajuntament en
Ple. Cada any, al mes de juliol, s'ha celebrat una reunió extraordinària
del Ple.

El Sr. Morales es mostra d'acord en què aquesta no és la forma de
tramitar els assumptes. Si una altra administració publica els terminis de
presentació de les sol.licituds amb poc temps, sempre hi ha temps per
convocar un Ple extraordinari, precedit per les corresponents reunions de
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la Comissió Informativa, per tlal de disposar de la informació necessària.
El Sr. Morales recorda que en diferents ocasions el seu Grup ha formulat
peticions d'informació sobre la implantació de la planta de transferència
de Can Barba, les quals no han estat contestades. El Sr. Morales reitera la
seva petició d'informació sobre la constitució de la societat Terrassa
Neta, S.A., quin és el percentatge de cada soci, com es finançarà la
planta, etc. El Sr. Morales conclou la seva intervenció dient que no pot
votar favorablement sense conèixer totes les característiques de la planta,
així com la seva propietat o el perquè no s'ha optat per altres vies
possibles. El Sr. Morales demana que aquesta informació sigui lliurada en
la propera reunió de la Comissió Informativa de Serveis Generals.

El Sr. Massó s'afegeix a les consideracions sobre la no urgència de la
moció que han fet els altres portaveus de l'oposició. Afegeix que CiU ha
repetit en diferents ocasions que aquesta planta de transferència és
suficientment ambiciosa com perquè tingui un abast comarcal. Convé doncs
que la finançament de la planta, així com la seva utilització, tinguin una
dimensió supramunicipal. El Sr. Massó considera que la postura de l'equip
de govern no ha estat prou oberta en relació amb aquest tema.

El Sr. Corominas recorda que en la memòria que la Junta General
d'Eco-Equip ha aprovat en la reunió celebrada avui mateix, figuren algunes
de les informacions que alguns Regidors han reclamat fa uns moments. El Sr.
Corominas puntualitza però que el que ara es proposa és l'aprovació d'una
sol.licitud de subvenció. Pel que fa a la intervenció del Sr. Massó, el Sr.
Corominas recorda que ell sap quines són les dificultats perquè la planta
tingui abast comarcal. Pel que fa a la subvenció, existeix un compromís del
Conseller amb el Sr. Alcalde respecte a la seva concessió. Malgrat això,
cal complir amb la tramitació administrativa establerta. El Sr. Corominas
afegeix que la planta de transferència disposa del permís de la Junta de
Residus per fer transferència de residus urbans. Resta pendent la concessió
del permís de transferència de residus industrials. S'ha endegat així una
experiència nova de recollida, en tres barris, d'escombraries set dies a la
setmana.

Es procedeix tot seguit a la votació de la present Moció Urgent, la qual
és aprovada amb el següent resultat:

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 8 vots) EN CONTRA
IC (2 vots) ABSTENCIÓ
PP (2 vots) ABSTENCIÓ

4. Proposant concórrer a la convocatòria d'ajuts per a la construcció
d'instal·lació anomenada deixalleries (centre per a la recepció i
emmagatzematge de residus municipals que no són objecte de recollida
domiciliària), promoguda pel Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalxmya.

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

PRIMER.- Concórrer a la convocatòria d'ajuts per a la construcció
d'instal.lació anomenada deixalleries (centre per a la recepció i emmagat¬
zematge selectiu de residus municipals que no són objecte de recollida
domiciliària), publicada per Ordre de 24 de maig de 1994 del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

007869 -A 207



SEGON." Aprovar la memòria tècnica i plànols per a la implantació de
deixalleries de residus municipals.

TERCER." Sol.licitar la concessió d'una subvenció de SEIXANTA"TRES
MILIONS DUES"CENTES MIL (63.200.000) PTA.

QUART." Que la part del pressupost que no cobreixi la subvenció
sol.licitada es financiará per EcO"Equip S.A.M.

CINQUÈ." Facultar al Sr. Tinent d'Alcalde de Serveis al Ciutadà per tal
que sol.liciti i signi en nom d'aquesta Corporació i davant la Direcció
General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, quants
documents siguin necessaris per a la concessió de l'esmentada subvenció.

Pren la paraula el Sr. Corominas, qui recorda que la normativa del
Departament de Medi Ambient estableix un termini de dos o tres anys per tal
que tots els Ajuntaments disposin de deixalleries. S'està elaborant una
reglamentació sobre el tipus i nombre de deixalleries en funció dels
habitants. L'Ajuntament també preveu una planta d'aquestes característiques
que, en principi, el Departament sembla disposat a subvencionar.

El Sr. Ballbé lamenta novament aquest sistema de presentar els temes a
la consideració del Ple per via d'urgència, sobretot quan no existeix
aquesta urgència. El Sr. Ballbé afegeix que, al capdevall, tots els Grups
han d'estar d'acord amb les propostes, ja que es tracta de demanar fórmules
exteriors de finançament, aimb la qual cosa l'Ajuntament pot estalviar"Se
diners que poden ser emprats en altres serveis.

El Sr. Morales recorda que la memòria d'EcO"Equip ha estat repartida
avui mateix, moments abans del començament de la Junta General. En segon
lloc demana una reunió monogràfica per debatre la política de reciclatge i
de recollida selectiva de deixalles. Així, per exemple, el Sr. Morales
recorda que el seu Grup no ha participat en la decisió de fer una recollida
d'escombraries set dies a la setmana en tres barris.

El Sr. Massó reitera que la memòria ha estat repartida avui mateix,
sense temps per estudiar"la. Afegeix que, al seu judici, hi ha hagut una
manca constant de col.laboració de l'Ajuntament amb el Consell Comarcal en
un tema tan important com aquest. No ha estat possible fer un plantejciment
de més ampli abast, amb una voluntat que per part de CiU sí ha existit. El
Sr. Massó anuncia l'abstenció del seu Grup, tot considerant la importància
del reciclatge de deixalles i tractaiment de residus. El Sr. Massó demana
una major transparència i la possibilitat de participar en la gestió. També
assenyala que no sempre és correcte demanar subvencions, cal marcar"Se unes
limitacions.

El Sr. Corominas recorda que tots els Grups han aprovat per unanimitat
la memòria de gestió d'Eco-Equip. Per altra banda, coincideix aimb el Sr.
Ballbé en què 1'objectiu de la sol.licitud és reduir les despeses de
l'Ajuntament de Terrassa gràcies a la subvenció. Tot i que el propi Sr.
Ballbé diu que tothom ha d'estar d'acord amb la petició de subvenció,
després el seu grup no vota favorablement. El Sr. Corominas afegeix que la
transparència és total. Per aquelles activitats que es creuen necessàries
per a la ciutat es demana subvenció a les institucions corresponents.

El Sr. Ballbé reitera que la majoria de membres del Ple està d'acord amb
l'estació de transferència i la deixalleria, raó per la qual ha manifestat
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abans que també s'ha d'estar d'Ikcord amb les sol·licituds de subye^dó. El
Sr. Ballbé es pregunta quin es el límit fins al qual està^!^^stificat
sol·licitar subvencions a altres organismes o institucions.

El Sr. Massó manifesta que el límit de les sol.licitííds és la rendabili-
tat.

Es procedeix tot seguit a la votació de la present Moció Urgent, la qual
és aprovada amb el següent resultat:

PSC (15 vots) A FAVOR
CIU ( 8 vots) ABSTENCIÓ
IC ( 2 vots) ABSTENCIÓ
PP ( 2 vots) ABSTENCIÓ

PRECS I PREGUNTES

Obre el torn de Precs i Preguntes el Sr. Marcet, per tal de transme¬
tre una petició de la Junta del Centre d'Estudis Històrics relatiu a la
celebració, arreu d'Europa, del 50è aniversari de la caiguda de bona part
dels sistemes feixistes europeus. El Marcet recorda que a la nostra ciutat,
l'any 1939, un bon nombre de ciutadans van marxar a l'exili i van anar a
parar a camps de concentració. L'esmentada Junta del Centre d'Estudis
Històrics considera que fóra convenient fer un recordatori d'aquests fets i
d'aquests ciutadans.

El Sr. Ballbé recorda que fa algunes sessions plenàries va formular
un prec, adreçat al Sr. Alcalde per tal que fos traslladat al Sr. Montes.
El Sr. Ballbé reitera avui aquest prec, relatiu als sots existents a la
ciutat. En el seu moment es va respondre que hi havia una partida
pressupostària destinada a anar arranjant aquests forats. El Sr. Ballbé va
demanar a continuació informació sobre un possible pla d'actuació al
respecte, obtenint la resposta de que no existia un programa concret
d'actuació, ja que s'anava actuant sobre la marxa. El Sr. Ballbé demana
que, ara que cal suposar que bona part d'aquests diners han estat emprats
en l'esmentada finalitat, se li faciliti informació per escrit sobre els
llocs i les actuacions concretes que s'han dut a terme. Per altra banda, el
Sr. Ballbé recorda que fa algun temps el Sr. Prunés, aleshores Tinent
d'Alcalde d'Urbanisme, va contestar que quan un carrer s'obria per part
d'una companyia de serveis, s'intentava coordinar les diverses actuacions
de companyies diferents per tal d'evitar succesives obres en el mateix
carrer. Així, per exemple, obrir tres cops un carrer per part de les
companyies de telèfon, gas i aigua, suposava un conjunt important de
molèsties per als ciutadans. El Sr. Ballbé insisteix avui en si aquesta
forma d'actuació coordinada es continua fent, degut a què al carrer
Fontvella s'han produït tres obertures del carrer en menys de dos mesos. El
Sr. Ballbé pregunta si les companyies de serveis compleixen amb aquesta
forma d'actuació planificada per tal d'evitar molèsties.

El Sr. Callejas fa referència en primer lloc a la recent inauguració
del carrer Cardaire. El Sr. Callejas recorda que darrerament s'ha procedit
a l'aixecament del paviment en un indret concret del carrer. La conseqüèn¬
cia és que el carrer resta en un estat lamentable, degut a què les lloses
resten acumulades en un costat, s'ha tapat amb terra, etc. El Sr. Callejas
assenyala que per part dels serveis d'urbanisme se li va informar que
l'Ajuntament encara no havia fet la recepció de les obres d'aquest carrer
i, per tant, no era responsabilitat d'Urbanisme sinó de l'Àrea de Grans
Infraestructuras. El Sr. Callejas demana que aquest àrea faci les gestions
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oportunes per resoldre el problema, donat que sembla ser que correspon a la
seva competència. En un altre ordre de coses, el Sr. Callejas es refereix a
la preocupació dels veïns de la zona propera al lloc on s'instal.la la Fira
de Festa Major. Així, per exemple, es produeixen desperfectes en alguns
vehicles dels veïns. El Sr. Callejas no afirma que la culpa correspongui
als firaires, però demana que s'incrementi la vigilància i la seguretat de
la zona. Tot seguit, el Sr. Callejas es refereix a un vehicle que simula la
forma d'un casc i que circula per la ciutat. Al seu judici la idea es
positiva. El Sr. Callejas pregunta, però, si aquest vehicle està homologat
per Indústria per circular d'aquesta forma. Finalment, el Sr. Callejas
es refereix a les recents notícies de premsa en relació a la suspensió de
les obres de l'aparcciment dels Grups de Sant Llorenç. Sobre aquest tema
alguns ciutadans es pregunten com és possible que si es va presentar al mes
de desembre una denúncia relativa a la manca de les característiques
exigides per la llicència, si al mes de gener els tècnics de la Gerència
d'Urbanisme van comprovar aquestes mancances, com ha estat possible que
durant els mesos següents no s'hagués dictat el corresponent Decret de
tancament. El Sr. Callejas fa públic també un comentari que circula al
respecte d'aquest tema, segons el qual la suspensió de les obres podria
estar relacionada amb l'anunci d'inclusió del President de l'Associació de
Veïns del barri en les llistes electorals per a les properes eleccions
municipals per una determinada candidatura. El Sr. Callejas vol que resti
clar que al seu judici ambdós temes no estan relacionats, però vol que per
part de qui correspongui es faci pública una explicació entorn a aquest
afer.

Pren seguidament la paraula el Sr. Tamayo per tal de sol.licitar
informació per escrit en relació a les funcions concretes que desenvolupa
el Cap d'Unitat Tècnica de l'Institut Municipal de Serveis Socials, així
com les funcions que desenvolupen els equips de les Unitats Bàsiques
d'Atenció Social Primària, i els criteris de distribució geogràfica que han
estat emprats per dur-la a terme. El Sr. Tamayo també pregunta si l'actual
ubicació física d'aquests equips és provisional o definitiva i, en cas de
ser provisional, quina és la ubicació futura i definitiva prevista.

El Sr. Morales es refereix en primer lloc al tema de les escoles
bressol, tot recordant que existeix un conflicte entre el seu personal i el
Patronat Municipal d'Educació, entre d'altres temes pels trasllats forçosos
de treballadors. Afegeix que les reunions mantingudes no han fet possible
arribar a un acord. El Sr. Morales considera absurd que es creí un
conflicte d'aquestes característiques, tractant-se d'un tema de fàcil
solució. Es pot habilitar un termini voluntari per cobrir les places que el
PAME consideri adients, passat el qual l'administració podria prendre les
mesures corresponents. Aquesta fóra l'actuació lògica en relació amb
aquesta problemàtica. El Sr. Morales no entén el perquè no ha estat obert
aquest període voluntari de canvi de places. Per altra banda, el Sr.
Morales demana que s'obri una autèntica via de diàleg entre ambdues parts.
Una posició de força mantiguda per l'administració no és la forma de
resoldre els problemes. En un altre ordre de coses, el Sr. Morales demana
que el personal de les escoles bressol pugui assistir a les escoles d'estiu
en igualtat de condicions que els altres treballadors de l'ensenyéiment. El
següent tema plantejat pel Sr. Morales fa referència a les queixes
manifestades pel Comitè d'Empresa de CC.OO. de l'Hospital de Terrassa, així
com pels usuaris, en relació amb els problemes de funcionament de les
línies 9 i 11 dels autobusos. El Sr. Morales pregunta perquè s'han
introduït una sèrie de canvis en les línies, 1 demana també que aquests
canvis importants siguin debatuts prèviament en els òrgans adients.
Finalment, el Sr. Morales informa que avui s'ha produït a Barcelona una
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reunió entre el Conseller Sr. Cullell i el Diputat d'Iptciativa per
Catalunya, Sr. Antoni Farrés, en la qual el Conseller, Áa assumit el
compromís de què a partir de l'I de gener de 1995 la s^ona classe dels
Ferrocarrils de la Generalitat desapareixerà. Aquesta^^^jPíésura, impulsada per
l'Ajuntament de Terrassa per mitjà de la recent aprovació d'una Proposta de
Resolució al respecte, beneficiarà a molts ciutadans.

Intervé seguidament el Sr. Peiró per referir-se a l'aixecament al
carrer dels Àngels d'una paret, segurament com a protecció per les obres de
Renfe. Aquesta paret és molt deficient i estèticaunent poc afortmiada. Els
veïns han manifestat ja la seva queixa. El Sr. Peiró assenyala que aquella
zona hauria de tenir un aspecte molt més digne, raó per la qual demana que
es revisi l'actuació esmentada anteriorment, per tal que resti a l'alçada
del que mereix el sector. Per altra banda, el Sr. Peiró es refereix a la
manca d'un pla general de circulació de Terrassa. La nostra ciutat presenta
molts problemes de circulació. Hi ha actuacions que encara dificulten més
el trànsit. Per altra banda, molts veïns consideren que la Plaça Vella,
especialment el sector central, romana totalment tancada quan hi ha zones
que podrien ser habilitades ja per al pas de vianants. El Sr. Peiró
considera que fóra bo ser més flexibles en quant a permetre el pas de
vianants. En quant al tancament de la Rambla d'Egara, el Sr. Peiró
considera que el trànsit de vehicles ja és prou difícil com perquè fóra
millor que en comptes de dos mesos estigués tancada només un, o determinats
trams en comptes de la seva totalitat.

El Sr. Turà es refereix a un tema que ja va ser presentat en una
anterior sessió plenària: els problemes de segurerat ciutadana que patia el
sector del carrer Watt, entre la Rambla i el carrer Arquímedes. Aleshores
es va dir que es prendrien mesures i, en efecte, durant les setmanes
següents es va notar un increment de la presència policial. El Sr. Turà
afegeix però que, segons els veïns, darrerament aquestes actuacions s'han
anat reduint, raó per la qual pregunta quines són les actuacions previstes
pel futur, si es considera que el problema ha estat resolt o si, pel
contrari, es pensa continuar treballant al respecte.

Pren la paraula tot seguit el Sr. Montes, referint-se a la interven¬
ció del Sr. Ballbé. En primer lloc puntualitza que no és cert que es digués
que no hi havia un programa d'actuació. A començaments de cada any, la
Brigada d'Obres elabora un programa que contempla les actuacions que es
duran a terme al llarg de cada any. Hi resta, però, reservada una petita
partida per poder fer front a actuacions urgents que es puguin presentar.
El Sr. Montes afegeix que la contesta que es va donar en el seu moment al
Sr. Ballbé va ser que dins el pressupost de la Gerència d'Urbanisme hi
havia unes partides destinades a aquest tipus d'actuació. Es va informar
també que properament es procediria a l'adjudicació per començar a actuar.
El Sr. Montes diu també que li farà arribar un llistat amb les actuacions
fetes. Pel que fa a les actuacions de les companyies de serveis a la via
pública, el Sr. Montes informa que, efectivament, no només es mantenen
contactes amb elles, sinó que s'ha creat una comissió integrada per tècnics
municipals i representants de les companyies per tal de coordinar els
treballs i evitar la problemàtica esmentada pel Sr. Ballbé. Respecte a la
referència del Sr. Callejas sobre el carrer Cardaire, el Sr. Montes
puntualitza que la informació que se li va donar és que es tractava d'una
obra encara no rebuda per l'Ajuntament, ni per l'Àrea de Grans Infraestruc-
tures ni per la Gerència d'Urbanisme. Pel que fa a l'aparcament de Sant
Llorenç, el Sr. Montes recorda que un ciutadà va presentar, el 21 de
desembre de 1993, una denúncia perquè al seu judici les obres no
s'ajustaven a la llicència. A finals de gener, els serveis tècnics
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municipals van informar sobre la presència d'alguns elements que, en
efecte, no s'ajustaven a la llicència. D'ençà fins el Decret de
paralització de les obres, s'han mantingut mia sèrie de reunions per tal de
concretar quina part no s'ajustava a la llicència i veure quines actuacions
possibles es podien realitzar. Existien discrepàncies d'interpretació entre
els tècnics municipals i l'empresa. El Sr. Montes assenyala que s'ha anat
avançant en aquestes converses però, quan s'ha arribat a un punt en què no
era possible l'acord respecte a una part de les obres, aleshores s'ha
procedit a la paralització, forçant així a l'empresa a què presenti
propostes de solució. Aquesta és la situació. El Sr. Montes conclou la seva
intervenció dient que els temes de disciplina urbanística no són fàcils i,
sovint, la seva solució requereix temps.

Intervé seguidament el Sr. Corominas, per tal de fer esment a alguns
dels temes assenyalats pel Sr. Morales. En primer lloc, el Sr. Corominas
recorda la capacitat d'autoorganització de qualsevol empresa i també d'un
institut municipal. En quant a la mobilitat del personal dins de les
escoles bressol, el Sr. Corominas considera que l'opció d'obrir un període
voluntari ha estat descartada perquè els trasllats es fan en fxmció de
criteris pedagògics i d'organització del Patronat, d'acord amb l'esmentada
capacitat d'autoorganització. El Sr. Corominas informa que el personal
docent de les escoles bressol està compost de 45 educadores i 7 directores.
Els canvis afecten només a 2 educadores, d'un personal de 52 treballadors.
Tcimbé es fa un canvi de dos membres del personal ajudant: dues cuineres que
canvien d'escola bressol. Les raons d'aquests canvis provenen de la
necessitat d'ajustar les plantilles a les "ratios" que marca el Departament
d'Ensenyament, seguint el procés d'equiparació dels treballadors de les
escoles bressol municipals amb els de les escoles bressol de la Generali¬
tat. Hi ha un excés de personal a la plantilla. La forma d'actuar en aquest
sentit és no cobrir les vacants que es vagin produint. En una de les
escoles bressol s'ha produït una vacant, la qual ha estat coberta per un
treballador d'una altra escola. La vacant produïda en aquesta darrera
escola, a la seva vegada, es cobreix amb un altre trasllat. No es contracta
nou personal. Els moviments de personal afecten a tres escoles bressol. El
Sr. Corominas afegeix que els criteris de mobilitat no són arbitraris ni
responen a una política de mobilitat generalitzada. S'han mantigut reunions
amb el comitè de personal i amb les directores de les escoles bressol, als
quals se'ls ha facilitat informació sobre els motius d'aquests canvis.
Existeix un diàleg, la qual cosa no implica necessàri£iment que s'arribi a
acords entre les parts. El Sr. Corominas considera que no són correctes les
manifestacions aparegudes en la premsa, segons les quals els treballadors
reclamen la seva participació en la presa de decisions de tots aquells
aspectes de caràcter pedagògic. El manifest també assenyala que s'ha
produït una imposició arbitrària de mesures. El Sr. Corominas afegeix que
hi ha uns òrgans establerts amb la funció de prendre decisions, de les
quals en són responsables. Un altre tema consisteix en la reacció negativa
dels treballadors davant el lliurament d'unes normes de funcionament i
d'organització de les escoles bressol. Pel que fa a les escoles d'estiu, el
Sr. Corominas vol desdramatitzar el tema, tot dient que l'únic centre on es
podrien presentat dificultats d'assistència durant el període dels quinze
dies del mes de juliol, durant els quals les educadores estan a les escoles
bressol sense nens, fent tasques d'organització, és l'escola Rosa Sansat.
Per altra banda, no hi ha hagut cap petició formal d'assistència. El Sr.
Corominas recorda també que al llarg del curs hi ha possibilitat d'assistir
a cursos de formació i reciclatge. L'assistència a les escoles d'estiu no
ha estat mai un problema quan el nombre d'educadores que han sol.licitat
simultàniament assistir-hi no ha estat massa elevat. El tema, però, no està
tancat. Pel que fa al tema dels autobusos, plantejat pel Sr. Morales, el
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Sr. Corominas asseny|ila que es tracta d'una problemàtica que ^JidT'estat
debatuda amb tècnics i que també ha estat tractada en r^aftions amb
diferents Associacions de Veïns. Diferents peticions de ciutadans i
associacions han posat de manifest les dificultats que representa l'accés a
l'Hospital. Els usuaris havien de fer tot una voíta a la ciutat per
arribar-hi, i per aquells que els anava bé l'anada no els hi anava bé la
tornada per la mateixa raó. Per altra banda, cal tenir en compte que
l'Hospital no només té cobertura local, sinó també comarcal, afectant a
ciutadans de Rubí, Sant Cugat o Castellbisbal. Aquestes persones tenien
greus problemes d'accés a l'Hospital per mitjà dels transports públics.
Finalment, amb la previsió de futur de lligcim entre diferents modalitats de
transport públic, com ara tren-autobús, es va considerar útil crear una
línia que connectés els ferrocarrils de la Generalitat, l'estació
d'autobusos de transport interurbà i el transport urbà. També es va creure
convenient allargar una mica més la línia fins al límit del terme
municipal, acostant així als estudiants de secundària del sector de la
Mancomunitat. Aquesta és la finalitat de la línia. S'ha cercat una línia
directa des de l'Hospital al centre de la ciutat, amb un temps molt menor,
i assegurant la connexió amb tota la resta de línies de la ciutat. El Sr.
Corominas puntualitza que, encara que la freqüència és menor que abans,
donat que la durada és inferior el temps que esmerça l'usuari és més reduït
en conjunt. El Sr. Corominas recorda que la implantació d'aquesta línia es
va anunciar als representants de la Federació d'AA.VV. Es van fer també
anuncis públics. Els primers dies de funcionament, com és habitual, van
provocar els lògics problemes. Finalment, el Sr. Corominas conclou dient
que durant la primera setmana de funcionament, el nombre de viatgers de la
línia 9, que continua essent utilitzada per anar a l'Hospital, més els de
la nova línia 11 és superior als usuaris anteriors. Aquest nou traçat no
només no perjudica a ningú sinó que beneficia a la immensa majoria
d'usuaris.

Pren la paraula la Sra. Torres per manifestar que li farà arribar al
Sr. Tamayo la informació que ha demanat, tot afegint però que demana que el
Sr. Tamayo assisteixi a les reunions del Consell d'Administració de l'IMSS,
ja que en les darreres sessions s'ha informat abastament al respecte.

El Sr. Camañes informa en primer lloc que el vehicle en forma de casc
correspon a la iniciativa d'un ciutadà de la nostra ciutat per fomentar
l'ús d'aquesta protecció, especialment adreçada a la gent jove. Afegeix que
aquest ciutadà està en converses amb l'Institut Català de Seguretat Vial,
per tal d'ampliar aquesta campanya. El vehicle està en tràmits d'homologa¬
ció. El Sr. Camañes afegeix que es comprovarà si disposa ja d'aquesta homo¬
logació. En quant al tema de la seguretat a la Fira, el Sr. Camañes es
mostra d'acord i informa que té un tractament especial pel que fa a la seva
vigilància policial durant la durada de la Festa Major. Durant aquests
dies, la plantilla de la Policia Municipal està treballant al 100%,
distribuïda en els diferents torns, fent front a la vigilància i prevenció.
En quant al tema del carrer Watt, el Sr. Camañes assenyala que es va actuar
de forma contundent en els dies posteriors a què aquesta problemàtica fos
posada de manifest en el Ple. Es va mantenir durant alguns caps de setmana
següents. Segons informacions del Sr. Camañes, els veïns es van mostrar
satisfets per aquestes actuacions. Tot seguit el Sr. Camañes afegeix que
altres detalls en relació amb aquest tema no fóra convenient fer-los
públics, tot oferint-se per facilitar més informació al Sr. Turà en acabar
la reunió. Finalment, pel que fa a la problemàtica del trànsit, el Sr.
Camañes posa de manifest que els problemes són inevitables donat els 90.000
vehicles que circulen per la ciutat. Fa alguns anys es va fer un estudi de
circulació. Enguany, TMESA està fent un estudi de mobilitat en el qual la
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Policia Municipal està col·laborant i introduint algunes de les problemà¬
tiques que té plantejades Terrassa. Aquest informe, quan estigui
enllestit, donarà informació sobre alguns dels interrogants que hi ha
plantejats. El Sr. Ccimañes considera que no hi ha prou cunb disposar
d'estudis acurats. Cal que els ciutadans prenguin consciència de què el
vehicle no ha de ser utilitzat de forma sistemàtica per desplaçar-se per
qualsevol punt de la ciutat. Es tracta d'un tema de cultura. El Sr. Camañes
assenyala també que el desenvolupament del Pla del Centre reduirà la
problemàtica del trànsit en el centre de la ciutat. S'està estudiant com
afectarà aquest Pla a la circulació en la perifèria del centre. El Sr.
Camañes conclou la seva intervenció dient que l'equip de govern està
preocupat per aquest tema i està prenent mesures al respecte.

Finalment, per part de la Presidència s'anuncia l'acord de la Junta
de Portaveus segons el qual no se celebrarà sessió Ordinària durant el mes
de juliol. El proper Ple Ordinari serà doncs el del mes de setembre.
Finalment, el Sr. Alcalde desitja als presents que gaudeixin de la propera
Festa Major.

I no havent-hi cap més assumpte que tractar, quan manquen cinc minuts
per dos quarts de dotze de la nit del dia de la data, per part de la Presi¬
dència s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present i^ta, que com a
Secretari CERTIFICO.


