SESSIÓ ORDINÀRl! à

ACTA DE LA

REALIl :ZADA PER L'AJUNTAMENT EN PLE-'EL-DIA 29 DE

SETEMBRE DE 1994

SESSJD NÜM. 8/94

-

-

y
y

PRESIDENT

A
la SalaSessions de la
Casa
Consistorial % la ciutat de Terrassa,
a
vint-i-nou de
setembre
de mil nou-

MANUEL ROYES i VILA

SR.

REGIDORS ASSISTENTS

cents

SR.

TRULLÀS
JOSEP BALLART i BALLÚS
FCO. JAVIER BALLBÉ i BELLERA

SR.

RAFAEL CALLEJAS i ROMA

SR.

RODOLF

SR.

JOSEP CASAJUANA i PLADELLORENS

SR.
SRA.

JOSEP COROMINAS i BUSQUETA
ROSA MARIA FERNANDEZ i SANSA

SR.

JORDI

SR.

XAVIER MARCET i GISBERT

SR.

JOSEP

JOSEP ARAN I

SR.
SR.

CAMAÑES i

VILLALBA

SR.

PADRÓ
QUINTIN MONTES i PEREZ

SR.

FRANCISCO MORALES

SR.

JORDI MORCILLO i CASAS

SR.

PERE NAVARRO

SRA.

Ple

per

Assisteixen

els

Regidors

al

que

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

marge

Secretari General de la

Corporació.

i

Oberta

i VALLE

i MORERA

NURIA OLLER i TORRES

PEIRÓ

i RIUS

VICTOR

JORDI PLANA i NIETO

SR.

ALEIX PONS i COLL

SR.

ANTONI

SR.

JOSEP M.

SANAHUJA i PLAYA

SR.

JOSEP M.

SR.

JOAN TAMAYO

SATORRAS i TRENCHS
I SALA

PRUNÉS

CONSOL TORRES

i SANTAMARIA

la sessió per

la Presidèn¬
vuit minuts de dos
quarts
de vuit de la tarda del dia de
la
data, es procedeix en primer lloc a
l'aprovació de les Actes de les reu¬
nions fetes els dies 26 de maig i 30 de
juny d'enguany (sessions núms.
6/94 i
7/94,
respectivciment), les quals són
aprovades per unanimitat.
cia,

SR.

quan

passen

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

i VIDAL

ÀVILA

SR.

FERRAN TURA i

SR.

LUCIO VILLASOL i GONZALEZ

Epígraf 2) DESPATX D'OFICI
2.1. Ratificació del Decret

SECRETARI
SR.

en

convocatòria
Sessió
Presidència
de
l'Il.lm.
Sr. AlcaldePresident
de
la
Corporació, Manuel

pel

SR.

SRA.

es
reuneix
fer en primera
Ordinària, sota la

noranta-quatre,

l'Ajuntament

Royes i Vila.

LABORIA i MARTORELL

MASSÓ

y

ABUNDIO LORENTE i MILLAN

relatiu

94

subvenció

a

1494/-

l'acceptació de

derivada

d'Ocupació

num.

1994

dels

atorgats

la

Plans
per

l'INEM.

L'Ajuntament
següents;

Ple

aprova per

unanimitat

la ratificació dels acords

Acceptar la subvenció derivada dels Plans d'Ocupació 1994,
l'INEM conforme el que es va acordar a la Comissió Executiva
30 de maig de 1994 i amb el detall següent:

PRIMER.-

atorgats

en

per

Provincial de

A) Projecte
núm. 44.(15.160.000.-PTA).

CONDICIONAMENT

I

MANTENIMENT

núm. 45.- CONDICIONAMENT I MANTENIMENT DE
(7.920.000.-PTA).

B) Projecte

C) Projecte núm. 46.- TREBALLS DE

DE

JARDINS

I

JARDINS I ESPAIS II

REPARACIÓ I MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA

(14.100.000.-PTA).
D) Projecte

007873

núm. 47.- SUPORT ADMINISTRATIU I

-A

TÈCNIC A LES ÀREES I ORGANIS215

MES MUNICIPALS

(9.900.000.-PTA).

Transferir

SEGON."
subvencions

a
FOMENT
DE
TERRASSA,
S.A.,
totes
aquelles
l'Ajuntéiment percebi per
l'execució dels programes
esmentats,
en aplicació d'allò previst per Decret d'Alcaldia de data 12 de
febrer de 1991, donat que la Societat municipal té transferides, pel Decret
d'Alcaldia
referenciat, les funcions del disseny i la gestió dels Plans
d'Ocupació , i aixi mateix, tenint en compte que FOMENT DE TERRASSA, S.A.
ha
assumit les obligacions fixades
a les Bases de
l'Ordre Ministerial de
data 2 de març de 1994, i demés normatives vigents d'aplicació.

que

TERCER."

L'Ajuntament es compromet a efectuar els tràmits necessaris
consignar una dotació de crèdit en el pressupost vigent a favor de
l'empresa municipal Foment de Terrassa, S.A. per compensar les diferències
entre
el
cost
previst dels projectes i la subvenció atorgada per
1'"Instituto Nacional de Empleo".
per

QUART."
elevi's

Notifiqui's el present Decret a tots els interessats,
i
Corporació en la seva propera sessió ordinària, als

al Ple de la

efectes de la
2.2.

seva

ratificació.

Ratificació

del Decret núm. 1504/94 relatiu a
contenciós-administratiu interposat per
contra
resolució desestimatòria del recurs de
tra denúncia per infracció de trànsit.
recurs

L'Ajuntament
següents:

Ple

en

la ratificació dels acords

unanimitat

aprova per

la compareixença en el
Albert Albiñana Rosique
reposició formulat con¬

PRIMER."

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm. 672/94
la representació d'Albert Albiñana Rosique, davant la Secció
5del
contenciós-administratiu
del
Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya, contra resolució de 8-2-94 de l'Ajuntaiment, desestimatòria del
recurs
de reposició formulat contra denúncia per infracció de trànsit núm.
interposat

per

MU93I05037742.
SEGON." Nomenar per a

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

Procurador dels

TERCER."
Decret

2.3.

en

la

Tribunals Sra.

Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui,
seva

Ratificació

propera

si s'escau, el present

sessió ordinària.

del Decret núm.

1505/94 relatiu

la

compareixença en el
interposat per Lidia Navarro Sánchez
contra
resolució que desestimava
les reclamacions formulades contra
denúncies per infracció de normes de circulació.
recurs

a

contenciós-administratiu

L'Ajuntament
següents:

en

Ple

aprova per

unanimitat

la ratificació dels acords

PRIMER."
Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
1074/94 interposat per la representació de Lidia Navarro Sánchez, davant la
Secció 59 del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de

Catalunya,

contra

d'Alcaldia

de Foment i Serveis

21 6

la

resolució

de

30 d'abril de 1994 de la Tinència
l'Ajuntament, desestimant les

Generals de

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

defens^ítf^questa Corporació,

el

i Buyo,
i els Lletrats
municipals, Srs. Josep M5-. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez Cárdenas.
TERCER.Decret

en

la

Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui,
seva

propera

si s'escau, el present

sessió ordinària.

Ratificació

2.4.

del Decret num. 1506/94 relatiu a
la compareixença en el
contenciós-administratiu interposat per Obras y Servicios His¬

recurs

pània,

S.A. contra resolució

formulat contra

que

imposició de sanció

desestimava el recurs de reposició
per infracció d'Ordenances Miuiici-

pals.

L'Ajuntament
següents:
PRIMER.-

Ple

en

Comparèixer

aprova per

en

el

unanimitat

recurs

la ratificació dels acords

contenciós-administratiu núm. 819/94

per la representació d'OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A., davant
la Secció 5- del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia

interposat
de

Catalunya, contra resolució de 21-2-94 de l'Ajuntament per la que es
el recurs de reposició formulat contra
resolució de 3-12-93 per
s'imposa sanció de 15.000.-ptas. per Infracció d'Ordenances
Municipals, Expte. 764/93-VP.
desestima
la
que

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

el

Tribunals Sra.

Procurador dels

Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau,

TERCER.Decret

2.5.

en

la

seva

propera

el present

sessió ordinària.

1554/94 relatiu a l'interposició d'accions
judicials contra Ivan Serret Bitria i altre en reclamació per danys a
la via pública.

Ratificació del Decret ntím.

L'Ajuntament
següents:

en

Ple

aprova per

unanimitat

la ratificació dels acords

Interposar les accions judicials pertinents

PRIMER.-

contra els Srs.

SERRET BITRIA, amb domicili en Terrassa, carrer Pintor Torres, núm. 9
FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ CAPEL, amb domicili en Terrasa, carrer Atenas,

IVAN
i

danys

en reclamació
de la quantitat de 183.249 pessetes, import dels
soferts a una palmera, situada a l'Avinguda Abad Marcet, cruïlla

carrer

Bartolomé Amat.

núm.

12,

Nomenar per a

SEGON.-

els

Srs.

Anna

Galiana i

la representació i defensa d'aquesta Corporació
Primitivo Villasol Valderrey, Lletrats

Cruz i

Municipals.
Elevar el present
ratificació.

TERCER.seva

2.6. Ratificació

007874

-

A

del Decret

Decret

núm. 1568/94

al Ple de la
relatiu

a

Corporació per a la
la compareixença

en

217

recurs
contenciós-administratiu interposat per Obras y Seirvicios
Híspanla, S.Â. contra desestimació del recurs de reposició formulat
contra
providència de constrenyiment en concepte de multes de Serveis
Mimicipals.

L'Ajuntament
següents ;

en

Ple

aprova per

unanimitat

la ratificació dels acords

PRIMER."
Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
1058/94
interposat per OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA, davant la Secció 5^
del
contenciós-administratiu
del
Tribunal
Superior de Justícia
de

Catalunya,

contra desestimació pressumpta, per
silenci administratiu, del
reposició interposat en data 5-11-93 formulat contra providència
de
constrenyiment de 22-10-93 a l'expte. núm.1-000155-39 en concepte de
Multes Serveis Municipals, per import de 49.800.-Ptes.
recurs

el

de

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

municipals, Srs. Josep M^. Playà i Massaguer i Juan A. Vilchez Cárdenas.
TERCER.Decret

2.7.

en

la

Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui,
seva

propera

si s'escau, el present

sessió ordinària.

Ratificació

del Decret núm. 1569/94 relatiu a
la compareixença en el
contenciós-administratiu interposat per Hiperlavado Terrassa,
S.A.
contra desestimació de
reclamacions formulades contra
liquidacións de l'IBI de 1993 i 1994.
recurs

L'Ajuntament
següents :
PRIMER.-

en

Ple aprova

Comparèixer

el

en

per

unanimitat

recurs

la ratificació dels acords

contenciós-administratiu núm.

774/94

interposat

per HIPERLAVADO
TERRASSA S.A.,
davant la Secció Tercera del
contenciós-administratiu
del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya,
contra

l'Ajuntament,

reclamacions

acord

per

formulades

contra

de 10-2-94, pel que es desestimen les
liquidacions de l'Impost sobre els Béns

Immobles, exercicis 1993 i 94.

el

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

municipals, Srs. Josep MA. Playà i Massaguer i Juan A. Vilchez Cárdenas.
TERCER.-

Decret
2.8.

en

la

Que el Ple de
seva

Ratificació

propera

l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau, el

present

sessió ordinària.

del Decret núm.

1570/94 relatiu a
la compareixença en el
contenciós-administratiu interposat per Marta M. Ballbé Carrera
contra
resolució que
desestimava reclamacions contra denúncies per
infracció de normes de circulació urbana.
recurs

Pren
la paraula
el Sr. Callejas per anunciar l'abstenció del Grup
municipal Popular en la votació de la ratificació del present Decret. També
anuncia l'abstenció en la votació del punt 2.15. del present Ordre del Dia.
Es

218

procedeix tot seguit

a

la votació de

la ratificació de la present

Keso±ucio,

PSC

(15
( 8
( 2
( 2

CIU
IC
PP

El

amo

següent resultat;

ex

vots)
vots)
vots)
vots)

A FAVOR

.

,

ABSTENCIÓ

.

A FAVOR

.

ABSTENCIÓ

contingut dels acords ratificats és el següent:

PRIMER."

Comparèixer

en

el

recurs

contenciós-administratiu núm.

interposat

754/94

per
la representació de Marta M. Ballbé Carrera,
Secció 5^ del contenciós-administratiu del Tribunal
Superior de

Catalunya,

contra resolució de 16-12-93 de
l'Ajuntament, per
de
reclamacions contra
denúncies per
infracció de normes de
urbana a l'expt. Q3T/4335.

el

davant la
Justícia de
desestimació
circulació

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

municipals, Srs. Josep Mi. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez Cárdenas.
TERCER.Decret

la

en

Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui,
seva

propera

2.9. Ratificació
recurs

martí

si s'escau, el present

sessió ordinària.

del Decret núm.

1571/94 relatiu

a

la

compareixença

en

el

contenciós-administratiu interposat per Antoni Hernández Puigcontra desestimació
de
les al.legacions formulades
a l'expe¬

dient de

constrenyiment

L'Ajuntciment
següents :

Ple

en

PRIMER.-

per

multes de circulació.

aprova per

Comparèixer
interposat per la

unanimitat

la ratificació dels acords

el recurs
representació

contenciós-administratiu núm.
d'Antoni Hernández Puigmartí,
davant
la Secció 5^ del contenciós-administratiu
del Tribunal Superior de
Justícia
de
Catalunya, contra la desestimació
de les al.legacions
formulades a l'expt. EC 100/91 (MC), expedient de constrenyiment per multes
de circulació per import de 124.000.-Ptes.
1007/93

en

SEGON.- Nomenar per a

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

Procurador dels

Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui,

TERCER.Decret

en

la

Tribunals Sra.

seva

propera

si s'escau, el present

sessió ordinària.

2.10. Ratificació
del Decret núm. 1572/94 relatiu a la compareixença en el
recurs contenciós-administratiu interposat per José M. Cernuda Martí¬
nez

contra

liquidació de Plus-vàlua.

L'Ajuntament
següents :

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
per la representació de José M. Cernuda Martínez, davant
la
Secció Tercera
del contenciós-administratiu del Tribunal
Superior de
Justícia
de Catalunya,
contra l'Ajuntament,
sobre Plus-Vàlua: Expedient
PRIMER.-

852/94

interposat

219
007875

-A

núm.

17110.

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

Cárdenas.

Decret

TERCER." Que el Ple
en la seva propera

2.11.

Ratificació
recurs

sessió ordinària.

del Decret núm. 1611/94 relatiu a la compareixença en
contenciós-administratiu interposat per l'A.V. de Sant Pere

Terrassa
en

de l'Ajuntaiment ratifiqui, si s'escau, el present

contra

l'aprovació definitiva de la

el
de

modificació del P.G.O.

l'àmbit del soterrament de les línies de RENFE de Terrassa.

L'Ajuntament
següents :

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER.- Comparèixer, com a coadyuvant de la demandada Generalitat de
Catalunya,
de conformitat amb l'article 64 de la Llei de la Jurisdicció
contenciosa-administrativa, en el recurs contenciós-administratiu núm.
781/94
interposat per l'Associació de Veins de Sant Pere de Terrassa,
davant
la Secció 3A del contenciós-administratiu
del Tribunal Superior de
Justícia
de Catalunya, contra l'aprovació definitiva de la Modificació del
Pla
general d'ordenació, en l'àmbit del soterrament de les linies de RENFE

de Terrassa.
SEGON.Nomenar
per
a
la representació i
defensa d'aquesta
Corporació, els Procuradors dels Tribunals Sra. Carmen Ribas i Buyo, de
Barcelona,
i Sr. Luis Estrugo Muñoz, de Madrid, i els Lletrats municipals,
Srs. Josep MA. Playà i Massaguer i Juan Antonio Vílchez Cárdenas.

TERCER.- Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui,
en la seva propera sessió ordinària.

Decret

si s'escau, el present

Ratificació
de la Resolució núm.
1618/94 relativa a l'aprovació
les despeses ocasionades per l'intervenció municipal en l'extinció
diversos incendis forestals.

2.12.

L'Ajuntament
següents:
PRIMER.-

municipal

per

en

Ple aprova

per

unanimitat la ratificació dels acords

Aprovar les despeses
valor de 5.185.667.-PTA.

SEGON.-

Sol.licitar

de
de

ocasionades

per

la

intervenció

els

ajuts econòmics destinats a sufragar les
despeses produïdes per a: combustible, material tal com maquinària, roba,
mànegues,
despeses similars, i altres com a avituallament a persones
evacuades, efectius i voluntaris, per l'import indicat al punt primer.
TERCER.- Ratificar la present
que

2.13.

resolució

en

la

propera

sessió plenària

celebri.

se

Ratificació del Decret núm.

1622/94 relatiu

a

la

compareixença

de Judici de l'Expedient de Domini d'excés
instàncies de la mecantil MENDEZ VARGAS, S.L.

autes

220

de

en

els

major cabuda

a

PRIMER.-

Comparèixer

en els antes de Judici de l'Expedient de Domini
número 279/94, que es tramita en el Jutjat de
Primera
set
de Terrassa, a
instàncies de la mercantil
"MENDEZ VARGAS, S.L.", contra l'Excm.
Ajuntament i d'altres.

d'excés

de major
cabuda,
Instància número

SEGON."

Nomenar

per
a
la representació i
Corporació, els Srs. Lletrats Municipals, Anna Galiana
Villasol Valderrey.

seva

TERCER."
Elevar el present Decret al
ratificació.

2.14.

Ratificació

del Decret núm.

defensa

Ple de la Corporació

1623/94 relatiu

a

la

d'aquesta

i Cruz i Primitivo

per

a

la

compareixença

en

el

contenciós-administratiu interposat per
la representació de
Soler Casamiquela i altre contra la desestimació presumpta del
de reposició interposat contra un procediment sancionador.

recurs

Maria
recurs

L'Ajuntament
següents:

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER."

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
interposat per la representació de Maria Soler Casamiquela i Jorge
Segura Ballabriga, davant la Secció 5A del contenciós-administratiu del
Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya,
contra la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat el 25 de març de 1993, contra
el procediment sancionador MU92I087095.
607/94

SEGON."

Nomenar

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

Cárdenas.
TERCER."

Decret

la

en

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

seva

propera

sessió ordinària.

del Decret
núm.
1638/94 relatiu a la
contenciós-administratiu interposat per la

2.15. Ratificació
el

recurs

compareixença en
representació de

Miguel Sánchez Segura contra resolució desestimatòria de reclamacions
presentades contra denúncies per infracció de normes de circulació.

Callejas, per manifestar que després
l'expedient ha cregut que existia la
possibilitat d'un possible delicte de falsedat en document públic. En el
dia
d'avui el Sr. Callejas anuncia que ha lliurat a l'Audiència Provincial
de
Barcelona
un
escrit
en
el qual manifesta aquests
indicis. El Sr.
Callejas considera que no és legal la utilització, per a la notificació de
sancions,
d'impresos oficials de Correus que no han estat repartits per
funcionaris
d'aquesta Administració. S'ha fet ús, per al repartiment de
cartes
certificades, d'impresos d'un organisme oficial sense que aquest
intervingués ni en tingués coneixement. Això, continua el Sr. Callejas,
d'acord
amb les
consultes efectuades
a l'Audiència
Provincial, pot ser
Pren

d'estudiar

007S78

la
paraula el
la
documentació

-A

Sr.

de
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de delicte.

constitutiu

Per aquesta raó, el Sr. Callejas ha considerat que
obligació posar-ho en coneixement del Tribunal i advertir-ho
públicament en aquest Ple, per tal d'evitar possibles responsabilitats per
part
d'aquells Regidors que, per desconeixement, votin favorablement la
era

la

seva

ratificació del Decret.
El

Sr.

Callejas

en

Aran

manifesta

caldria estudiar si l'actuació del Sr.
podria ser constitutiva
del delicte
d'aixecament
de calúmnies i, en conseqüència,
si s'hauria d'actuar davant
les
instàncies judicials corresponents. El Sr. Aran
explica quin ha estat
el
desenvolupament de la tramitació d'aquest expedient que, de forma tan
altisonant
ha exposat el Sr. Callejas. En primer
lloc, el Sr. Aran afirma
que les notificacions han estat fetes en deguda forma. En el seu moment, el
Consell
d'Administració de la Societat
Municipal de Recaptació, del qual
era membre,
i per tant corresponsable, el propi Sr. Callejas, va aprovar la
posada en marxa d'un procediment de notificació més eficaç, més ràpid i més
barat que el que es feia per mitjà de l'Administració de Correus. Sovint la
tramitació
per part de Correus era massa lenta i les sancions prescrivien.
El Sr. Aran continua dient que aquest nou procés de notificació es va posar
en
marxa.
En el cas que
avui és objecte de polèmica, el Sr. Aran explica
que
es
van
fer servir uns impresos que estan a la venda per part de
l'Administració
de Correus. Només
es pot considerar
que són impresos
de
Correus
quan aquest organisme s'encarrega
de la tramitació i col.loca el
seu
segell en la targeta. D'altra forma cal considerar que només són
targetes
impreses per
Correus però
que
no
pertanyen a
aquesta
Administració,
sinó que es posen a la venda. Mentres no es va posar en
funcionament
el
servei
de
notificacions
amb targetes
pròpies, es van
utilitzar
aquests impresos, fent el seu repartiment no a través de Correus
sinó
a través de notificadors de la Societat Municipal de Recaptació. Així
es
va fer fins que es van agotar els impresos que havien estat adquirits a
Correus,
per tal d'aprofitar l'stock de què es disposava. En resum, el Sr.
Aran
confirma que es
van utilitzar per
a les notificacions
uns impresos
adquirits a l'Administració de Correus. Afegeix que el repartiment de les
aquest

certificades

cartes

de

que

assumpte

no

les

va

fer Correus

sinó els

notificadors de

la

així es fa evident en la documentació de
signatura i el número del document nacional
No pot ser considerat un delicte de falsedat
la
no existència
del segell
de Correus en les targetes, ja que no va
intervenir
aquesta administració. Per aquestes raons, altres
interpreta¬
cions d'aquest assumpte suposen una voluntat de tergiversar la realitat amb
no se sap quins propòsits.
Societat

Recaptació,

com

l'expedient,

on consten
la
d'identitat dels notificadors.

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

PSC

(15
( 8
( 2
( 2

CIU

IC
PP

Ei

vots)
vots)
vots)
vots)

A FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR

ABSTENCIÓ

contingut dels acords ratificats és el següent:

PRIMER.Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
603/94
interposat per la representació de Miguel Sanchez Segura, davant la
Secció 5S. del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de

contra la resolució de la Tinència d'Alcaldia de
Generals de 10 de novembre de 1993, amb núm. 2698,
per

Catalunya,
Serveis

desestimen

222

les reclamacions

presentades contra denúncies

per

Foment i
la que es
infracció de

de circulació urbana.

normes

SEGON.Nomenar
per
a
la representació i /defensa d'aquesta
Corporació, el Procurador dels Tribunals Sra. Carmen'áibas i Buyo, i els
Lletrats
municipals, Srs. Josep M5.. Playà i Maá'saguer i Juan A. Vílchez

Cárdenas.
TERCER." Que
Decret

en

la

seva

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

sessió ordinària.

el torn

Dins

d'explicació de vot intervé novament el Sr. Callejas,
poden fer servir impresos oficials d'una
administració
oficial sense que
aquest intervingui
i
autentifiqui l'ús que se'n fa d'ells, intervenint altres persones que no
tenen res a veure amb ell. Això pot induir a error als magistrats, com així
ho
han manifestat avui mateix en
la compareixença que el Sr.
Callejas ha
fet en l'Audiència Provincial. El Sr. Callejas manifesta que és cert que en
un
moment
determinat
es
va
aprovar
que
a
partir d'aleshores les
notificacions
es
farien per mitjà de notificadors de la pròpia Societat de
Recaptació, però és evident que ho haurien d'haver fet per mitjà d'impresos
propis, no amb els d'una altra administració. Afegeix que el Sr. Aran no
pot fer insinuacions sobre propòsits ocults, ja que ell Sr.
Callejas es
basa
en fets
i documents.
El Sr.
Callejas no assegura que hi hagi un
delicte,
sinó que fa un advertiment sobre la possibilitat d'incórrer en un
delicte si es ratifica un document que pot ser contrari a la legalitat.

qui

manifesta

2.16.

Ratificació
recurs

que
no
es
ni
organisme

del Decret núm. 1639/94 relatiu a la compareixença en el
contenciós-administratiu interposat per Juan Arnau Pena contra

denúncia de trànsit.

L'Ajuntament
següents;

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
per Juan Arnau Pena, davant la Secció 5A del contenciósadministratiu
del
Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, contra
denúncia
de
trànsit
Q3T/2418,
MU93I02617162, matrícula B-2553-ID de 4
d'agost de 1993.
PRIMER."

2474/93

interposat

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

Cárdenas.

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

TERCER." Que
Decret

2.17.

en

la

seva

propera

el present

sessió ordinària.

Ratificació
del Decret núm.
1670/94 relatiu a l'adjudicació del
subministrament
i instal.lació d'un sistema de telefonia digital per

l'intercomunicació per fibra óptica entre
l'Ajímtament i diferents organismes autònoms

a

Es
procedeix tot seguit a la
Resolució, amb el següent resultat:

PSC

007879

(15 vots)

-A

els Serveis Generals de
i empreses miuiicipals.

votació de la ratificació de la present
.

A FAVOR
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CIU

( 8 vots)
(2 vots)
( 2 vots)

IC
PP

El

EN CONTRA

.

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ

.

.

contingut dels acords ratificats és el següent:

PRIMER.-

Adjudicar

l'empresa

PHILIPS TELECOMUNICACIONES, S.A.

el
digital, de xarxa
privada mitjançant la intercomunicació per fibra òptica entre Serveis
Generals
de l'Ajuntament
i els diferents Organismes Autònoms i Empreses
Municipals, d'acord amb el projecte aprovat, per un import total, IVA
inclòs, de 56.500.000'-PTA.
a

subministraunent i instal.lació

SEGON.-

d'im sistema de telefonia

Fer càrrec de

la
quantitat de 56.500.000'-PTA a la partida
següent:
20.000.000'-PTA en el pressupostos de
l'any 1995, i 9.125.000'-PTA en els pressupostos dels anys 1996, 1997, 1998
2.121.62300
i

de la

forma

1999.

TERCER.Requerir a l'empresa PHILIPS TELECOMUNICACIONES,
S.A.,
adjudicatària del subministrament, para que dins el termini de DEU dies
comptats des del següent al de la notificació d'aquesta resolució, ingressi
a les Arques Municipals l'import de 2.260.000'PTA, corresponent al 4% del
pressupost
adjudicat, en concepte de fiança definitiva que garanteixi la

bona execució del subministrament i instal.lació del sistema, i lliure a la
de Compres
i Manteniment una fotocòpia de la carta de pagament

Unitat

perquè

consti

a

l'expedient

de la

raó i formalitzi

seva

el corresponent

contracte.

QUART.Retornar a l'empresa adjudicatària
PHILIPS TELECOMUNICACIO¬
NES, S.A., la fiança dipositada en concepte de garantia provisional, per un
import de 1.184.850'-PTA, un cop ingressi la fiança definitiva.

CINQUÈ." Retornar, així mateix, a les empreses "REVENGA INGENIEROS,
S.A."; "TELENORMA, S.A."; "TELEFONICA SISTEMAS, S.A.", "ALCALTEL-IBERTEL" i
"SAINCO", la quantitat de 5.924.250'-PTA, dipositades en concepte de fiança
provisional per a poder concórrer a la licitació del subministreiment i
instal.lació del sistema indicat.

SISÈ.- Notificar el contingut de la present Resolució
ri

i

a

a

l'adjudicata¬

les empreses concurrents.

SETÈ.- Ratificar aquesta Resolució

en

el proper Ple.

Pren la

paraula el Sr. Morcillo per tal de recordar que fa més de dos
l'equip de govern va anunciar la voluntat de procedir a la
d'aquest sistema de telefonia. Aleshores,
per
part de
l'oposició, es va demanar en Comissió Informativa, informació exhaustiva,
tècnica i econòmica, sobre el funcionament d'aquest sistema. Recentment, en
una
nova reunió
de la
Comissió Informativa
de Serveis
Generals, es va
reiterar aquesta sol.licitud d'informació. Ahir es va rebre la convocatòria
per
una reunió
de demà en la qual està inclosa,
com un dels
punts de
l'Qrdre
del Dia, informació sobre
aquest tema. El Sr.
Morcillo considera
que
no és lògic que es
pretengui informar demà sobre quelcom que avui es
presenta a l'aprovació del Ple. Aquest fet no és correcte.
mesos

que
intal.lació

El

abans

Sr.

de les

d'implantar

Aran

recorda

vacances

que es va

d'estiu,

en

aquest nou sistema de

celebrar

la qual

es va

una

Comissió

Informativa,

informar sobre la voluntat

telefonia. Aleshores alguns membres

de

l'oposició

van

assumpte.

Es

demanar (si podien tenir accés a la documentació-liobre aquest
respondre a aquesta petició dient
,xia documentació
estava a la seva disposició. En la darrera Comissió Iprfpróativa feta
aquest
mes
de setembre es va
tornar a demanar informació<>^e la qual cosa
se'n
dedueix que els Regidors que reclamaven aquesta informació no havien anat a
consultar-la, tal com es va oferir. A la vista d'aquesta situació, el propi
Sr.
Aran va decidir incloure aquest tema com
un dels punts de l'Ordre del
Dia que la Comissió Informativa de Serveis Generals celebrarà demà, i en la
qual a més de la informació bàsica que els Regidors podrien haver obtingut
pel seu compte, es parlarà del pla d'implantació concreta del sistema de
telefonia digital.
va

Ratificació

2.18.

del Decret núm.

1909/94 relatiu

cions

judicials contra Ricardo Dual
danys a la via pública.

L'Ajuntament
següents:

en

Ple

aprova per

a

l'interposició d'ac¬
en
reclamació per

Doya i altre

unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER.-

Interposar les accions judicials pertinents contra el Srs.
DOYA, amb domicili en Terrassa, Polígono Vilardell, 1^ Bloque,
núm.
l-,45, i contra LEONIDES SANTIAGO JIMENEZ,
veí de Terrassa, carrer
Rioja, n^ 7,
29,1®, en reclamació de la quantitat de 169.650 pessetes,

RICARDO DUAL

dels danys produits

import

a una

barana i al

mur

de contenció de la Riera

de les Arenes.
SEGON.-

ció,

Nomenar per a

la representació i defensa d'aquesta Corpora¬

el Srs Anna Galiana Cruz i Primitivo Villasol Valderrey, Lletrats Mu¬

nicipals.
TERCER.seva

2.19.

Elevar el present

Decret al Plè de

la Corporació per a la

ratificació.
Ratificació
del Decret núm. 1910/94 relatiu a la compareixença en el
recurs contenciós-administratiu interposat per Soledad Corbera Monset
contra

l'aprovació definitiva de la modificació del P.G.O. en l'àmbit

del soterrament de les línies de RENFE de Terrassa.

L'Ajuntament
següents:

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

Comparèixer, com a coadyuvant de la demandada Generalitat de
de conformitat amb l'article 64 de la Llei de la Jurisdicció
contenciosa-administrativa,
en
el recurs contenciós-administratiu núm.
823/94
interposat per la Sra. Soledad Corbera Monset, davant la Secció 32de
la Sala Contenciós-Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya, contra l'aprovació definitiva de la Modificació del Pla general
d'ordenació, en l'àmbit del soterrament de les línies de RENFE de Terrassa.
PRIMER.-

Catalunya,

Nomenar
per
a
la representació i
defensa d'aquesta
els Procuradors dels Tribunals Sra. Carmen Ribas i Buyo, de
Barcelona,
i Sr. Luis Estrugo Muñoz, de Madrid, i els Lletrats municipals,
Srs. Josep MA. Playà i Massaguer i Juan Antonio Vílchez Cárdenas.
SEGON.-

Corporació,

Decret

TERCER.- Que el Ple
en la seva propera

de l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau,

el present

sessió ordinària.
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2.20.

Ratificació
del Decret num. 1911/94 relatiu a la compareixença en el
recurs
contenciós-administratiu interposat
per
Ramon Jufresa Duran

l'aprovació definitiva del P.G.O.

contra

l'àmbit del soterrament

en

de les línies de RENFE de Terrassa.

L'Ajuntcunent
següents:

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER.-

Comparèixer, com a coadyuvant de la demandada Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb l'article 64 de la Llei de la Jurisdicció
contenciosa-administrativa, en el recurs contenciós-administratiu núm.
824/94
interposat pel Sr. Ramon Jufresa Duran, gerent de Bartamat, davant
la
Secció 3s. de la Sala Contenciós-Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia
de Catalunya, contra l'aprovació definitiva de la Modificació del
Pla
general d'ordenació, en l'àmbit del soterrament de les línies de RENFE
de Terrassa.
SEGON.-

Nomenar
per
a
la representació i
defensa d'aquesta
Corporació, els Procuradors dels Tribunals Sra. Carmen Ribas i Buyo, de
Barcelona,
i Sr. Luis Estrugo Muñoz, de Madrid, i els Lletrats municipals,
Srs. Josep MS.. Playà i Massaguer i Juan Antonio Vilchez Cárdenas.

Decret

TERCER.- Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui,
en la seva propera sessió ordinària.

2.21.

Ratificació

judici
Santa
carrer

del Decret núm.

1912/94 relatiu

de menor quantia interposat per la
Lucia, S.A. en reclamació per danys
del Cami de Castellar, núm. 6.

L'Ajuntament
següents:
PRIMER.-

en

Ple

aprova per

Comparèixer

si s'escau, el present

la compareixença en el
Companyia d'Assegurances
a un
habitatge situat al
a

unanimitat la ratificació dels acords

el judici de menor quantia 271/93 interposat
COMPANYIA DE SEGUROS SANTA LUCÍA, S.A.
domiciliada
a
la
Plaza
de
España, 15 de Madrid,
en recléimació
de la
quantitat de 6.571.767 pessetes, import dels danys soferts a una vivenda
situada al carrer del Cami de Castellar, 6 de Terrassa.
contra

en

aquesta corporació, per la

SEGON.-

Nomenar

per

a

Corporació, els Srs. Anna Galiana
Lletrats Municipals.
TERCER.seva

la

representació i
i Cruz i Primitivo

Elevar el present Decret

al

defensa

d'aquesta

Villasol Valderrey,

Ple de la Corporació

per

a

la

ratificació.

2.22. Ratificació

del Decret núm.

1913/94 relatiu

l'interposició d'ac¬
judicials contra José M. Casas Doladeras i altre en reclamació
danys a la via pública.
a

cions
per

L'Ajuntament
següents:
PRIMER.-

226

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

Interposar les accions judicials pertinents

contra el Srs.

JOSE

MARIA CASAS

BOLADERAS,

vei de Terrassa,

carrer Card^iiíe,
32, i
veí de Terrassa,
carrer Fpif^Vella, n^lS, i
contra
la Compañía Asseguradora
"SCH¥EIS"amb domíci^í^n Barcelona, Vía
Augusta, 153, en reclamació de la quantitat de 41.17,§!^essetes, import dels
danys soferts a una tanca de protecció i un senyal de tràfic, ubicades a la
sortida de la A-18, Avgda. del Vallés.

JOSE HARIA CASAS CABA,

contra

SEGON.-

Nomenar

Corporació, el Srs Anna
Lletrats Municipals.

a
la representació
i defensa d'aquesta
Galiana i Cruz i Primitivo Villasol Valderrey,

per

Elevar el present Decret

TERCER.-

al Ple de

la Corporació per a la

ratificació.

seva

2.23.

Ratificació

del Decret núm. 1914/94 relatiu a
la designació del Sr.
Hagi Cadevall i Soler com a representant de l'Ajuntament al Consorci
d'Ensenyament a Distància, al Fòrum Universitari i al Consorci del
Centre Català del Plàstic.

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

(15
( 8
( 2
( 2

CIU
IC
PP

El

vots)
vots)
vots)
vots)

A FAVOR
EN CONTRA

ABSTENCIÓ
EN CONTRA

contingut dels acords ratificats és el següent:

el Sr. Magi Cavevall i Soler Comissionat de
aimb l'encàrrec de representar l'Ajuntament de
Terrassa
i impulsar les accions
oportunes en els àmbits universitaris en
que aquell participa.
PRIMER.-

Promoció

Designar
Universitària,

SEGON.-

Soler

al

Terrassa i

Designar representant de l'Ajuntament el Sr. Magi Cadevall i
d'Ensenyament a Distància, el Fòrum Universitari de

Consorci

al Consorci del Centre Català del Plàstic.

TERCER.El Comissionat
de Promoció Universitària no percebrà cap
retribució, i l'Ajuntament tant sols li abonarà les dietes que acrediti per
la tasca desenvolupada.

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

CINQUÈ.- Notifiqui's el present Decret
Dins

el torn

d'explicació de vot,

a tots

pren

el present

Decret, si

els interessats.

la paraula el Sr.

Massó per

del seu Grup no significa que tingui res
Cadevall, a qui considera prou capaç per
dur
a
li encomanen, sinó pel fet que dins de
l'Ajuntament, tant a l'equip de govern com a l'oposició, hi ha persones
prou
vàlides per dur a terme aquestes tasques. Hagués estat convenient, si
més no, que s'hagués consultat a l'oposició per aquesta designació.
que el vot contrari
de la persona del
Sr.
terme les
funcions que se

puntualitzar
en

contra

Per

l'Ajuntament

de la
Presidència es manifesta
que, efectivament,
de Terrassa compta amb prou gent el suficientment preparada

part
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desenvolupar aquestes tasques. Però també hi ha, fora de l'Ajuntéiment,
que
reuneixen
aquestes
característiques.
El Sr.
Alcalde
puntualitza que sí que va comentar aquesta proposta aunb els membres de
l'oposició. El Sr. Alcalde afegeix que el Sr. Magí Cadevall és una persona
prou
vàlida per les funcions que se li encomanen i lamenta que no hagi
estat
ben rebuda la
seva
designació, màxim tenint en compte que la seva
per

persones

tasca

serà econòmicament desinteressada.

2.24.

Ratificació

de
la
Resolució num.
1918/94 relativa
a la
proposta
d'establiment de les dues festes locals dins del calendari de 1995.

L'Ajuntciment
següents:

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER."

per
Festa

a

Proposar com a dates corresponents a les dues festes locals
1995 els dies 13 d'abril i 3 de juliol. Dijous Sant i Dilluns de
Major, respectivament.
SEGON."

seva

Sotmetre

la present

Resolució

a

l'Ajuntament Ple,

per

a

la

ratificació, si s'escau.
Comunicar"ho al

TERCER."

Departament de Treball de la Generalitat de

Catalunya, als efectes adients.
2.25.

Ratificació

del

Decret

núm.

716/94

relatiu

a

l'establiment dels

fitxers automatitzats de
i procesen

l'Ajuntament de Terrassa, els quals contenen
dades de caràcter personal.

L'Ajuntament
següents :

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER."
Els fitxers automatitzats
de l'Ajuntament de
Terrassa, en
els
que es contenen i procesen dades de
caràcter personal, als que afecta
el
que disposa la Llei Orgànica 5/1992, de
29 d'octubre, de Regulació del
Tractciment
Automatitzat de les Dades de Caràcter
Personal, són els que es
relacionen en l'annexe d'aquest Decret.

SEGON."

La

automatitzats de
sense
perjudici de
la
i custodia dels fitxers

responsabilitat sobre els
correspon
a
l'Alcalde"President,
responsabilitat
directa que en la gestió
correspongui al personal al servei d'aquest.

fitxers

referència

TERCER." Els responsables directes dels fitxers adoptaran les mesures
necessàries per tal d'assegurar que les dades existents són utilitzades per
a
les finalitats per
a
les quals varen ésser recollides, i per personal

degudament autoritzat.
Els

QUART."
exercir

el

seu

afectats

dels fitxers automatitzats indicats,
poden
rectificació i cancelació de dades, quan

dret d'accés,

procedeixi, davant l'Alcalde de la Corporació.

CINQUÈ."
advertiran
seva

Els

dels

directes

obligació de dedicar"los exclusivament

cedeixen,

fitxers

automatitzats

a

la

finalitat

per

la qual

de conformitat amb el que disposa l'article 11.5 en relació

el 4.2 de la LORTAD.
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responsbles

expressament als cesionaris de dades de caràcter personal de la
es

amb

SISÈ.-

Comunicar el
contingut del present Decret als departaments
de l'Ajuntament, i trametre còpia del
mateix,al Butlletí Oficial
de la Província per tal que es procedeixi a la seva

afectats

^jitn'licació.

SETÈ.efectes que
2.26.

Elevar el

consideri la

contingut del present Decret
seva ratificació.

al Ple Municipal,

a

Ratificació

de la Resolució núm. 3340/94 relatiu a l'aprovació de la
del projecte d'urbanització del Pla Parcial de Can Roca I,

separata
relativa

a

l'electrificació del sector.

L'Ajuntament
següents;

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER.-

Aprovar la separata del projecte d'urbanització del Pla
Roca I,
relativa a l'electrificació del sector, per un
import de 132.731.997,- PTA.

Parcial

de Can

SEGON.-

Sotmetre

a

informació

pública,

per un

termini de QUINZE (15)

DIES, el projecte d'urbanització abans esmentat, mitjançant edicte publicat
en

el Butlletí Oficial de la Província i

que
si no es presenten reclcunacions
s'entendrà aprovat definitivament.
TERCER.- Ratificar

2.27.

en

en

la premsa

local, considerant-se

el període

d'exposició pública

aquesta Resolució en el pròxim Ple.

Ratificació
del Decret núm. 3772/94
relatiu a la constitució de la
Comissió
de Delimitació dels nous
límits dels termes municipals de
Rubí i Terrassa i

designació dels representants d'aquest Ajuntament.

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

(15
( 8
( 2
(2

PSC
CIU
IC
PP

El

la ratificació de la present

A FAVOR

vots)
vots)
vots)
vots)

ABSTENCIÓ
A FAVOR

ABSTENCIÓ

contingut dels acords ratificats és

el següent:

Designar, com a representants de l'Ajuntament de Terrassa,
s'ha de constituir per dur a terme la nova fitació i la
corresponent redacció de les noves actes de delimitació, en substitució de
les
anteriors, dels nous límits dels termes municipals de Rubí i Terrassa,
en
execució del Decret 195/1994
de 26 de juliol de la Presidència de la
Generalitat,
pel que s'aprovà
l'alteració parcial d'ambdós
termes
municipals, els membres següents: Sr. Manuel Royes i Vila, Alcalde-Presi¬
dent
de l'Ajuntament
de Terrassa; Srs. Quintin Montes i Pérez i Josep
Ballart í Ballús, Regidors de l'Ajuntament de Terrassa; Sr. Abundio Lorente
i
Millàn, Secretari General de la Corporació;
i Sra. Angels Figueres i
Casamada, arquitecte tècnic. Cap del Departament d'Informació Urbanística,
com a tècnic de l'Ajuntament.
PRIMER.-

en

la comissió que

SEGON.-

designades

Notificar aquesta

com a

resolució

membres de la comissió

a

les persones

que

han estat

esmentada.
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A

TERCER."

Comunicar

d'Administració

aquesta

Local del Departament

resolució a
la Direcció
General
de Governació de la Generalitat de

Cataliuiya.
QUART." Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària.
Pren la

paraula el Sr. Massó per manifestar, respecte a la composició
amb representació municipal, que l'oposició és marginada sistemà"
ticament. El Sr. Massó expressa la seva protesta per aquest fet.
d'òrgans

El

Sr. Alcalde assenyala que, per la
seva banda, els Ajuntaments de
i d'Ullastrell han constituït comissions de delimitació de composició

Rubí

similar
en

la que
comissió
a

una

avui s'aprova

per a l'Ajuntament de Terrassa. Afegeix que
delimitació
territorial
no
es
designen els seus

de

representants
en proporció a la
composició dels Grups mimicipals. Qui hi
participa són els equips de govern dels Ajuntaments respectius. Tot i així,
la
Presidència assenyala que posarà en coneixement dels Alcaldes de Rubí i
Ullastrell les consideracions fetes pel Sr. Massó.
2.28.

Ratificació
curs

del Decret núm.

3773/94 relatiu

a

contenciós-administratiu contra l'acord de

nisme

de Barcelona relatiu

rressana

pel

que

fa

a

a

la Modificació

l'interposició de

re¬
la Comissió d'Urba¬

Puntual del PERI de To-

la rectificació i reducció del

carrer

Saragos¬

sa.

L'Ajuntament
següents:
PRIMER."

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

davant la Sala
Catalunya,
contra
juliol de
1994 pel que es denegà l'aprovació definitiva de la modificació puntual del
PERI
de
Torressana
d'aquesta ciutat, pel que fa a la rectificació i
reducció del c/ Saragossa.
Interposar Recurs

Contenciós-Administratiu

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
l'acord de la Comissió d'Urbanisme
de Barcelona de 6 de

Contenciosa

SEGON."

Designar els Procuradors dels Tribunals, Sra. Maria del
Buyo i Sr. Angel Quesada Ruiz, i els lletrats d'aquesta
Corporació Sra, Dolors Mazas i Vidal i Sr. Emili Panzuela i Montero, per
a
que representin i defensin els interessos de l'Ajuntament de Terrassa en
Carmen

Ribas

l'esmentat Recurs Contenciós-Administratiu.
TERCER." Ratificar aquest

2.29.

Ratificació

Diputació

Decret pel Ple de l'Ajuntament.

del Decret núm.

3774/94 relatiu

a

la sol.licitud

a

la

de Barcelona d'un increment de la subvenció atorgada dins
l'execució del projecte de semaforització

del
PCAL 1992-1993, per a
de l'Avgda. del Vallès.

L'Ajuntament
següents:

Local
del

Ple

aprova per

Sol.licitar
a
la
la subvenció atorgada

PRIMER."
increment de

en

unanimitat la ratificació dels acords

Diputació Provincial de Barcelona, un
dins del Pla de Cooperació i Assistència

1992-1993, per una quantitat de 12.873.966,- PTA, per a l'execució
projecte de semaforització de l'avinguda del Vallès, 2a. Fase.

230

TERCER.- Ratificar aquesta

Resolució pel Ple de l'Ajuntament.

Tot

seguit es procedeix a donar compte a l'Ajuntaiment en Ple, per al
coneixement, d'una sèrie de Decrets i Resolucions que duen els números
2.30.
al 2.32. de l'Ordre
del Dia de la
present sessió, i que
es trans¬
seu

criuen
2.30.

a

continuació.

Donar compte del Decret núra. 1555/94 relatiu a la
veni de col.laboració en matèria formativa amb la

lona

fi de realitzar els

a

cursos

signatura d'un con¬
Diputació de Barce¬
al Ciutadà", "Gestió de

de "Atenció

Compres" i "Dret comunitari".

PRIMER.-

Signar un conveni de col.laborció en matèria formativa entre
Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa, a fi de portar a
terme,
inicialment, la realització dels cursos de formació de :"Atenció al
Ciutadà", de "Gestió de Compres" i de "Dret Comunitari" previstos en el Pla
de Formació per a 1994.
la

Facultar al Tinent d'Alcalde de Foment i Serveis Generals per
gestions i signatures necessàries per al compliment de
l'acord anterior.
SEGON.-

a

efectuar

en

la

les

TERCER.-

2.31.

Donar compte

primera sessió
Donar

compte del

Ginés

Gil i Escoriza

de

Terrassa Zona

Sr.

Gabriel Zafra

PRIMER.-

del present Decret
celebri.

l'Excm. Ajuntament

Ple

en

núm. 1559/94, relatiu a la baixa del Sr.
a representant de l'A.V.
de Can Farellada
Sur al Consell
Municipal de Zona III i nomenar al
i Calero per a substituir-lo.
Decret

de

Donar

com

baixa

de l'Associació de

representant

a

que aquest

al

Ginés

Sr.

Veïns de Can

Gil

i

Escoriza,

com

Parellada de Terrassa

a

Zona

Sur, al Consell Municipal de Zona III.
SEGON.- Nomenar al Sr.

de l'esmentada entitat
TERCER.- Que es

en

Gabriel Zafra i Calero,

notifiqui aquest acord als interessats.

compte de la
condició dels

d'una

representant

aquest Consell Municipal.

QUART.- Donar compte d'aquest
2.32. Donar

com a nou

acord

a

la

sessió del Ple.

propera

Resolució núm. 1578/94
aspirants de les bases

relativa a la supressió
cobrir una plaça de

per a

Peó de Mercats.

Suprimir, de les bases per a cobrir una plaça de Peó de
aprovades per l'Excm. Ajuntament Ple de data 26 de maig d'enguany,
de
la base segona Condicions
dels aspirants l'apartat que diu: "Estar en
possessió del permís de conduir de la classe B-2".
PRIMER.-

Mercats

SEGQN.-

007883
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compte de la present

resolució

a

l'Excm. Ajuntament en

231

Ple

la

en

primera sessió que aquest celebri.

TERCER." Donar la
Per

tràmit

a

la present resolució.

part
de l'Alcaldia s'anuncia la inclusió, com a assumpte de
aquest apartat de l'Ordre del Dia, del contingut d'un Decret del

en

Patronat

publicitat adient

Municipal d'Educació, que no va poder ser inclòs dins l'Ordre del
sessió per motius de temps. El Decret és el següent:

Dia de la present
2.33.

Donar

compte del Decret núm.

signació
relació

199/84, relatiu a l'acceptació de l'as¬
atorgada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat en
al finançament dels centres docents de titularitat municipal.

PRIMER."
VUIT-CENTES

Acceptar l'import provisional de

SETANTA-VUIT MIL DUES-CENTES SET

CENT VUITANTA-DOS MILIONS

PESSETES

(182.878.207.- PTA)
pel Departament d'Ensenyament (Direcció General de Centres
de la Generalitat de Catalunya, en el conveni que és vigent entre
aquesta Corporació i l'esmentat Departament, en relació al finançament dels
centres docents de titularitat municipal inclosos en el mateix, i correspo¬
nents al període de gener a agost de 1994, ambdós inclosos.

assignat
Docents)

ment

SEGON."
Que per a la seva efectivitat,
en el Departament d'Ensenya¬
abans esmentat,
es doni
compte del
present Decret,
en la
pròxima

sessió que

celebri el Ple de la Corporació.

SERVEIS GENERALS

Epígraf 3) Aprovació de l'autorització de la
privada d'im funcionari municipal.
Sotmès
per

a

votació el present

compatibilitat amb activitat

dictamen, l'Ajuntament

Ple

en

aprova

unanimitat els següents acords:
PRIMER."

Autoritzar la

compatibilitat amb l'activitat privada
duplicats de cintes de video en l'empresa
Duplico, S.A. per compte aliè i a temps parcial, destinant 18 hores
setmanals,
al funcionari i Policia Municipal d'aquesta Corporació, senyor
Francisco
Javier
Cayuela i Verges, de conformitat amb l'article 329
apartats 1 i 2 en relació a l'article 330 i concordants del Decrets 214/90,
de
30
de
juliol,
(DOCG núm.
1348,
de 28-09-90)
pel que s'aprova el
Reglcunent del Personal al servei de les Entitats Locals.
dedicada

a

la

producció de

SEGON."

al

Condicionar les autoritzacions dels

apartats anteriors

compliment de les següents condicions:

1."

l'activitat privada no es
relacioni directament amb les tasques
realitzi en el servei públic, ni en les activitats en les que hagi
intervingut en els 2 anys anteriors o en les que hagi d'intervenir.

Que
que

2.-

Que l'activitat professional no requereixi o pugui requerir coincidèn¬
cia
o presència de l'interessat
amb l'horari que tingui atribuït en
l'entitat local.

3.-

Que
la

4."
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En

l'activitat
Corporació.
cap cas

la

no

suma

requereixi cap tipus de

control, ajut

o

permis de

de les jornades de l'activitat pública principal i

S
T

privada
en

5."

superi la

no
50%.

un

jornada ordinària

de l'Administració

inoif^entada

Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigen
TERCER." Notificar els presents

acords als interessats.

Epígraf 4) Aprovació de l'autorització de la compatibilitat amb activitat
privada d'un treballador municipal.
Sotmès

a

votació el present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

aprova

unanimitat els següents acords:

per

PRIMER."

Autoritzar, la compatibilitat amb

l'activitat privada
disseny per compte pròpi i a temps
parcial,
destinant 18
hores
setmanals,
el treballador
i Ajudant
Administratiu
d'aquesta Corporació, senyor Antonio Sánchez i Tena, de con"
formitat
amb l'article 329 apartats 1
i 2 en relació a l'art. 330 i con"
cordants
del Decret 214/90, de 30 de juliol, (DOGC num. 1348, de 28"09"90)
pel que s'aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats
dedicada

a

treballs d'il.lustració

i

Locals.
Condicionar les autoritzacions dels

SEGON."

al

apartats anteriors

compliment de les següents condicions:
no es
relacioni directament amb les tasques
realitzi en el servei públic, ni en les activitats en les que
hagi intervingut en els 2 anys anteriors o en les que hagi d'inter"

1."

l'activitat privada

Que

que

venir.
2."

dència
en

3."

4."

o

l'entitat local.

l'activitat

Que
la

requereixi o pugui requerir coinci"
presència de l'interessat amb l'horari que tingui atribuït

l'activitat professional no

Que

En cap cas

privada
en

no

requereixi

un

no
50%.

tipus de

control, ajut

o

permis de

la suma de les jornades de l'activitat pública principal i
superi la jornada ordinària de l'Administració incrementada

Que respecti la normativa

5."

cap

Corporació.

d'incompatibilitats vigents.

TERCER." Notificar els presents

Epígraf 5) Aprovació
ció

acords als interessats.

de la dissolució de la Societat Municipal de Recapta"
S.A. i acceptació de l'actiu i del passiu per

de Terrassa.

part de l'Ajuntament.

Sotmès
per

a

votació el present

dictamen, l'Ajuntament en Ple aprova

unanimitat els següents acords:

PRIMER."
Procedir a la dissolució
de la SQCIETAT MUNICIPAL DE
RECAPTACIÓ DE TERRASSA, S.A., mitjançant l'acceptació total de l'actiu i
del
passiu de l'esmentada societat municipal, que s'ha establert d'acord
amb el següent INVENTARI:

ACTIU

007884
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12.308.538 PTA
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12.308.538 PTA

PASSIU

Acceptar l'obligació de satisfer el pagament del passiu
liquidació i acceptar qualsevol altre obligació que no
consti
en
aquests
acords procedents
tant de tributs,
impostos
o
cotitzacions
obligatòries, com de saldos deguts a proveïdors, sempre que
s'acreditin degudament justificats.
SEGON."

resultant

de la

Acceptar tots els drets
DE TERRASSA, S.A.

TERCER."

MUNICIPAL DE

i accions

de la

SOCIETAT

RECAPTACIÓ

QUART."
Facultar el President i del Consell d'Adminitració, Sr.
Royes i Vila, per a que pugui atorgar tots els documents, que siguin
necessaris, fins i tot de rectificació i de subsanació, per a l'efectivitat
Manuel

dels anteriors acords.

d'explicació de vot pren la paraula el Sr. Pons,
favorable amb l'argument de què el Grup municipal
de
CiU ha estat sempre en contra de la constitució de societats mercantils
municipals. Aquestes empreses, com ja es va advertir en el seu moment,
podien provocar greus problemàtiques de caire legal i fiscal.
Dins

qui

el torn

justifica el

seu vot

Epígraf 6) Aprovació de la dissolució de la Societat Municipal Egar Sis,
S.A.
i acceptació de l'actiu
i del passiu per part de l'Ajun¬
tament.

Sotmès
per

a

votació el present

Procedir

PRIMER."

SIS,

dictamen, l'Ajuntament en Ple aprova

unanimitat els següents acords:

S.A.

l'esmentada

mitjançant
societat

a

la dissolució de la societat

municipal EGAR

l'acceptació total de l'actiu i del passiu de
municipal, que s'ha establert d'acord amb el següent

INVENTARI:
ACTIU

31.157.288 PTA

PASSIU

31.157.288 PTA

SEGON."

Acceptar l'obligació de satisfer el pagament del passiu

resultant
de la
liquidació i acceptar qualsevol
consti
en
aquests
acords procedents
tant de
cotitzacions
obligatòries, com de saldos deguts a
s'acreditin degudament justificats.
TERCER."

Acceptar

tots

els

drets

altre obligació que no
tributs, impostos
o
proveïdors, sempre que

i accions

de la

societat

municipal EGAR SIS, S.A.
Facultar el President i el Vice"President del Consell
d'Administració, Srs. Manuel Royes i Vila i Josep Aran i Trullàs, per a que
cadascun
d'ells,
indistintament, pugui atorgar tots els documents que
siguin necessaris, fins i tot de rectificació i de subsananció, per a
QUART."

l'efectivitat dels anteriors acords.

paraula el Sr. Morcillo per manifestar que el seu Grup
ja va assenyalar,
en
el moment de creació d'aquest tipus
d'empreses, que aquests organismes feien més confusa i enrarida la situació
del
personal que era traspassat. Ja aleshores CiU va anunciar que aquestes
Pren

municipal
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la

de creació de la present societat s'incorria en una

contr^á'icció, donat

Aj^y¿Cament,

que

deia que l'empresa volia prestar servei al propi
quan abans
d'això
ja era un servei que estava inclòs dins l'organigrama de l'Ajunta¬
es

Ara

rectifiquen aquestes contradiccions, amb el consegüent
al personal que va ser traspassat en el seu moment i que ara
torna
a ser traspassat. El Sr.
Morcillo recorda que el Grup municipal de
CiU
va demanar informació
sobre les condicions
en les quals
el personal
havia
estat traspassat a la
Societat Egarsis, així com les condicions en
què tornaven a l'Ajuntéiment. Aquesta informació no ha estat encara
lliurada. El Sr. Morcillo conclou la seva intervenció dient que la Societat
que
avui es disol no ha fet més que crear problemes i malestar entre el
personal, sense cap fruit ni benefici.

ment.

malestar

es

per

El
Sr. Aran manifesta en primer lloc que la voluntat de l'equip
de
govern és prestar un servei al ciutadà.
Des d'aquest punt de vista, la
llei
permet diverses formes d'organització per complir aquest objectiu. En
el
seu
dia,
l'equip de govern va optar per una d'aquestes fórmules

d'organització,

la de societat anònima municipal. L'empresa ha prestat el
eficaç i sense cap trauma pels treballadors.

servei de
forma
àgil,
Poteriorment
es va
creure
seu

anònima

municipal

convenient transformar la

fórmula de societat

la d'organisme autònom o institut. Les raons d'aquesta
modificació és que convenia que fossin organismes administratius, donat que
es
van assumir
dues
tasques noves que abans no es
tenien, com són les
d'inspecció dels padrons de l'IAE i de l'IBI. Aquestes tasques han de ser
desenvolupades per personal funcionari, la qual cosa obliga a la creació
d'uns
organismes regulats pel dret administratiu. No hi ha hagut cap
modificació
de la
qualitat del servei que es presta als ciutadans, ni
tampoc cap trauma per als treballadors.
en

Epígraf 7) Aprovació de l'autorització de la compatibilitat amb una activi¬
tat
pública secundària, a temps parcial,
d'una Tècnica d'Admi¬
nistració General d'aquest Ajuntament.
Sotmès
per

a

votació el present

dictamen, l'Ajuntament en Ple aprova

unanimitat els següents acords:

a
la senyora Ana Catalina Supervia i
la compatibilitat de les seves tasques principals de Tècnic
d'Administració
General d'aquest Ajuntament, amb
les funcions secundàries
de
professora de l'Escola de Policia de Catalunya, a temps parcial, amb
PRIMER.-

Autoritzar per

Yssocratis,

compliment de la normativa de compatibilitats vigents, arts. 324 i
següents del Decret 214/90, de 30 de juliol, DOGC núm. 1348, de 28-9-90 pel
que s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals.

estricte

SEGON.- Notificar el present
ENS

acord

a

la interessada.

AUTÒNOMS

GERÈNCIA MUNICIPAL D'URBANISME
Epígraf 8) Aprovació

inicial

la

de

l'àmbit de la fàbrica

Quan passa un minut de
niéiment de la sessió el Sr. Peiró.
Es

Modificació

Puntual

del

P.G.O. en

Guardiola.

les vuit de la tarda, s'absenta momentà-

procedeix tot seguit a la

votació

del present dictamen, amb
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el

següent resultat:
PSC

CIU
IC
PP

El

(15
( 7
( 2
( 2

A FAVOR

Aprovar l'informe sobre el tractament dels suggeriments

presentats

durant

modificació

del Pla

Guardiola, al

el

d'exposició

període

General d'Ordenació

en

al

públic

l'àmbit

Aprovar inicialment la modificació del Pla General d'Or"

l'àmbit de

l'antiga fàbrica Guardiola, al

TERCER."

Sotmetre

informació

l'avanç de
fàbrica

de

de l'antiga

Sant Antoni.

carrer

SEGON."
en

ABSTENCIÓ

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER."

denació

A FAVOR
A FAVOR

vots)
vots)
vots)
vots)

el

document

ara

carrer

Sant Antoni.

aprovat

inicialment

a

al

públic per tal que durant el termini d'un mes, comptat a
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.
Notificar els

QUART."
drets

en

acords

presents als titulars

de béns i

l'àmbit

al.legacions,
de l'endemà de

objecte de la proposta, per tal que puguin presentar
si ho estimen oportú, dins del termini d'un mes comptat des
la data de recepció de la notificació.

CINQUÈ."

que
el document ara aprovat inicialment
provisionalment, amb els efectes consegüents i sense
necessitat de nou acord exprés, si una vegada finalitzat el termini previst
a
l'efecte resulta que
no s'han presentat
al.legacions ni s'han produït

quedarà

Entendre

aprovat

altres circumstàncies modificatives de la proposta.

Quan passen dos minuts de les vuit de la tarda,
la sessió el Sr.

es

reincorpora a

Peiró.

Epígraf 9) Aprovació

definitiva de la modificació puntual del Pla Parcial
sector d'urbanització prioritària.

de Can Roca I,
Es

el

procedeix tot seguit a la votació
següent resultat:
PSC

CIU
IC
PP

El

(15
( 8
( 2
( 2

vots)
vots)
vots)
vots)

del present dictamen, amb

A FAVOR
A FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR

contingut dels acords aprovats és el següent:

Aprovar l'informe pel qual es proposa desestimar
presentada durant el període d'exposició al públic de la
modificació
puntual del Pla Parcial Can Roca I, aprovada inicialment pel
Ple de l'Ajuntciment en sessió de 28 d'abril de 1994.
PRIMER."

l'al.legació

SEGON."

Parcial Can Roca I,
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Aprovar definitivament la modificació puntual del
sector d'urbanització prioritària.

Pla

TERCER."

V

Notificar

els

acords presents

_

i trametreXcòpia del
document tècnic i de l'expedient administratiu a la Comissió jd^rbanisme de
Barcelona,
en compliment del que preveu l'article 201 de^íext Refós de la
legislació urbanística de Catalunya (DL 1/1990 de 12 de,í^íiol).

Oficial

de

QUART."
Publicar
l'acord
d'aprovació definitiva al Butlletí
la Província,
fent l'advertiment dels recursos que podran

interposar"Se.

CINQUÈ."

Notificar

els

Administrativa de
recursos

que

presents
a
l'Associació
l'al.legant, advertint"los dels

acords

Cooperació del sector i
podran interposar.

a

Epígraf 10) Aprovació inicial de la modificació del Pla General i aprovació
inicial
del
Pla
Parcial
de
l'àmbit corresponent
a l'antic
emplaçament previst per l'estació depuradora, el Pla de Les
Fonts, promogut

per

INCASOL.

paraula en primer lloc el Sr. Morales, per tal de
plantejar que el present dictamen resti sobre la taula, sense procedir a la
seva
votació.
Les
raons
aduïdes
pel Sr. Morales són que en Comissió
Informativa es va posar de manifest que existia consens amb l'Associació de
Veïns
sobre
aquest tema. No obstant, els propis veïns del sector han
manifestat
que no existeix tal consens. Hi ha
moltes propostes que no han
estat
recollides i
que
l'oposició no coneix, precisament perquè no han
estat
presentades a la Comissió Informativa. El Sr. Morales considera que
es
tracta d'un tema prou important com per justificar que s'ajorni la seva
votació,
i per tal de poder dur a terme un procés real d'informació i de
negociació amb els veïns. Cal que tots els Grups municipals coneguin les
propostes
que han estat rebutjades i les raons
per les quals no han estat
Pren

la

recollides.

seguidament el Sr. Montes, qui recorda que al llarg de
d'aquesta modificació s'han produït un seguit de suggeriments
per
part de diversos sector de la zona afectada, així com per part de
l'Ajuntament. El propi Sr. Montes recorda que va informar que, des del
moment d'aprovació de l'avanç de modificació fins a la proposta que avui es
presenta,
han estat mantigundes reunions conjuntes en les quals han
participat l'Associació de Veïns, l'Ajuntament i l'Institut Català del Sòl.
El Sr. Montes informa que es van recollir majoritàriament les peticions que
es
van formular.
Hi ha una, relativa al tema comercial, que no es
va
recollir
però, afegeix el Sr. Montes, s'havia modificat substancialment la
proposta inicial al respecte. Una de les al.legacions demanava que no s'hi
implantés al sector una superfície comercial tan gran com la que estava
prevista.
En les reunions mantingudes es va acordar contemplar la
desaparició de l'ús industrial, i es van assumir també les propostes en
relació
al tema comercial. En una darrera reunió, l'Associació
de Veïns,
tot
i
dient
que
el Pla Parcial no coincidia totalment amb les seves
pretensions,
es
va mostrar en disposició
d'assumir-lo, donades les
modificacions
que s'havien introduït. Els veïns van
demanar que, per part
de l'Ajuntament es fessin gestions davant el Director General de 1'INCASOL,
la
qual cosa s'ha fet. Aquestes gestions han estat positives, i així s'ha
comunicat
als
veïns.
El Sr. Montes insisteix en què la majoria dels
suggeriments han estat recollits, raó per la qual no és pertinent deixar el
tema
sobre la taula. El que avui s'aprova és un pas més que no hipoteca el
futur,
donat que es tracta d'una aprovació inicial que serà seguida per un
nou
període d'exposició pública. Els veïns tindran doncs una nova
oportunitat de presentar al.legacions. El tema ha estat suficientment
Intervé

la tramitació
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s

informat, debatut i consensuat
El

Sr.

Alcalde

part molt important.

en una

manifesta

que
els arguments aportats són
éunb la votació del present punt de
Insisteix també en què es tracta d'una aprovació inicial i
que, posteriorment, hi haurà un període d'exposició pública on els afectats
podran continuar presentant les seves al.legacions o propostes i, en conse¬
qüència, podrien introduir-se possibles modificacions.

suficients
per
l'Ordre del Dia.

endevant

continuar

Es

el

procedeix tot seguit
següent resultat:
PSC

(15
( 8
( 2
( 2

CIU
IC
PP

El

a

la votació del present dictamen, óunb

vots)
vots)
vots)
vots)

A FAVOR

ABSTENCIÓ
EN CONTRA

ABSTENCIÓ

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.-

Aprovar l'informe de l'Institut Català del Sòl sobre
suggeriments presentats durant el període d'exposició de
l'avanç de modificació del Pla General i del Pla Parcial de l'àmbit corres¬
ponent a l'antic emplaçament previst per l'estació depuradora, el Pla de
les Fonts, promogut pel mateix Institut.
dels

tractament

SEGON.-

inicialment la modificació del Pla General
inicialment el Pla Parcial de l'àmbit corresponent a
l'antic
emplaçament previst per l'estació depuradora, el Pla de les Fonts,
promogut per l'Institut Català del Sòl. L'aprovació inicial s'atorga en el
benentès
que
prèviament a la provisional,
si correspon, el promotor
modificarà
l'article
16
de les
ordenances reguladores
del Pla Parcial
(determinacions per a la zona anomenada comercial i de serveis), apartat 14
(condicions d'ús) punt 5 (ús industrial), en el sentit de suprimir les
referències
a
ús
industrial (enunciat)
i activitat industrial (primera
línia) i substituir-les per ús artesanal i activitat artesanal, respectiva¬
d'Ordenació

Aprovar

i aprovar

ment.

TERCER.-

formació

al

Sotmetre els documents

l'endemà

cial de la Província i al Diari de Terrassa,

gacions

ara

aprovats inicialment a in¬

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

públic

que

puguin presentar-se les al·le¬

s'estimin oportunes.

Notificar els acords presents als titulars de béns
i
objecte de la proposta i a les Associacions Administrati¬
ves
de Cooperació dels sectors Can Falguera, Sant
Joan i Sant Pere de Les
Fonts,
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. També, i als efectes d'allò que preveuen els articles 57 i
58
del Text Refós de la legislació urbanística
de Catalunya (DL 1/1990 de
12
de juliol), els acords presents es notificaran
a: Junta d'Aigües de la
Generalitat,
Junta de Sanejament de la Generalitat, Ferrocarrils de la Ge¬
neralitat, Comissió Territorial d'Equipaments Comercials de la Generalitat,
Servei
de Carreteres
de
la Diputació de
Barcelona i Ajuntament de Sant
QUART,-

drets

en

l'àimbit

Quirze del Vallès.
Dins

Callejas,
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el

torn

qui manifesta

d'explicació
que

el

de

vot

vot d'abstenció

pren

del

la paraula
seu

el Sr.

Grup recull

la

Montes

l'han
convençut. Si
en els
contactes propers
amb els veïns
formulen arguments convincents, el propi Grup^jnUnicipal del Partit
Popular presentarà al·legacions durant el període d'exposició al públic.
no

aquests

tema

El
Sr. Morales considera que el seu
Grup hagués volgut que el
restés sobre la taula perquè, si bé és cert
que només es tracta d'una

aprovació inicial amb un període posterior d'exposició pública i possibles
modificacions, hagués calgut que aquesta aprovació inicial s'hagués fet
esgotant
totes les possibilitats d'acord.
És evident que hi ha diferents
valoracions
del
grau
d'informació i de consens que ha existit en la
tramitació
d'aquest projecte. Segons el Sr. Montes han estat suficients,
però segons l'Associació de Veïns no ho ha estat. Moltes de les seves
propostes
no han estat tractades. Finalment, el Sr. Morales anuncia que el
seu Grup presentarà les
al·legacions que consideri oportunes.
El

entre

més

per

el tema

Peiró posa de manifest que existeix, al seu judici, una
el Sr. Montes
i els veïns del
sector. Caldria debatre

Sr.

contradicció

tal d'arribar a una situació més consensuada. CiU està
s'urbanitzi el sector i, en conseqüència,
cimb
l'aprovació del Pla Parcial, però sempre intentant assolir el màxim de
consens
amb el
veïnat.
Finalment, el Sr.
Peiró assenyala que durant el
termini
d'exposició pública caldrà tenir en compte diferents aspectes, com
ara contemplar la cessió del 10 %
d'aprofitament mitjà del sòl.
totalment

d'acord amb què

El
Sr. Montes es ratifica en la seva anterior intervenció, tot
afegint que les vies per arribar al consens total no estan esgotades, tot i
que
s'ha fet un esforç molt important per intentar acostar unes posicions
que
en un principi eren força antagòniques.
La present proposta no recull
el
100% dels suggeriments dels
veïns, però sí una proporció important i,
sobretot, hi ha acord en les qüestions prioritàries. No s'ha actuat éunb
preses.
El temps de tramitació ha estat llarg, esperant acostar al màxim
les
posicions. El Sr. Montes reitera que l'Associació de Veïns va demanar
en
una
darrera
reunió
que
l'Ajuntament fes una petició concreta a
l'INCASOL,
la qual cosa s'ha fet. La petició traslladada a l'Institut ha
estat
recollida. Finalment, el Sr. Montes recorda
que la tramitació no ha
finalitzat
encara, i
que
hi ha possibilitat de rebre i analitzar noves

propostes.

Epígraf 11) Aprovació
de

inicial de l'Estudi de Detall

la finca ubicada

a

cada, l'Av. del Vallès i els
Sotmès
aprova per

a

votació

el

d'ordenació de volums

l'illa delimitada
carrers

present

per la Ctra. de Mont¬
Sauit Damià i Santa Marta.

dictaimen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords;
PRIMER."

volums d'una finca

Aprovar inicialment l'Estudi de detall d'ordenació de

a l'illa delimitada per l'avinguda del Vallès,
de Montcada i els carrers Sant
Damià i Santa Marta, promogut

emplaçada

la

carretera

per

AUTO NETTOYAGE IBERICA SOP.

SEGON." Sotmetre el document ara aprovat inicialment a informa"
al públic per tal que durant el termini de vint (20) 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

ció

al·legacions

que

s'estimin oportunes.

TERCER."

Entendre que el document ara aprovat

inicialment

que"
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dará
aprovat
acord exprés,
que

no

definitivament, a tots els efectes i sense necessitat de nou
si un vegada finalitzat el termini previst a l'efecte resulta
s'han presentat al·legacions ni s'han produït altres circumstàncies

modificatives de la proposta.

Epígraf 12) Aprovació

inicial de la modificació puntual del PERI de
contigües al sector de la Gripia (Calaf - Tossa
del Vallès).
illes

no

Sotmès
aprova per

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

tres
-

Av.

en

Ple

unanimitat els següents acords:
PRIMER."

Pla
La

Aprovar inicialment la proposta de moficació puntual
Especial de Reforma Interior de tres illes no contigües del sector de
Gripia, promoguda pel Sr. Lluís Casamitjana i Serraclara.

SEGON."
Sotmetre
el
document
ara
aprovat
inicialment a
informació al públic per tal que durant el termini d'un mes, comptat des de
l'endemà
de
la
data de
la darrera
publicació de l'edicte al Butlletí
Oficial
de la Província
i al Diari
de Terrassa, puguin
presentar"se les

al·legacions

que

s'estimin oportunes.

Entendre
que
el document ara aprovat inicialment
provisionalment, amb els efectes consegüents i sense
necessitat de nou acord exprés, si una vegada finalitzat el termini previst
a
l'efecte resulta que
no s'han presentat
al·legacions ni s'han produït
TERCER."

quedarà

aprovat

altres circumstàncies modificatives de la proposta.

QUART." Notificar els acords presents al promotor.

Epígraf 13) Aprovació

Sotmès
aprova per

i ratificació de les
de sòl

cessions

a

a

votació

Actes de formalització de
les
favor de l'Ajuntament al sector de El Sosie"

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:
PRIMER."

Aprovar i ratificar,
a tots els
efectes que siguin
firmades el 13 de juliol de 1994 pel Sr. Quintín
Montes i Pérez en nom de l'Ajuntament de Terrassa, el Sr. Carlos Román Sala
en
nom de María del Pilar,
d'Ana María i de María Román Baixeras, de Pilar
Baixeras Obrador, de María del Carmen Román Sala i de Montserrat Sala Galí,
necessaris,

les actes

i la Sra. María del Carmen Román Sala en nom de la societat CUATTRO SA, per
les
quals es formalitzen les cessions obligatòries i gratuïtes a favor de

l'Ajuntament del sòl corresponent al 10 per 100 d'aprofitament mig, a
infraestructures,
a equipaments i a zones verdes i vials, d'acord amb allò
que
estableix el Pla Parcial d'Ordenació del sector El Sosiego, aprovat
definitivament el 9 d'abril de 1992.
SEGON."

Acceptar les cessions, protocolitzar notarialment les
aprovades, sol·licitar la inscripció en el Registre de la
Propietat,
a
nom
de l'Ajuntament de Terrassa,
dels sòls cedits,
i
sol·licitar
les
exempcions de l'article 152 dels Text Refós de la
legislació urbanística de Catalunya (DL 1/1990 de 12 de juliol) per
tractar-se
de cessions obligatòries i gratuïtes en virtut del planejament,
exemptes de llicència de parcel.lació prèvia.
actes

ara

TERCER."
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Facultar

al

Sr.

Quintín

Montes

i

Pérez, Regidor

delegat de l'Ajuntament de Terrassa, per tal que
protocolització
i els documents que siguin necessaris
acords presents.

Epígraf 14) Aprovació

per

l^éíicàcia

de

dels

inicial dels

constitució

Gripia II
Sotmès

>

atorgu^"l'-á^a

-

Estatuts
i Bases d'Actuació
per a la
de la Junta de
Compensació del Pla Parcial de la
Montserrat - Torressana.

votació

a

el

present

dictamen, l'Ajuntaiment

en

Ple

unanimitat els següents acords:

aprova per

PRIMER.
a

Aprovar inicialment els Estatuts i Bases d'Actuació per
Compensació del Pla Parcial La Gripia II Torressana, presentats i promoguts per INMOBILIARIA COLONIAL

la constitució de la Junta de

Montserrat

-

SA.

Sotmetre
el
document
ara
aprovat
inicialment a
públic per tal que durant el termini de vint (20) 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.
SEGON."

informació

al

TERCER."

i drets inclosos

béns

Notificar els acords presents a
tots els titulars de
en l'àmbit interessat,
per tal que puguin presentar

al.legacions, si ho estimen oportú, dins del termini de vint (20) dies,
comptat des de l'endemà de la data de recepció de la notificació.

quedarà

QUART."
Entendre que el document ara aprovat inicialment
aprovat definitivament, a tots
els efectes i sense necessitat de

acord

nou

resulta

exprés, si una vegada finalitzat el termini previst a l'efecte
no
s'han presentat al.legacions ni s'han produït altres

que

circumstàncies modificatives de la proposta.

CINQUÈ." Requerir
de

béns

drets

i

en

a

el sector

la societat promotora i a tots els titulars
per a
què es constitueixin en Junta de

Compensació.
Epígraf 15) Aprovació de l'adjudicació de les obres del Projecte d'Urbanit¬
zació del Pla Parcial de "El Sosiego".
Sotmès
aprova per

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

Ple

unanimitat els següents acords:
PRIMER."

Adjudicar

a

l'empresa "FOMENTQ

I
Parcial de El

DE CONSTRUCCIONES

CONTRATAS, SA", les obres del projecte d'urbanització del Pla

import de 527.284.627,- PTA.

Sosiego,

per un

Partida

3.432.61100 del Pressupost

SEGON."

PTA a la Partida
l'exercici de 1995.
TERCER."

quantitat de 477.284.627,- PTA a la
Municipal vigent, i de la quantitat de
s'habilitarà en el Pressupost Municipal

Fer càrrec de la

50.000.000,"
per a

en

Requerir

que

a

l'empresa "FOMENTO

DE CONSTRUCCIONES

Y

SA", adjudicatària de les obres de referència, perquè dins el
termini de DEU dies, comptats a partir del següent hàbil a aquell en que li
sigui notificat aquest dictamen, ingressi a les Arques Municipals l'import
de
39.873.835," PTA, en concepte de fiança que garanteixi la bona execució
CONTRATAS,

de

les obres, i lliuri al Departament
Gerència
d'Urbanisme una fotocòpia de

007888

de Contractació Administrativa de la
la Carta de Pagament perquè consti a
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l'expedient de la

seva

QUART."
CONSTRUCCIONES

I

raó i formalitzi el corresponent contracte.
Retornar

CONTRATAS,

garantia provisional, per un

l'empresa
adjudicatària "FOMENTO DE
la fiança dipositada en concepte de
import de 19.936.918,- PTA, un cop ingressi la
a

SA",

fiança definitiva.

CINQUÈ." Retornar, així mateix, a les empreses "FERROVIAL,
"COMSA, S.A.";
"CUBIERTAS Y MZOV, S.A.";
"CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PUBLICAS
Y
CIVILES,
SA"
(COPCISA);
"CORVIAM,
SA";
"AUXINI,
SA";
"CONSTRUCCIONES
RUBAU,
S.A."
"STACHYS,
SA"
(UTE);
"CORSAN EMPRESA
CONSTRUCTORA,
SA"; "EXCOVER,
S.A." "PROMOCION E
INGENIERIA DE
OBRAS,
S.A."
(PROINOSA)
(UTE);
"PENINSULAR DE ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, SA"
(PACSA) " "AGROTECSA, SA"
(UTE);
"COMYLSA, EMPRESA CONSTRUCTORA, SA";
"CONSTRUCCION
Y
GESTION
DE
SERVICIOS,
SA";
"OCP CONSTRUCCIONES, SA";
"HUARTE,
SA" i "SOCIEDAD ANONIMA DE TRABAJOS Y OBRAS" (SATO) la quantitat
de
19.936.918," PTA, i a l'empresa "AGROMAN, EMPRESA CONSTRUCTORA,
S.A."
1'import de 19.937.000,- PTA, en concepte de fiança provisional dipositada
per
a
poder concórrer a la licitació
de
les
obres
del
projecte
S.A.";

d'urbanització del Pla Plarcial de El

fi de que

Sosiego.

SISÈ." Facultar al Tinent d'Alcalde de Serveis Territorials
pugui resoldre les incidències pròpies d'aquesta contractació.
El

Sr.

Alcalde

El

Sr.

Montes posa

a

posa de
manifest que aquest dictamen suposa
l'aprovació d'un projecte important. Cal deixar constància de què ha estat
un
projecte difícil que ha exigit l'esforç conjunt i el treball abnegat
d'un
conjunt de persones. El Sr. Alcalde vol felicitar els veïns del
sector,
els responsables polítics d'urbanisme de l'Ajuntament, Srs. Montes
i Prunés i els tècnics que hi han
intervingut.

de manifest que, efectivament, l'aprovació
l'adjudicació de les obres d'urbanització de El Sosiego, igual que
l'adjudicació de les obres del sector de Can Falguera de Les Fonts en el
següent dictamen, és un tema important amb una tramitació llarga i sovint
de

difícil.
S'ha treballat conjuntament amb l'Associació
de Veïns, donat que
els
interessos
són
comuns
als
veïns
i
l'Ajuntament per solventar la

problemàtica del sector. Els dos dictament que avui es presenten a
aprovació han suposat procesos llargs.
En aquest moment s'arriba a la
culminació
d'aquest procés, tot i que la solució definitiva vindrà aunb
l'acabament
continuació

de

les
obres
d'urbanització.
El Sr.
Montes es
refereix a
al dictamen
següent, tot dient que ha tingut igualment una
llarga tramitació. Ha costat molts esforços, moltes converses i reunions.
Cal
felicitar-se que
avui es pugui aprovar l'adjudicació de les obres,

perquè

això

suposa
que
a
partir d'aquest moment es poden començar a
problemes d'una part de Les Fonts. El Sr. Montes manifesta la
seva
voluntat de què properament es pugui presentar al Ple de l'Ajuntament
la
culminació del
procés d'urbanització de la resta de sectors de Les

resoldre

els

Fonts.

Epígraf 16) Aprovació de l'adjudicació de les obres del Projecte d'Urbanit¬
zació del sector de Can Falguera a Les Fonts, 1^ fase.
Sotmès
aprova per
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votació

el

present

dictamen, l'Ajuntciment

en

Ple

unanimitat els següents acords:

Adjudicar a l'empresa "PROMOCIÓN E INGENIERIA DE
SA" (PROINOSA), les obres del projecte d'urbanització del sector de
PRIMER."

OBRAS,

a

®
Can

Falguera (Les
75.899.177," PTA.

Fonts

núm.

sector

3)

SEGON." Fer càrrec de la

la.

quantitat de
Pressupost Municipal vigent.

3.432.61100 del

Fase,

per

.V
uií'/import

75.89Sí'í^,"

a

de

la Partida

TERCER."

Requerir a l'empresa "PROMOCION E INGENIERIA DE OBRAS,
(PROINOSA), adjudicatària de les obres de referència, perquè dins el
termini de DEU dies, comptats a partir del
següent hàbil a aquell en que li
sigui notificat aquest dictamen, ingressi a les Arques Municipals l'import
de
3.790.694," PTA, en concepte de fiança que garanteixi la bona execució
de
les obres, i lliuri al Departament de Contractació Administrativa de la
Gerència
d'Urbanisme una fotocòpia de la Carta de Pagaiment perquè consti a
l'expedient de la seva raó i formalitzi el corresponent contracte.
SA"

QUART."

Retornar

l'empresa adjudicatària
(PROINOSA), la fiança dipositada
garantia provisional, per un import d'1.895.347," PTA,
un
fiança definitiva.
INGENIERIA

DE

a

OBRAS, SA"

en

"PROMOCION E
concepte de

cop

ingressi la

CINQUÈ."

Retornar, així mateix, a les empreses "PENINSULAR DE
CONSTRUCCIONES, SA" (PACSA), "CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS Y
CIVILES,
SA" (COPCISA) i "EXCOVER, SA", la quantitat d'1.895.347," PTA, en
concepte
de fiança provisional dipositada per a poder concórrer a la
licitació
de
les
obres
del
projecte d'urbanització del sector de Can
Falguera (Les Fonts sector núm. 3) la. Fase.

ASFALTOS

Y

fi de que

SISÈ." Facultar al Tinent d'Alcalde de Serveis Territorials
pugui resoldre les incidències pròpies d'aquesta contractació.

Epígraf 17) Ratificació

de

a

l'acord

plenari d'aprovació del Pla Parcial
4 de El
Sosiego en relació amb
l'àmbit dels terrenys afectats per la modificació de limits amb
el terme municipal de Rubi.
d'Ordenació

Pren

del sector

núm.

la

paraula en primer lloc el Sr. Montes, per tal de posar
amb aquest dictamen es completa la solució de la
problemàtica del sector afectat. Quan es va aprovar, per aquest Ple, el Pla
Parcial
de El Sosiego,
la Comissió d'Urbanisme de Barcelona també el va
aprovar,
exceptuant el
sector núm. 4, donat que encara no pertanyia al
terme
municipal de Terrassa. En aquests moments el sector afectat ja
pertany al terme municipal de Terrassa, raó per la qual es pot actuar en la
de

manifest

que

zona.

Sotmès
aprova per

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:
Ratificar l'acord

PRIMER."

adoptat pel Ple

Municipal de 28 de

febrer
de 1991 relatiu a
l'aprovació inicial del Pla Parcial d'Qrdenació
del sector núm. 4, El Sosiego, i obrir un període d'informació pública d'un

dels terrenys que
municipal de Rubi i agregats al terme
municipal de Terrassa, segons l'expedient d'alteració parcial dels termes
d'ambdós
municipis, aprovat definitivament per Decret 195/1994 de 26 de
juliol de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
mes,

han

tot això referit únicament

estat

segregats

SEGON."

provisional,

sense

del

i exclussiva a l'àmbit

terme

L'acord d'aprovació
inicial s'entendrà d'aprovació
necessitat de nou acord exprés d'aquest òrgan, si una
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vegada transcorregut el termini d'informació pública, no s'han produït
al·legacions contra la proposta d'ordenació del PPO per part dels titulars
dels terrenys afectats per la modificació del terme municipal.
Epígraf 18) Aprovació inicial dels Plecs de Clàusules Econòmiques, Adminis¬
tratives
i
Tècniques reguladores de la licitació per a la
redacció del projecte de remodelació del complex de piscines de
la Zona Esportiva Municipal de l'Avgda. Abat Marcet.
Intervé

primer lloc el Sr. Casajuana per tal de presentar el
posa en funcionament la mecànica administrati¬
tal de fer possible un projecte que ja es va intentar dur a terme

dictamen.
va

amb

en

Aquesta iniciativa

per
motiu de les obres de

celebració

dels Jocs

coincidint amb la

remodelació de tot el sector

Olímpics. Aleshores

no va ser

possible, ja

que

el

que

pertocava era disposar d'unes instal·lacions per a la pràctica de l'hoquei,
i no tant unes piscines. Va restar doncs com a projecte pendent. En aquests

reprèn aquella iniciativa. Es tracta d'un projecte important per
quantia. El que avui es proposa es un pas previ a la disposició
d'un projecte executiu amb el qual recórrer a les diferents administracions
públiques, com ara el Consejo Superior de Deportes, la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i el propi Ajuntament de Terrassa. Es
tracta,
insisteix el Sr. Casajuana, d'un projecte d'envergadura, donat que
de
l'estudi de l'avantprojecte es pot calcular
que el seu pressupost serà
al
voltant
dels
600
milions
de
pessetes.
Terrassa es mereix unes
instal·lacions
d'aquesta importància, i el seu finançament serà possible.
El
Sr.
Casajuana anuncia que aquesta inversió, amb la participació de
quatre institucions públiques, es farà en dues anualitats.

moments

la

el

es

seva

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

(15
( 8
( 2
( 2

CIU
IC
PP

El

A FAVOR
A FAVOR

vots)
vots)
vots)
vots)

ABSTENCIÓ
A FAVOR

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.-

Aprovar inicialment els Plecs de Clàusules EconomicoTècniques que hauran de regir el contracte per a la
projecte de remodelació del Complex Esportiu Municipal de

Administratives
redacció

del

i

l'Abat Marcet.
SEGON.-

Sotmetre

informació

termini de vuit
Tècniques abans
esmentats,
mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, considerant-se que si no es presenten reclamacions en el període
d'exposició pública s'entendrà aprovat definitivament.
dies,

els Plecs de

TERCER.-

de

la redacció del

sistema de

concurs

Dins

a

pública,

per

un

Clàusules Economico-Administratives i

Iniciar els tràmits

projecte esmentat
públic.

el torn

en

pertinents per a la contractació
l'apartat anterior, mitjançant el

d'explicació de vot intervé en primer lloc el Sr.
tal de justificar l'abstenció del seu Grup. Tot i coincidint
amb
l'objectiu de remodelació de les instal·lacions de les piscines
municipals, cal aclarir alguns aspectes abans d'encarregar un projecte i
comprometre partides pressupostàries per als propers anys. És públic que en
Morales,
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per

els

darrers temps,

el Club Natació Terrassa,
que gestiona les/ pilmes
ha travessat una forta crisi de gestió. Fruit d'^ue^a crisi
interna
els
socis
s'han
vist
obligat a pagar més dii>€rs a l'any.
L'Ajuntament no ha intervingut en cap moment,
tot i traó3:ant-se
d'unes
instal.lacions
municipals. El Sr. Morales recorda que^aviat acabarà el
termini
de concessió de
25 anys. Caldria
doncs aclarir quines seran les
noves
condicions que s'imposin. No
és admissible que una crisi de gestió
d'una
entitat
privada, que gestiona unes instal.lacions municipals,
repercuteixi en els usuaris, sense que l'Ajuntament disposi de mecanismes
per
intervenir. El Sr. Morales recorda que el Club Natació Terrassa és el
club
més important de la ciutat en nombre de socis. El Sr. Morales recorda
que
en el seu
moment
el Grup municipal d'IC va demanar informació sobre
aquests
temes en el Consell d'Administració de l'IMCET. Això no s'ha fet
encara,
tot i que s'ha anunciat que es
tractarà en una propera reunió del
Consell. El Sr. Morales finalitza la seva intervenció dient que fins que no
estiguin aclarides totes aquestes qüestions,
el seu Grup no votarà
favorablement
cap iniciativa relacionada amb les instal.lacions. No es pot
permetre que unes propietats municipals, i el seu ús, siguin embargades per
part d'una societat privada que ha donat mostres
de problemes de gestió i
finançament.

municipals,

Intervé

seguidament el Sr. Peiró, qui considera que es tracta
projecte bo per a la ciutat. Tot i així es tracta d'una iniciativa que
arriba
tard, sobretot donada la tradició terrassenca en quant als esports
lligats a les piscines i que, durant molt de temps, han viscut en unes
condicions
no gaire afortunades. Valdria la pena
impulsar al màxim aquest
projecte.
Si es consulta la documentació es pot comprovar que hi ha un
termini
de fins
demà, dia 30 de setembre, per adjudicar la licitació,
mentres
que avui el
que s'aprova és
el Plec de Clàusules que hauran de
regir el contracte per a la redacció del projecte. Això vol dir que demà,
perentòriament, caldrà demanar a la Diputació que ajorni els seus terminis
per tal de poder gaudir de la subvenció que aquest organisme ha atorgat per
a
la
redacció
del
projecte. Caldrà doncs sol.licitar una pròrroga al
respecte.
El Sr. Peiró recorda que aquesta sol.licitud de pròrroga encara
no
s'ha fet i, si es
perd la subvenció, el projecte suposarà una despesa
més
forta per
a la
ciutat, o bé suposarà un endarreriment de la seva
d'un

execució.
El
es

va

Sr.

Casajuana reitera que, amb motiu dels Jocs Olímpics, ja
només es remodelés una part de les instal.lacions del

intentar que no

de la Zona Esportiva, sinó també les piscines. Aleshores, el COOB
que
la petició de Terrassa no era indispensable per a la
celebració
dels
Jocs
Olímpics. En quant a la crisi del Club Natació
Terrassa,
el Sr. Casajuana recorda que l'equip de govern és respectuós éimb
l'autonomia
de la societat civil. El
Club és una entitat de dret privat,
regida per la seva legislació específica. Tot i això, una cosa és el dret
privat i una altra és vetllar, com a institució pública, pels interessos de
l'Ajuntament i els drets dels ciutadans. En aquest sentit, continua el Sr.
Casajuana, cal atendre's pel que fa a les instal.lacions cedides l'any
1991, al plec de condicions aprovat per concurs públic i que va donar peu a
la
concessió, així com per un Decret d'Alcaldia on es fixava la gestió
de
les instal.lacions sota una
sèrie de condicions regulades en el plec.
Una altra qüestió són les instal.lacions d'aigua, la concessió de les quals
finalitza
l'any 1996. Aleshores es tindrà ocasió d'analitzar quins són els
interessos
que
l'Ajuntament de Terrassa creu que cal garantitzar, i
demarcar els drets i deures de les parts. Pel que fa referència a la gestió
de
les futures instal.lacions
que resultaran de
la remodelació que avui
s'inicia,
el Sr.
Casajuana recorda que s'ha tingut cura pel tal que el
complex

va

entendre
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Club Natació Terrassa elabori un estudi de viabilitat. L'Ajuntament
garanties de què les instal·lacions tindran una utilització
intensiva,
tan per
l'esport de competició com pel lleure, així com una
seguretat
de què la gestió econòmica serà adient, sense problemes
pressupostaris. El club ha lliurat aquest estudi, assumint el compromís de
què, si l'Ajuntament renova la seva confiança a partir de l'any 1996, la
gestió serà correcta, s'assegurarà l'equilibri pressupostari i no es
gravarà als usuaris de les instal·lacions.
propi

necessita

detectades a la
la RENFE.

de la correcció d'errades materials

Epígraf 19) Aprovació

modificació puntual del P.G.O. en l'àmbit del PERI de

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

el

PSC

(15
( 8
( 2
( 2

CIU
IC
PP

El

A FAVOR

vots)
vots)
vots)
vots)

ABSTENCIÓ
A FAVOR

ABSTENCIÓ

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER."

Aprovar

la

de

incorporació

les

correccions

que

en el document "Correcció d'errades
materials detectades a
Modificació
Puntual
del
Pla
General
d'Ordenació Urbana Reforma

s'especifiquen
la

Interior Sector

Renfe",

SEGON."
per

a

la versió definitiva de l'esmentat planejciment.

Rectificar la documentació

en

allò

que

quedi afectada

les correccions esmentades.
TERCER."

Territorial

i Obres

Comunicar
aquest acord al Departament de Política
Públiques de la Generalitat de Catalunya, als efectes

oportuns.

mitjançant anuncis

al

Oficial de la Província de Barcelona i al Diario de Terrassa,

per

QUART."
Butlletí
a

Publicar

els

presents acords

general coneixement.
el torn

d'explicació
assenyala que l'abstenció del seu
l'aprovació del Pla Parcial. Tot i
hagin estat recollits els suggeriments
CiU com pel propi Partit Popular.
Dins

explica l'abstenció del seu Grup també per
posició defensada durant l'aprovació del Pla. Aquest
és el que CiU duria a la pràctica.
El

coherència

projecte

no

de vot intervé el Sr. Callejas, qui
Grup és coherent amb el vot en
això, el Sr. Callejas agraeix que
formulats tant pel Grup municipal de

Sr.

Peiró

amb la

Epígraf 20) Aprovació inicial de l'Estudi de
Plaça de l'Estació del Nord.
la

Detall de les façanes

de la

paraula el Sr. Prunés per tal de presentar aquest
d'ordenar, des d'un punt de vista formal,
de
composició, les quatre cantonades de la banda sud de la plaça de l'Estació
del
Nord. Hi ha un promotor que està disposat
a edificar en un terreny de
la
seva
propietat. Un altre promotor tcimbé s'ha interessat per les
condicions
de desenvolupament de la seva parcel·la.
Properament es
presentarà al Ple la subhasta d'una altra de les cantonades, que és un bé
Pren

dictamen.
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Es

tracta

patrimonial

de l'Ajuntàment. En l'àmbit de l'Estació del Nord j^exécutarà,
privada, la primera obra del Pla de la Renfe,/^'tracta de
quatre
propietats diferents que podrien donar peu
projectes
arquitectònics totalment diferents. Per evitar-ho, i^er assegurar una
imatge compositiva coherent, és convenient donar unes condicions mínimes
d'alçada i de tonalitat. Darrera de les façanes, cada promotor pot fer la
promoció immobiliària que estimi més adient.
iniciativa

a

a^q^tre

Sotmès
aprova per

les

votació

a

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:

PRIMER.Aprovar, amb caràcter inicial, l'Estudi
façanes de la Plaça de l'Estació del Nord.

de Detall de

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 cap,
es considerarà aprovat definitivaunent.
TERCER.-

Trametre,

de l'Estudi de Detall

un cop aprovat
definitivament,
la Comissió d'Urbanisme de Barcelona.

a

un

exemplar

Epígraf 21) Aprovació de la declaració de parcel.la sobrera i venda de la
porció de terreny municipal delimitada pels carrers Escultor
Armengol, Passeig 22 de Juliol i Periodista Grané.
Sotmès

votació

a

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

aprova per

unanimitat els següents acords:

propietat

PRIMER.Declarar parcel·la
sobrera la porció de terreny de
municipal delimitada pels carrers Escultor Armengol, Passeig 22

de Juliol i Periodista Grané.
SEGON."
Vendre
directament
la
parcel·la
esmentada a la
Companyia Mercantil "INMOBILIARIA ATERBA, S.A." pel preu de 7.503.099,- PTA
d'acord amb els tràmits previstos legalment.

Facultar al Tinent d'Alcalde de

TERCER.-

Grans

Desenvolupament Urbà i

Infraestructures, Sr. Antoni Prunés i Santamaría, tan àmpliament com

sigui necessari,

per a

formalitzar la venda acordada.

Donar compte d'aquest acord al Departament de Governa¬

QUART.-

ció de la Generalitat de

Catalunya.

al Sr. Domingo Solsona Codina per tal que enderroqui
a la façana del carrer Topete, num. 66-68,
les quals són il.legalitzables.

Epígraf 22) Requerir

les obres efectuades

Sotmès
aprova per

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:

Requerir al Sr. DOMINGO SOLSONA CODINA per a que, en
enderroqui els coberts construits en el pati,
adossats
a la façana del c/ Topete,
que són il.legalitzables, repinti les
façanes
sota la supervisió d'un tècnic competent,
d'acord amb les
prescripcions
de l'article 45.7 del Pla Especial de Protecció del
PRIMER.-

el

termini màxim d'UN MES,
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Patrimoni, és

a

dir, amb colors de "la

géima dels ocres, terrossos, i beiges
determinen l'homogeneitat de la façana, i d'altres
diàleg cromàtic senzill amb els colors dels edificis

als materials bàsics que
que puguin establir
preexistents".

un

SEGON."

Que

s'anoti

el

acord

present

al

Registre

de

la

Propietat corresponent.
Epígraf 23) Requerir
obres

al Sr. José Mompel Sabaté

efectuades

a

la finca

del

per

carrer

tal

enderroqui les
Borrell,
núm. 2

que

Comte

Ir, les quals són il.legalitzables.
Sotmès
aprova per

Comte
sostre

el

present

dictamen, l'Ajunteiment

en

Ple

unanimitat els següents acords:

JOSÉ MOMPEL SABATER per a que, en el
enderroqui les obres executades en la finca del c/
que són il.legalitzables ja
que l'ampliació del
volum
de la
planta pis primer està per fora de la fondària
de 13'40 m. (art. 246 de les Normes Urbanístiques).
PRIMER."

termini

votació

a

Requerir al Sr.

màxim d'UN MES,
Borrell núm. 2 Ir.
i

edificable

Requerir novament al Sr. JOSÉ MOMPEL SABATER per a que,
legalitzi la resta de les obres realitzades
en
l'emplaçament de
referència que
són legalitzables,
mitjançant
sol.licitud de la corresponent llicència d'Obres Menors.
SEGON."

en

el termini màxim d'UN MES,

TERCER."

Que

s'anoti

el

present

acord

al

Registre de

la

Propietat corresponent.
PROPOSTES DE

RESOLUCIÓ

Epígraf 24) Relativa a la comunicació a la Generalitat de Catalunya de la
disposició de l'Ajuntament de cedir la propietat de la finca
municipal per tal d'agilitzar la redacció del projecte tècnic
de
construcció de
l'Institut d'Ensenyament
Secundari de Can
Parellada"Les Fonts.
El
contingut de la present Proposta de Resolució, presentada
quatre Grups municipal que componen el Consistori, és el que a conti"

pels
nuació

es

transcriu:

ÚNIC." Comunicar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat
Catalunya la disposició de l'Ajuntament de Terrassa de cedir, de forma
immediata,
la propietat d'una finca municipal en el sector de Can
Parellada
i Les Fonts de Terrassa, amb
l'objectiu d'agilitzar la redacció
del projecte tècnic de construcció de l'Institut d'Ensenyament Secundari en
aquest sector de la ciutat enguany.
de

Intervé

primer lloc el Sr. Callejas, qui posa de manifest
ha estat Iniciativa per Catalunya el Grup que ha promogut la present
moció,
aimb l'acord de la resta de Grups. Afegeix que es tracta d'una forma
d'instar
a la Generalitat a què agilitzi
la construcció de l'Institut. El
Sr.
Callejas recorda que aquesta construcció compet a la Generalitat de
Catalunya. La pretensió és que aquesta institució doti pressupostàriament
l'any que ve aquesta inversió i que s'executi l'any següent. El Sr.
Callejas recorda que en una cessió calen dues voluntats: la de qui cedeix i
en

que

la

de

qui rep la cessió. El que fa l'Ajuntament és manifestar que està
disposat a cedir de forma immediata els terrenys. Per la seva banda, la
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Generalitat sembla que

és, doncs,

un

té intenció de construir l'Institut.
gest per què s'agilitzi una actuació

necessàçià^6r

del sector.
El
tots

els

escolar
tema.

Sr.

Grups

discutida

Aoiíéít

als veïns

Morales reitera que es tracta d'un tema consensuat entre

municipals.

inclús abans de la
de Terrassa.

Es bo que

dictamen

Respon

a una

demanda social

que ha
estat
respecte al mapa
també notícia aquest

proposta de la Generalitat

Durant els darrers dies ha estat

la Generalitat conegui

la predisposició de l'Ajuntament a
d'Ensenyament Secundari és un
equipcunent necessari per al sector. També fóra bo que a partir de la
comunicació
de
la
predisposició municipal a cedir els terrenys, el
Departament d'Ensenyament es posés con contacte amb les entitats ciutadanes
que
han sol.licitat que s'agilitzi la construcció de l'Institut. Si bé és
cert
que les intencions del Departament van en la bona via, caldria que es
comuniqués als veïns afectats la voluntat de dur endavant amb aquesta
cedir la finca de forma immediata.

L'Institut

iniciativa.
El

Massó reitera la necessitat
del sector d'un equipament
tipus. Per aquesta raó, el Grup municipal de CiU està totalment
d'acord
cunb la present Proposta de Resolució, a fi i efecte que la Genera¬
litat
faci les seves previsions
pressupostàries. Finalment, el Sr. Massó
anuncia
que
en
aquest moments
l'equipament que se sol.licita no està
contemplat en les previsions d'inversions de la Generalitat. Afegeix que el
Grup municipal de CiU es compromet a fer els passos necessaris per afavorir
la realització d'aquest Institut.
Sr.

d'aquest

El

Sr.

Corominas

manifesta

el

suport del Grup municipal
L'Ajuntament sempre ha estat a favor de la cons¬
trucció
de l'Institut i ha fet gestions en
aquest sentit. Es va estudiar,
amb
les associacions
de
veïns i pares,
quina era la ubicació ideal per
aquest equipament.
Des d'aquell moment es va comunicar verbalment al
Departament d'Ensenyament la voluntat municipal de cedir els terrenys. Cal
ara
que es doni resposta a la petició.
En una entrevista mantinguda, a la
qual van assistir tècnics municipals, entre els interessats i el Director
General
d'Ensenyament, aquest es va comprometre a donar una resposta
després d'aquest estiu, la qual cosa no s'ha produït. El Sr. Corominas
espera
que es doni una resposta oficial. Afegeix
que aquest és un tema de
preocupació constant per l'equip de govern, que apareix reiteradament en
les
converses amb el Delegat
Territorial d'Ensenyament. El Sr. Corominas
assenyala que aquest tema, però, sobrepassa les atribucions del propi
Delegat.
Es tracta d'un tema de decissió dels serveis centrals del
Departament d'Ensenyament. Finalment, el Sr. Corominas considera una fita
positiva la comunicació oficial i escrita a la Generalitat de la voluntat
municipal de cedir la finca. El Sr. Corominas informa que va comunicar al
propi Delegat Territorial que avui l'Ajuntament en Ple debatria la present
moció.
Per la seva banda,
caldrà que el Delegat Territorial faci arribar
als
serveis centrals d'Ensenyament la
voluntat de l'Ajuntament en Ple, i
que aquests donin als interessats la resposta a la qual es van comprometre.
Finalment,
el Sr. Corominas manifesta el seu desig de què aquesta resposta
es
produeixi el més aviat possible i que sigui el més satisfactòria
possible.
Socialista

a

la moció.

Es
procedeix tot seguit a la votació de la present Proposta
Resolució, la qual és aprovada per unanimitat dels Regidors presents.

Epígraf 25) Relativa

a

la renúncia al

càrrec de Regidor d'aquesta

de

Corpo-

ració del Sr. Xavier Marcet i Gisbert.
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la

paraula el Sr. Marcet, qui recorda que ja va tenir
d'acomiadar-se amb motiu dels actes de celebració de la Diada
Nacional
de Catalunya. Malgrat això, manifesta el
seu desig de mostrar la
seva
gratitud envers els treballadors municipals per aquests anys de
col.laboració,
la qual cosa ha fet possible dur a la pràctica la seva
aportació de gestió. El Sr. Marcet també vol agrair a tots els membres del
Consistori
la cordialitat en les relacions
polítiques. La col.laboració i
el
consens en els grans projectes de ciutat
ha estat un element dominant.
També
manifesta la seva gratitud als companys de l'equip de govern pel seu
recolzament
i als quals
expressa la voluntat
de continuar ajudant en la
tasca de fer avançar la cituat. El Sr. Marcet valora taimbé la franquesa amb
la
qual s'ha parlat. L'activitat política implica una pressió personal com
poques,
la qual cosa sovint no es reconeix. Sovint també hi ha molta
demagògia. Per aquestes raons és especialment favorable mantenir unes
Pren

oportunitat

relacions

de cordialitat

i

de claredat.

El

Sr.

Marcet manifesta

el

seu

agraïment especial al Sr. Alcalde, Manuel Royes, qui el va proposar per tal
de
participar en l'equip de govern i que li va donar l'oportunitat de
participar en grans projectes per a la ciutat. Finalment, el Sr. Marcet
també
agraeix la proximitat i la confiança, la qual cosa ha permès parlar
cimb
claredat i
de
forma planera. El
Sr. Marcet espera i desitja, i es
mostra disposat a continuar treballant perquè així sigui, que el Sr. Manuel
Royes continuí com a Alcalde de Terrassa durant molt de temps. El seu
projecte polític mereix la pena.
Val la pena treballar per Terrassa, una
gran
ciutat amb un paisatge urbà entranyable, amb enormes potencialitats.
El
Sr. Marcet es posa a disposició de tothom i, molt especialment, del Sr.
Alcalde, per continuar treballant per la ciutat.
El
Sr.
Callejas manifesta que cada vegada que un Regidor
el Consistori hi ha motius per
laimentar-ho, perquè al marge dels
enfrontaments
polítics sempre resta l'amistat. Però el cas del Sr. Marcet
abandona

especial. Ha demostrat que es pot treballar amb cordialitat entre
l'oposició i l'equip de govern, que es pot mantenir un diàleg obert, que es
pot
escoltar i aprofitar les bones idees que l'oposició pot aportar. En
aquest
sentit, la tasca del Sr. Marcet és un exemple que els seus companys
haurien
de seguir. El Sr. Callejas
manifesta que el Sr. Marcet ha deixat
una petjada imborrable en la història de la nostra ciutat.
L'impuls univer¬
sitari
de Terrassa no hagués estat possible sense la tasca del Sr. Marcet.
Finalment el Sr. Callejas agraeix al Sr. Marcet el que ha fet per la nostra
és

ciutat.

El Sr. Morales comença la seva intervenció dient en primer lloc
dóna la sensació que el Sr. Marcet hagi començat la campanya de les
properes
eleccions municials. Afegeix que l'experiència de treball amb el
Sr. Marcet, en temes com ara els relatius a la solidaritat i les Organitza¬
cions
no Gubernamentals, ha estat positiva. Aquesta bona relació es conti¬
nuarà
mantenint quan el Sr. Marcet deixi de ser Regidor de l'Ajuntament de
que

Terrassa.

perquè les rela¬
ció, tan d'amistat com polítiques, han estat obertes i planeres, éimb ixn bon
nivell
d'enteniment.
Sovint
la política ve marcada per diferències
de
percepció, de companyerisme i d'humanitat. Amb el Sr. Marcet, tot i formar
part
d'un altre Grup municipal, ha existit aquest nivell de comunicació.
Finalment,
el Sr. Massó agraeix al Sr. Marcet el que ha fet per la ciutat,
i
espera
que
des de les seves noves responsabilitats pugui continuar
treballant per Terrassa.
El
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Sr.

Massó lamenta la

marxa

del Sr. Marcet,
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El

Sr.

Corominas,
en
nom
del Grup municipítí' .Stícialista,
company Xavier Marcet
que avui el
Grup viu una
ambivalent. Per una banda
sent satisfacció
la
seva promoció
professional i, per una altra,
lamenta que deixi de formar part del
Consistori.
Valdria la pena
destacar que el Sr. Marcet ha fet una tasca
important per a la ciutat, que marcarà unes fites i que té unes arrels
expressa
situació

a

l'amic i

profundes

que fructificaran encara més
en el futur. El
Sr. Corominas vol
destacar tres grans línies de treball en la tasca del Sr. Marcet. Una és la
seva
aferrissada
lluita
pel reconeixement de la realitat comarcal de

Terrassa.

Aquesta tasca, en la qual encara no s'ha reeixit del tot, farà
el futur els fets s'imposin a la realitat. Un altre camp d'activitat
fonamental,
que denota quina és la qualitat personal del Sr. Marcet, és la
seva
feina
en
els temes
de solidaritat.
Finalment, el tercer bloc fa
referència als grans temes de ciutat, com ara el de la Universitat, amb una
projecció de futur molt important per a la nostra ciutat. En aquests
projectes, on el Sr. Marcet ha estat involucrat com a delegat de l'Alcalde
i
representant del Grup municipal Socialista, és on es pot tornar a sentir
de forma plena l'esperit terrassenc i l'orgull de viure a la nostra ciutat.
Sovint
es té un
cert sentiment de
poca valua respecte
a la condició
de
terrassenc. Amb la tasca del Sr. Marcet, i amb el seu esforç constant, s'ha
col.laborat
ha
superar
aquest sentiment.
Finalment,
el Sr. Corominas
agraeix al Sr. Marcet, des d'un punt de vista personal, de la tasca en el
Partit i com a membre del Grup municipal Socialista, totes les hores que ha
dedicat
a l'Ajuntament i,
alhora, felicitar la seva promoció professional.
El
Sr. Corominas lamenta no poder continuar comptant amb el Sr. Marcet com
a membre del Grup municipal Socialista.
que en

El
Sr.

Sr.

Marcet del

Alcalde manifesta

públicament

que

léimenta la

marxa

del

Consistori, malgrat que entén i felicita la seva promoció
El Sr. Alcalde manifesta també el seu agraïment per aquests

professional.
anys
de treball conjunt, en tot un seguit de projectes de ciutat. Aquest
agraïment el fa en nom propi i també en nom de la ciutat. El Sr. Alcalde
recorda
que han estat
uns
anys de relació agradable
i de gestió eficaç.
S'ha
establert una amistat ferma. Afegeix que la
gestió del Sr. Marcet ha
estat
brillant
i
que ha
estat un luxe comptar amb el seu treball en
l'Ajuntament de Terrassa. Finalment, el Sr. Marcet espera poder comptar en
el
futur amb el suport
i la col.laboració en el desenvolupament d'alguns
grans
projectes de ciutat, ja siguin vinculats directament o no amb
l'Ajuntament. Finalment, el Sr. Alcalde agraeix la tasca desenvolupada pel
Sr.

Marcet

renúncia al

en

aquests anys.

El

Sr.

seu

càrrec.

Marcet

fa

lliurament

al Sr.

Secretari del

text de

Aquest escrit és el següent:

"El

sotasignant, XAVIER
MARCET i
GISBERT, Regidor
de
l'Ajuntament de Terrassa, dintre de la llista del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC-PSOE), en virtut dels resultats de les darreres eleccions
municipals celebrades el dia 26 de maig de 1991, manifesta a l'Excm.
Ajuntament en Ple el següent:
Que
renuncia al càrrec de Regidor d'aquesta Corporació, que ha
desenvolupant des del mes de juny de mil nou-cents noranta-un per
haver
estat elegit dintre
de les llistes del Partit dels Socialistes de
Catalunya en les darreres eleccions municipals.

vingut

La

Reglament

qual

cosa

comunica als efectes previstos a l'article 9.4 del

d'Organització,

Funcionament

i Règim

Jurídic de

les Entitats

Locals."
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Tot

seguit, el Sr. Alcalde fa lectura de la Proposta de
exigència legal, ha de ser aprovada per l'Ajuntament en
Ple.
Tot i això, el Sr.
Alcalde considera que es tracta d'un despropòsit
jurídic, ja que si l'Ajuntéiment en Ple votés majoritàricunent en contra de
la
moció, el Sr. Marcet no podria deixar de ser Regidor de l'Ajuntcunent de
Terrassa. El text de la moció és el següent:

Resolució

que,

per

Prendre coneixement de la

PRIMER.-

Regidor del Sr. Xavier
conseqüència, acceptar-la
SEGON.-

Posar

Marcet
a tots

i Gisbert,
els efectes.

renúncia
per

a

motius

la condició

de

personals i,

en

coneixement de l'Administració electoral que,

en

efecte de l'anterior renúncia, ha de nomenar-se regidor de l'Ajuntament
de Terrassa el Sr. Josep Martínez i Argüello, candidat en la llista electo¬
ral del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).
per

procedeix tot seguit a la votació de la present Proposta de
Resolució, la qual és aprovada per unanimitat dels Regidors presents.
Es

No

havent-hi

cap

Proposta

Urgent,

es passa

directament al

capítol de Precs i Preguntes.
PRECS I PREGUNTES

la paraula en
intenció d'informar

Sr. Casajuana, qui manifesta la
posició de l'Ajuntament respecte
al lamentable accident com a conseqüència del qual va perdre la vida un nen
de
cinc anys a les instal.lacions esportives municipals de Can Jofresa. El
Sr.
Casajuana afirma que cal transmetre als ciutadans de Terrassa una
sensació
de tranquil.litat respecte a la
seguretat de les instal.lacions.
Aquest accident ha estat una desgraciada excepció. La prioritat absoluta de
l'Ajuntament és garantir la seguretat dels ciutadans en l'ús de les
instal.lacions
municipals. El Sr. Casajuana informa que la tasca del
personal que hi traballa en aquestes instal.lacions no es limita a fer de
conserges,
sinó que també vetllen pel correcte funcionament i manteniment
de
les mateixes.
Allí on
no arriba
el personal
propi de l'Ajuntciment,
aquest ha de comptar amb empreses de serveis que cobreixin aquesta funció,
assegurant
la seguretat dels equipaments. En moments de forta emotivitat
com
la que s'ha viscut amb
motiu de l'accident esmentat, la voluntat del
Sr.
Casajuana ha estat aclarir els fets, garantir que tan aviat com el
jutge ho permetés es poguessin tornar a fer ús de les instal.lacions aimb
total
seguretat i,
en
tot cas, continuar
fent el manteniment preventiu
ordinari,
per
tal de preveure casos com el que ha esdevingut. Arrel
d'aquest accident i, encara que en un altre ordre d'un altre fet esdevingut
al
carrer Colom,
s'han aixecat algunes veus que han intentat crear la
sensació
que vivim
en
una ciutat insegura,
i que els poders públics no
vetllen
perquè els ciutadans exerceixin els seus drets amb garanties de
seguretat.
El Sr. Casajuana afirma que no hi hagut cap actitud de
deixadesa.
Recorda que el propi personal municipal va retirar una sèrie de
mahons amb la voluntat de continuar amb la tasca de manteniment preventiu i
es
va encerclar la zona per
evitar qualsevol perill. Si això no ha estat
resolt
abans
va
ser
per
circumstàncies d'ordre tècnic. Ara
està
perfectament solventat. Finalment, el Sr. Casajuana insisteix en què, per
a
l'equip de govern, la seguretat és un tema prioritari i que possibles
negligències que es puguin produir no són la norma, sinó casos excepcionals
Pren

seva

en
es

els

relació

a

la

quals l'Ajuntament ha de prendre les mesures adients per evitar que

tornin

25?.

primer lloc el

en

a

repetir

en

el futur. Cal

que

els ciutadans tinguin la sensació.
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altra banda respon a la realidad, que l'Ajuntament vetl·la
seguretat de l'ús de les seves instal·lacions.

que

per

la

seguidament el Sr. Ballbé, qui demana en píímer lloc informa¬
pla de reparació i manteniment ordinari de les instal·lacions
esportives.
El Sr. Ballbé demana que es concreti sobre les activitats que
es
duen a terme. També vol una relació dels responsables del manteniment i
prevenció d'accidents en les instal·lacions esportives municipals. En un
altre
ordre de coses, el Sr. Ballbé es
refereix a les activitats de venda
ambulant. En primer lloc el Sr. Ballbé diu tenir constància que avui mateix
s'ha
mantingut una reunió amb el col·lectiu més nombrós de venedors del
mercat dels dimecres. Voldria que s'expliqués quina és la situació actual i
quines mesures es pensen prendre per evitar la problemàtica d'aquest
col·lectiu.
El
Sr.
Ballbé
vol
saber
quin és l'estat actual de les
negociacions. També demana que es lliuri informació sobre quins són els
criteris
per a l'atorgament dels permisos d'ocupació de la via pública. El
Sr.
Ballbé posa en evidència que aquests criteris no es compleixen pel que
fa
a alguns venedors instal·lats al Portal de Sant
Roc. Hi ha gent que no
haurien
de poder fer la seva actuació de
venda no sedentària de marroqui¬
neria.
Haurien
de
comptar amb la corresponent llicència municipal.
La
Policia
Municipal, per la seva banda, no els obliga a abandonar els seus
llocs
de
venda.
Per
aquesta raó, el Sr. Ballbé pregunta si aquestes
Intervé

ció

sobre el

persones
compten amb algun tipus d'autorització.
Un altre tema fa
referència
als
venedors
de
flors
del Mercat.
El Sr.
Ballbé demana
informació sobre si existeix algun acord definitiu sobre la seva ubicació a
l'exterior
i sobre si paguen o no la taxa d'ocupació de la via pública. El
Sr.
Ballbé
recorda
que aquests
venedors poden lesionar els interessos

ciutadans
que
també ocupen la via pública, especialment els
al matí. Hi ha
un conflicte d'interessos entre
els venedors de
i altres comerciants. El Sr. Ballbé demana
que sigui debatuda en el

d'altres

dissabtes
flors

d'ubicar instal·lacions
permanents per als floristes. Això donaria una dignitat suficient a aquesta
activitat
de venda. Finalment,
el Sr. Ballbé demana que s'encarregui al
departament corresponent la redacció d'una reglamentació de la venda
Consell

d'Administració de l'IMSAV la possibilitat

ambulant

a

la nostra ciutat.

El
Sr. Callejas recorda en primer lloc
el compromís del
què tots els Grups de l'oposició entrarien a formar part

de

Sr. Alcalde

del Consell

formular fa temps i encara
Callejas es refereix a uns
Vallès. Aquests semàfors encara no

d'Administració
de TVT. Aquest compromís es va
no
s'ha concretat.
Per altra banda,
el Sr.

a l'Avinguda del
sembla ser que perquè FECSA encara no ha fet l'escomesa. En
aquest
indret s'ha produït ja un accident. El Sr. Callejas demana que es
faci
la connexió
el més aviat possible.
Finalment es refereix a l'acte
commemoratiu,
celebrat el 15 de maig de 1993, de la inauguració del Pont
del
Passeig. Aleshores es va instal·lar una placa commemorativa d'aquell
acte
important.
Fa pocs dies uns veïns van trobar en un contenidor

semàfors

instal·lats

funcionen,

d'escombraries
demanar
al Sr.

aquesta

placa

metàl·lica

rebregada.

Aquests

veïns van

Callejas que la lliuri a la Presidència per tal que torni a
ser instal·lada en el seu lloc.
El Sr. Callejas fa a continuació lliurament
a la Presidència de l'esmentada placa.
Intervé

seguidament el Sr. Morales,

qui es refereix en primer lloc a

d'agost, segons

tasques
de neteja previstes durant el passat mes
informava la premsa, a les zones boscoses de Can
d'habilitar-les com a zones de pic-nic i lleure. El Sr. Morales
sembla que
la neteja s'ha fet en part,
per
s'acabarà de fer aviat. En relació a l'accident produït a

les

Parellada, amb la intenció

raó

afegeix que

la qual pregunta si
les instal·la—
253
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cions de Can Jofresa, el Sr. Morales assenyala que el seu Grup s'ha mostrat
molt
curós en el seu tractament,
especialment perquè el tema es troba en
via

judicial. La justícia determinarà en el seu moment les possibles res¬
ponsabilitats dels fets. Tot i això, el Sr. Morales vol deixar constància
de
la seva crítica sobre la forma en què
s'ha portat aquest tema per part
de
l'equip de goveern, ja que no s'ha lliurat informació a l'oposició al
respecte.
Intervé

seguidament

el Sr. Pons, qui posa de manifest la seva
l'Ajuntaunent ha atorgat un seguit de reduccions
afectats per obres importants a la ciutat. El Sr.
Pons
llegeix una nota en relació als Pressupostos Generals de l'Estat per
1995,
mesures acordades en les negociacions entre els Grups de CiU i PSOE,
relatives a l'impost de l'IAE. Aquestes mesures preveuen la reducció de les
quotes
de l'impost d'obres majors i obres a la via pública, quan s'afecti
directament a comerços per obres públiques de durada superior a tres mesos.
satisfacció
pel fet que
fiscals a alguns comerços

reducció

80%.
Per altra banda,
el Sr. Pons
què la Llei de Pressupostos Generals de
l'Estat
preveu una
reducció del coeficient d'increment que apliquen els
Ajuntamentn en l'IAE, rebaixant el sostre màxim del 2 a l'l,9, la qual cosa
suposa
una reducció del
5%, que l'Ajuntament de Terrassa rebaixi el seu
tipus màxim d'1,45 a 1,3775, corresponent a la reducció del 5%.
S'autoritza

demana

una

públicament,

El

Sr.

Peiró

de

atenent

manifesta

fins el

a

primer lloc que l'equip de govern dóna
importància a les grans obres. Afegeix que no cal deixar d'atendre,
però,
les qüestions petites i les actuacions de manteniment. En aquest
sentit,
el Sr.
Peiró demana que es netegi de pintades la façana de la
biblioteca
Maria Miralda. Per altra
banda, demana també que s'arrangi el
pati lateral de Correus. Igualment, el Sr.
Peiró sol.licita que el rètols
de
les obres de Renfe siguin
en català en comptes de
castellà. També cal
tenir
cura especial
de les voreres de la ciutat,
algunes d'elles molt
malmeses per les obres que es duen a terme en els darrers mesos. Finalment,
el
Sr. Peiró
demana
que es
tingui cura de la neteja dels contenidors,
especialment alguns com ara els que estan ubicats davant de l'edifici de
l'Ajuntament.
en

molta

El

Sr. Massó es refereix a les obres que darreraiment s'estan duent a
la ciutat. Al seu
judici, aquestes obres estan provocant un greu
caos
circulatori, agreujat pel canvi de sentit d'alguns carrers. El Sr.
Massó
pregunta quines actuacions es
pensen fer en aquest
sentit. Per una
altra banda, el Sr. Massó es refereix al cens que es pensa fer d'habitatges
abandonats
al centre de la ciutat. El Grup
municipal de CiU vol estimular
terme

a

aquesta

mesura,

tot recordant que durant força temps ha vingut fent esment

del

greu estat
de deteriorament del centre
només
una rehabilitació
de
les façanes sinó

de Terrassa. Caldria fer no
de molts edificis, cercant
fórmules de finançament per tal que els propietaris fessin possible aquesta
rehabilitació del sector. El Sr. Massó es refereix a continuació al Polígon
de
Santa Margarida. Ha estat obert el carrer
Miño, però s'ha fet de forma
inadequada, ja que encara no està asfaltat, a més de què sobresurten alguns
imbornals.
El Sr.
Massó
adverteix sobre la
possibilitat de què aquesta
situació
pugui produir algun accident. Finalment, el Sr. Massó demana que
el carrer Llobregat, que representa la sortida de l'autopista venint des de
Barcelona
per anar cap el sector Santa Margarida
o el carrer Colom, sigui
arranjat degut al seu estat de deteriorament.
Intervé

seguit el Sr. Prunés, qui manifesta que considera que el
"caos", esmentat pel Sr. Massó, és exagerat. Hi ha retencions de
trànsit en hores punta, però no caos. El Sr. Prunés afegeix que les mesures
terme
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tot

adoptades no han agreujat la situació del trànsit, sinó que l'h^iïmillorat.
En alguns indrets s'ha guanyat en
comoditat, com ara al finaL^ la Rambla,
tot
baixant i girant cap el Portal de Sant Roc.
Ara el
més fàcil i
fluid.
Per altra
banda s'ha
canviat el
sentit de
c^ículació en alguns
carrers,
la qual cosa ha generat el lògic desconcert inicial entre els
ciutadans.
Però
després d'uns dies d'entrada en funcionament d'aquests
canvis,
el trànsit ha millorat al centre. Pel que fa al cens de cases
abandonades al centre, el Sr. Prunés recorda que la memòria
preveu no només
fer
un cens,
sinó també la realització d'un estudi,
cimb la col.laboració
dels
propietaris, per saber la situació jurídica o familiar i els motius
que
han generat l'abandó dels habitatges. També es preveuen mesures
d'actuació
i
de
finançament en
el cas de rehabilitació,
amb la
col.laboració dels promotors i agents immobiliaris de la ciutat.

g^és

El

Sr.

Casajuana informa que en la propera reunió del Consell
de
l'IMCET, prevista per al 19 d'octubre, es donarà
informació
detallada sobre els temes plantejats pel Sr. Ballbé. En relació
a la intervenció del Sr.
Morales, el Sr. Casajuana recorda que el dia 13 de
setembre,
tant bon punt es va tancar la primera investigació interna sobre
les
circumstàncies en
què s'havia produït aquell Icimentable accident, i
prèviciment al lliurament a la premsa s'una nota oficial de l'Ajuntament, es
va
fer arribar als portaveus dels diferents Grups municipals informació al
respecte.
El Sr. Casajuana recorda que l'únic portaveu que no va rebre
aquesta
comunicació, degut a què no estava localitzable, va ser el Sr.
d'Administració

Morales.
El

Sr.

Parellada,

Ballart

es

refereix

tot dient que es

la

neteja dels terrenys propers a Can
tracta d'un parc periurbà.
El projecte havia
a

d'haver

començat abans de l'estiu, però els tècnics
es van dedicar al pla
prevenció d'incendis, raó per la qual les actuacions es van endarrerir.
Es
va fer una neteja de manteniment.
Ara, en una primera fase, es farà una
neteja i una esclarissada del bosc. Es delimitaran els carrers per tal de
facilitar
el passeig. Es vol
aplanar la part que es destinarà a àrea de
pic-nic.
El Sr. Ballart informa que un cop es disposi del projecte es
posarà en coneixement del Consell de Zona. També es demaran les ajudes
de

oportunes.

l'equip de govern ha avançat en el temps
de manifest una sensibilitat envers els comerciants de
la
Plaça Vella, que estan rebent les molèsties provocades per les obres de
l'aparcament. També envers la situació de les terrasses d'un bars que, així
mateix, estan patint les molèsties d'altres obres. Aquestes obres no són de
curta
durada sinó que per la seva envergadura s'allarguen considerablement
en
el temps.
Respecte a l'altra qüestió,
referida a l'IAE, el Sr. Aran
recorda
que el coeficient màxim de l'Ajuntament de Terrassa està situat en
l'l,45, mentres que la Llei de Pressupostos Generals preveu una rebaixa del
tipus màxim del 2 a l'l,9. Això avala la política fiscal de l'equip de
govern,
i demostra que es manté una pressió fiscal baixa comparativament
amb
les ciutats que ens envolten. Ajuntaments que tenen un sostre més alt,
com
ara Hospitalet i Barcelona, hauran
de baixar els seus tipus, que ara
estan
situats en el 2. Terrassa
no es veu afectada per
aquesta obligació
legal de rebaixar el tipus impositiu màxim que carreguen els Ajuntaments.
Finalment,
el Sr. Aran recorda que per demà està convocada una reunió
extraordinària
de la Comissió Informativa de Serveis Generals per començar
a tractar el tema de les ordenances fiscals per l'any vinent.
El

una

Sr.

mesura

Aran manifesta que

que posa

paraula el Sr. Camañes, qui es refereix al tema dels semàfors
pel Sr. Callejas. Recorda en primer lloc que ja se li facilitar

Pren la

plantejat
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informació
estan

al respecte en reunions
anteriors. Assenyala que els semàfors
col·locats, però manca l'escomesa per part de la companyia elèctrica.
El Sr.

Montes manifesta

primer lloc, en resposta al Sr. Peiró, que
l'equip de govern es preocupa per les qüestions petites. Les Brigades
Municipals estan treballant contínuament en la reparació de voreres i
altres

actuacions.

No

en

d'un tema de

de

sensibilitat, sinó
sovint hi ha un problema de manca de civisme. L'equip de govern pren
mesures
per
solucionar aquest conjunt de problemàtiques, mitjançant
actuacions
de
reparació i de vigilància. El Sr. Montes es refereix a
l'obertura del carrer Miño, tot dient que pren nota del suggeriment del Sr.
Massó.
Afegeix que en una darrera reunió éimb el Director General de
Carreteres,
respecte
a
les previsions
d'acabament de
les obres
d'urbanització
de
l'Avinguda
Santa Eulàlia,
es
va
informar que
finalitzarien
al mes
d'octubre.
Pel que fa
al carrer Llobregat, el Sr.
Montes
assenyala que les actuacions en el Polígon Santa Margarida I es van
fent,
i que el problema ve donat per la situació del mateix polígon. S'han
mantingut reunions amb els propietaris del sector,
que són els
que han
d'assumir la remodelació. No va ser possible arribar a un acord. L'equip de
govern
es va oferir a canviar el sistema d'execució de la urbanització del
sector. La proposta municipal va ser recollida i acceptada en una assemblea
de
propietaris. Ara s'està a l'espera de l'acta que recull aquests acords,
la qual encara no ha arribat tot i que ha estat reiteradament sol·licitada.
L'Ajuntament està preparat per anar endavant amb la solució definitiva del
sector.
No es tracta de posar parxes, sinó
de fer una solució urbanística
global. El Sr. Montes conclou dient que la urbanització dels polígons
industrials
antics ha
estat
i continua essent
un tema prioritari
per a
l'equip de govern.
es

tracta

manca

que

inicia
la seva intervenció
dient que la venda no
reglamentada per la llei corresponent de la Generalitat.
L'Ajuntament de Terrassa és restrictiu pel que fa a la concessió de
llicències. De forma sistemàtica, com a venda no sedentària, s'estableixen
el
mercat setmanal dels
dimecres, les fires artesanals al voltant de la
Festa
Major, Nadal i la Fira de Sant Llúcia, i algunes fires peculiars com
ara
la del dibuix, del llibre, etc. A
la resta no es concedeixen permisos
d'ocupació de la via pública ni concessions administratives. Els casos
comentats
pel Sr. Ballbé no disposen de permís municipal. Per altra banda,
el
Sr.
Corominas
assenyala que un tema de debat dins el propi Grup
municipal Socialista és si convé ampliar o no les concessions administra¬
tives
a la via pública per
determinades situacions, com quioscs per a la
venda
de flores,
etc.
Un argument important és que la ciutat està molt
poblada d'elements a la via pública. Tot i això, el Sr. Corominas
considera
que
fóra raonable ampliar en determinades circumstàncies la
concessió
de permisos. Caldria determinar les ubicacions com, per exemple,
s'ha
fet
enguany
per les
casetes de venda de pirotècnica. En aquests
supòsits de concessió administrativa s'hauria de fer el plec corresponent i
l'adjudicació. El Sr. Corominas es refereix tot seguit al mercat dels
dimecres,
tot dient que ja existeix una reglamentació, aprovada per aquest
Ajuntament en Ple. L'equip de govern ha ubicat una superfície comercial, de
12.000
metres quadrats, destinada al
mercadet. S'ha intentat així cercar
els
elements de perjudici mínim per a tots els sectors implicats i cercant
tcimbé
les màximes
ventatges. El
Sr. Corominas recorda que hi ha molts
sectors
vinculats:
els
veïns
de
l'àrea
on
s'ubica, els ciutadans en
general, el trànsit de la ciutat, els venedors, els usuaris, etc. Es crea,
en conseqüència,
un conflicte d'interessos. La reivindicació principal dels
venedors
és que l'espai amb el que compten és petit. Volen més espai per a
les
parades. El Sr. Corominas assenyala que la qüestió només admet dues
El

sedentària
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Sr.

Corominas

està

solucions:

o

es

reserven

més metres

parades.

La solució

que

ubicació

del

nombre

redu&áá^l nombre
perjudici^era permetre

comercials

es va creure

0

es

de

la
nombre, recorda el Sr.
Corominas, ha anar creixent sense control. En aquests moments són 450. S'ha
procurat ubicar-hi
a
tots,
en
comptes d'excloure
a alguns
d'ells. La
posició de l'equip de govern, continua explicant el Sr. Corominas, és que
en
l'espai del mercat no hi hagin vehicles, que sigui possible el control
dels
venedors i d'aquells que no disposen de
llicència i, en tercer lloc,
que
permeti també el control de la neteja. Avui s'ha mantingut una reunió
amb
els venedors, en
la qual aquests han manifestat la seva voluntat de
negociar,
la qual cosa és important després de les manifestacions que
alguns van fer a la prensa fa pocs dies. Tot acabant amb aquest tema, el
Sr. Corominas assenyala que el lloc més adient
per tractar aquests temes no

major

de

menys

venedors. Aquest

és

el Consell d'Administració de
l'IMSAV sinó la Comissió
Informativa de
Generals.
En
un
altre
ordre
de
coses,
i referint-se a la
intervenció del Sr. Peiró, el Sr. Corominas agraeix la seva preocupació
per
les
petites coses. Tot i així, el Sr. Corominas considera que no s'ha de
Serveis

caure

en

article

visions
sesgades. Així, després de vacances es va
del Sr. Peiró, probablement redactat abans de vacances,

publicar un
en el qual
s'havien solucionat

manifestava la

aquest

seva protesta per
qüestions que
de
vacances.
L'article
demanava
la
recollida
set dies a la setmana, quan això ja s'havia començat a fer.
tema dels contenidors, el Sr. Corominas es mostra preocupat per

durant
els
d'escombraries

mesos

Respecte al
la seva neteja. Així, ha observat sovint que els contenidors ubicats davant
l'Ajuntament estan buits mentres que al seu voltant s'acumula la brutícia.
Fóra
bo que a més de preocupar-se
per les coses, i de denunciar
el que a
judici de l'oposició és una manca d'actuació de l'equip de govern, es fes
una
crida al civisme de tots els ciutadans.
Sense això no és possible que
les coses funcionin. Es pot observar en molts contenidors, inclosos els del
centre,
escombraries sense bossa dins els contenidors,
caixes posades a
fora
sense plegar,
llençades sense ordre; com a primera hora del matí els
contenidors
estan nets i
buits
i una hora més
tard, a l'hora d'obertura
dels
comerços, moment en què fan neteja, hi
ha brossa a terra; com alguns
bars i restaurants treuen les seves deixalles i escombraries, en quantitats
superiors a les permeses per la normativa, a altes hores de la matinada,
quan
ja s'ha procedit a la recollida d'escombraries. El Sr. Corominas creu
que
cal fer una crida als ciutadans per tal que s'utilitzin els serveis de
forma correcta, en benefici de tothom. La utilització dolenta d'unes poques

perjudica a la majoria. Sembla que hi ha persones que només
llenguatge de les sancions. El Sr. Corominas informa que s'ha
endegat una campanya de civisme i informació. A més a més s'estan fent
inspeccions, s'estan aixecant actes i, si s'escau, s'imposaran sancions als
responsables d'imcomplir la normativa.
persones
entenen

el

PONÈNCIA

DE

1.

PARTICIPACIÓ

Intervenció
sa

en

CIUTADANA

per l'Associació per al Foment Cultural de Terras¬
les destrosses ocasionades al mobiliari urbà i possibles

proposada

relació

a

solucions de caire fiscal per

fer front

problemàtica.

la paraula el Sr. Joan Francesc Fondevila Gascón,
l'Associació per al Foment Cultural de Terrassa,
qui

Pren

de

a aquesta

en representació
dóna lectura a la

següent intervenció:

"L'esperit
'think

tank'

pedagògic és una
com

L'aportació d'idees implica una
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de les característiques connaturals d'una
al Foment Cultural de Terrassa (AFCT).
voluntat explicativa que mai no s'hauria de

l'Associació per
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defugir. Quan abordem les destrosses de material urbà, el tarannà didàctic
i
preventiu se'ns apareix com a pedra angular. La penalització és un jou
obligat, però la prevenció evita circumstàncies sempre lamentables. L'AFCT
proposa
al Ple Municipal,
i per extensió a la ciutat i als ciutadans i
ciutadanes, actors primers i receptors últims d'allò que aquí es decideixi,
que
dintre del rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI) hi figuri el
percentatge d'allò que es destina a reparació del mobiliari urbà. Fixeu-vos
en
l'arrel educativa de la proposta: no es
tracta de cap increment, ni de
cap
càlcul envitricollat, sinó de reflectir la proporció d'allò que ja es
paga
destinada a cauteritzar les ferides que la ciutadania causa en el seu
propi hàbitat. Cal considerar que la proposta és tan pedagògica com poc
costosa. El mer càlcul entre el que es destina a reparació de material urbà
i
el
que
paga
el contribuent permet
visualitzar unes xifres que
conscienciaran
tothom sobre la preservació de la ciutat. És indubtable que
aquesta
'pedagogia de la
butxaca' -en el
sentit més figurat
i
benintencionat
de l'expressió- ens animarà
a tots a vigilar
els carrers,
els
edificis, els parcs públics i tot el patrimoni de Terrassa i disuadirá
aquells que no valoren -en part per ignorància sobre com es reparen unes
maliferes insolidàries amb ells mateixos i éimb la resta de conciutadans. La
crida
de
l'AFCT
al
civisme
i a
l'estima envers
la ciutat
implica un

missatge de participació. Cal que tots siguem coparticeps de la ciutat, i
quina manera millor (jue participant-hi bo i aportant idees, suggeriments i
noves
perspectives. Es en aquesta línia que la nostra associació portarà
endavant
aquesta temporada 94-95 la campanya 'Per què no participes?',
destinada
a fomentar la participació ciutadana amb
l'horitzó posat en les
eleccions
municipals del proper 28 de maig. Així com en aquesta campanya
comptarem,
probablement, amb el suport de
les institucions, grups
municipals, partits polítics, universitat i associacions de veïns, fóra
desitjable una croada comuna anàloga en pro del civisme. Confiem que
aquesta proposta
sigui estudiada en els òrgans competents i que rebi
l'acollida
que es mereix. El
ressò popular ha estat positiu i fonamental
per
a donar el pas de consagrar el suggeriment en aquest Ple, gresol de la
democràcia
a la
ciutat.
Si més
no,
esperem que l'esperit
que amara la
proposta arribi a tots els terrassencs i terrassenques i ajudi a respectar
allò que l'esforç de tothom ha anat construint."
tal de donar resposta a

Per

les qüestions plantejades pel Sr. Fondevila
la paraula el Sr. Aran, qui comença la seva intervenció manifestant el
seu
acord
amb
el contingut
de la proposta. Afegeix que cal conjuntar
diverses
voluntats per endegar una campanya de
civisme que és molt neces¬
sària
per a la ciutat. Tots
els esforços seran bons en aquest sentit. El
Sr.
Aran assenyala, respecte a la liquidació de l'IBI, que el plantejaunent
és
que a
la vegada que s'emet un rebut, i en la mesura en què sigui
possible des d'un punt de vista informàtic, posar missatges curts que
estimulin
el civisme en els contribuents. Es pot fer memòria, per exemple,
de
la
part pressupostària que es destina anualment a manteniment. En
aquests moments encara no està resolt aquest aspecte, tot i que el Sr. Aran
avança
que
s'intentarà que arribi a la totalitat de contribuents una
factura
personalitzada i detallada on s'explicarà el conjunt de deutes
tributaris
amb
l'Ajuntament, amb la suma total i amb indicació dels
terminis
de
pagament.
És en aquesta comunicació on es podran incloure
missatges en la línia assenyalada anteriorment, així com referència a la
forma
en que s'esmercen els diners.
Es podrà deixar constància de la part
dels
recursos que se'n van
en reparar aquell béns
que es fan mal
bé per
pren

de vandalisme.

actes

El Sr.

Aran conclou la

seva

intervenció reiterant que

comparteix completament el sentit de la intervenció de l'AFCT.
I

no

2S3

havent-hi cap

més assumpte

que tractar,

quan manquen quatre

minuts

per

les deu de la nit del dia de la data,

per part

de la Presidència s'ai-
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