ACTA

DE LA

D^OCTÜBRE DE

SESSIÓ ORDINÀRIA

REALITZADA

PER L^AJÜNTAMENT EN PLE EL

1994.

-

PRESIDENT
SR. MANUEL ROYES I VILA

Sessions de la Casa Consis
torial de la ciutat de Terrassa, a vint
-i-set d'octubre de mil nou-cents noran

ta-quatre,
Ple

BALLÚS
BALLBÉ I BELLERA

SR.

JOSEP

SR.

ECO.

SR.

RAFAEL CALLEJAS

SR.

CAMAÑES I VILLALBA
JOSEP CASAJUANA I PLADELLORENS
JOSEP COROMINAS I BUSQUETA

BALLART I

I ROMA

per

reuneix l'Ajuntament

es

en

fer en primera convocatòria
Ordinària, sota la Presidència

sessió
de l'Il.lm.

Sr.

Alcalde-President de la

Corporació, Manuel Royes i Vila.

RODOLF

SR.

SR.
SRA.

ROSA MARIA FERNANDEZ I SANSA

Assisteixen

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

SR.

JORDI

SR.

JOSEP MARTINEZ I

SR.

JOSEP

SR.

QUINTIN MONTES I PEREZ

quan

SR.

FRANCISCO MORALES

set

SR.

JORDI

SR.

PERE NAVARRO

SRA.

LABORIA I MARTORELL

MASSÓ

ARGÜELLO
PADRÓ

I

MORCILLO

I

I VALLE

CASAS

VICTOR

SR.

JORDI

PEIRÓ
PLANA

la sessió
per la
Presidència,
passen trenta-cinc minuts
de les
de la
tarda
del dia de
la data,

procedeix

I RIUS

SR.

ALEIX PONS

SR.

ANTONI

SR.

JOSEP M.

SANAHUJA I PLAYA

SR.

JOSEP M.

SATORRAS

SR.

JOAN TAMAYO

I

SANTAMARIA

"D.

FRANCISCO SOTO NIETO,

Junta Electoral

SECRETARI

DE

CATALUNYA

SR.

de

26 de mayo

I

I TRENCHS

SALA

CONSOL TORRES I VIDAL

TURÀ

SR.

FERRAN

SR.

LUCIO VILLASOL

I

ÀVILA
I GONZÁLEZ

ABUNDIO LORENTE I MILLAN

Presidente de
Central,
expido la
presente Credencial expresiva de que ha
sido designado Concejal del A3mntamiento de TERRASSA (BARCELONA)
D. JOSEP MARTINEZ ARGÜELLO
por estar incluido en la lista de candi
datos presentada por PARTIDO SOCIALISTA

LIESA I LIESA

A

las

a

por
renuncia,
GISBERT.

INTERVENTOR
JESUS M.

donar

COLL

PRUNÉS

la

SRA.

a

lectura a la credencial de Regidor expe
dida
per la Junta Electoral Central en
data vint-i-u d'octubre d'enguany,i que
diu el següent:

I NIETO
I

Oberta

1'Alcalde-President

I MORERA

NURIA OLLER I TORRES

SR.

SR.

-

A la Sala de

REGIDORS ASSISTENTS
SR. JOSEP ARAN I TRULLAS
JAVIER

DIA 27

REUNIÓ NUM. 9/94

elecciones locales

de 1991, en sustitución,
de D. XAVIER MARCET I

los efectos de

presentación en el
Ayuntcimiento de TERRASSA (BARCELONA)".
su

Seguidament 1'Alcalde-President proce¬
a prendre juraiment com
a Regidor
al Sr. Josep Martínez Argüello, d'acord
amb la següent fórmula:
deix

"Jureu

per
la vostra concomplir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de
l'Ajuntament de Terrassa, amb lleialtat
al
Rei, i respectant i fent respectar

ciència

la
de
El Sr.

0

prometeu

i honor

Constitució i l'Estatut d'Autonomia

Catalunya?".

Josep Martínez Argüello contesta dient: "Si, ho prometo", i s'incor¬
seguit al Grup Municipal Socialista com a Regidor.

pora tot

Seguidament
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es

procedeix

a

la substanciació de la resta d'assumptes inclo-

sos

a

l'ordre del dia die la present reunió.

Epígraf 2); APROVACIÓ ACTA REDNIÓ ANTERIOR
aquest punt,
per
unanimitat, s'aprova l'acta de la^eunió anterior,
corresponent
a la celebrada en
data vint-i-nou de setembre d'enguany, un
En

incorporada una esmena demanada pel Sr. Ballart en el sentit següent: a
pàgina quaranta-dos, en la part de la seva intervenció on diu "Es
delimitaran
els carrers
per
tal de ...", ha de dir "Es delimitaran els
camins per tal de..."
cop
la

Epígraf

3jj

DESPATX

D'OFICI

3.1.RATIFICACIÓ DEL DECRET 2020/94 RELATIU A L'INTERPOSICIÓ D'ACCIONS
JUDICIALS CONTRA JOSE ANTON LOPEZ FOIGÜEIRAS EN RECLAMACIÓ DE QUANTITAT PER
DANYS A LA VIA PUBLICA.
Per unanimitat
tiva del

s'acorda ratificar el Decret de

referència, la part disposi¬

qual diu:

PRIMER.-

Interposar les accions judicials pertinents contra el Sr. José
López Foigueiras, amb domicili en Sabadell, carrer Valencia, num. 16,
1-1, i contra la Companyia de Seguros "MESAI", amb domicili social a Barce¬
lona,
Plaça Letamendi, 37, en reclamació de la quantitat de 128.701'- pes¬
setes, import dels danys soferts a un semàfor i jardins, situats a la Ctra.
Montcada amb c/ Ebro, pel vehicle T-2439-S.

Antón

SEGON.-

3.2.-

la representació i defensa d'aquesta Corporació als
Municipals Anna Galiana i Cruz i Primitivo Villasol Valderrey.

Nomenar per a

lletrats

RATIFICACIÓ

DEL DECRET 2024/94

CONTENCIOS-ADMINISTRATIU

RELATIU A LA COMPAREXENçA

EN RECURS

INTERPOSAT PER VICENTE NOVELL BONCOMPTE CONTRA LA

LIQUIDACIÓ PER CONCEPTE DE QUOTA D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR "LA GRIPIA".
Per unanimitat

tiva del

s'acorda ratificar el Decret de referència,

la part disposi¬

qual diu el següent:

Comparèixer en el Recurs contencios-administratiu núm. 822/94,
per la
representació de Vicente Novell Boncompte, davant la
Secció
Tercera
del
contenciós-administratiu
del Tribunal Superior de
Justícia
de
Catalunya, contra resolució de data 10/3/94 relativa a la
liquidació per concepte de Quota d'Urbanització del sector "La Gripia" de
PRIMER.-

interposat

Terrassa.

defensa d'aquesta Corporació, el
i els Lletrats munici¬
pals, Srs. Josep M. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez Cardenas.
SEGON."

Nomenar per a

Procurador

3.3.-

la representació i

dels Tribunals Sra.

RATIFICACIÓ

Carmen Ribas i Buyo,

DEL DECRET 2086/94 RELATIU A

LA COMPAREIXENÇA EN RECURS

INTERPOSAT PER CARMEN GUERRERO ROLDAN CONTRA
DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER ACCIDENT.
CONTENCIOS-ADMINISTRATIU

Per unanimitat s'acorda

tiva del

ratificar el Decret de referència, la part disposi¬

qual diu el següent:

Comnparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm. 1549/94,
per la Sra. Carmen GUERRERO
ROLDAN, davant el Contenciós-Administratiu.
Secció la. del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, conPRIMER.-

interposat

007898
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tra

la resolució de

18.04.94 desestimatòria de la reclamació

de responsabilitat patrimonial

concepte

per

l'accident

interposada en
de Tania HERNANDEZ

GUERRERO.
SEGON."

Nomenar per a

Procuradora
Joan SALES

3.4."

I HOMS

DONAR

FUNCIONS

i

Sra.

COMPTE

Anna M.

DEL

defensa d'aquesta Corporació, la
i
Buyo, i els Lletrats Sr.

Carmen Ribas

GALIANA I CRUZ.

DECRET

2077/94 RELATIU

A LA

DELEGACIÓ

DE

DE COORDINACIÓ

LA REGIDORA SRA.

I COL.LABORACIO AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ,
ROSA MARIA FERNANDEZ I SANSA.

El Decret del que es
"Atès

la representació i

dels Tribunals Sra.

LES

EN

dóna compte és del tenor literal següent:

Decret núm. 1657 de 21 de juny de 1991 aquesta Alcaldia-Predelegà les atribucions relatives a les funcions de coordinació i
col.laboració
amb
els
mitjans de comunicació al Sr. Xavier Marcet i
que per

sidència

Gisbert.
Atès que

el Sr. Xavier Marcet ha cessat en les seves funcions
d'aquesta Corporació aquesta Alcaldia-Presidència, DECRETA:

PRIMER."

Delegar les atribucions

assenyalades a), d),

com a

e), g), 1),

Regidor

m) de
de
de

l'article 51 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, per tal
dur
a terme les funcions de coordinació i col.laboració amb els mitjans

comunicació,
SEGON."

en

la Regidora Sra. ROSA MARIA FERNANDEZ I SANSA.

Comunicar el present

Decret

a

l'interessada."

3.5." DONAR COMPTE DEL DECRET 2077/94 RELATIU AL NOMENAMENT DEL REGIDOR SR.
ANTONI PRUNES COM A PRESIDENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA ZONA I.

El Decret del que es

dóna compte és del tenor literal següent:

"Atés que per Decret

d'aquesta Alcaldia"Presidència de 5 de juliol de 1991,
designà en virtut del que disposa l'article 12.1 de l'Annex II del
Reglament dels Consells Municipals de Zona, al Sr. Xavier Marcet com a
President del Consell Municipal de la Zona I.
es

Atés

que

Regidor

el Sr. Xavier Marcet i Gisbert ha cessat en la seva condició de
d'aquesta Corporació Municipal,
aquesta Alcaldia"Presidència

DECRETA:
PRIMER."

Nomenar al

Sr.

Antoni Prunés

i

Santamaria, President del Consell

Municipal de la Zona I.
SEGON." Comunicar el present

Decret de l'interessat."

SERVEIS GENERALS

EPÍGRAF
D'UNA

4);

APROVACIÓ

DE L'INICI DELS

TRÀMITS

PER PROMOURE LA

MANCOMUNITAT ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE TERRASSA

CONSTITUCIÓ

I DE SANT QUIRZE DEL

VALLES.

Intervé

el

Sr.
Casajuana per tal d'informar sobre els antecedents i
de la present proposta, resaltant el fet que l'objectiu últim
dels tràmits que ara s'inicien és el de permetre que aquest nucli històric,
gaudeixi de la suma d'esforços de tots dos Ajuntaments, no deixant cap

contingut
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s

servei

sense

cumplir, i reconeixent

a

la vegada el

barri.

Finalitza la

fet difeçfiíhciador del

exposició indicant que l'acord que es proposa
proper
Consistori posar en martxa una eina que servirà per
ciutadans
d'aquest barri disposin d'uns millors
seva

permetrà al
tal que els

serveis, tot i recordant
que la Mancomunitat no serà l'única eina de serveis, tota vegada que alguns
d'ells
estarà
en
l'òrbita
d'actuació
de cada municipi però
seran més
efectius gràcies a la coordinació que faciliti la dita Mancomunitat.
Tot
vat

seguit es sotmet a votació el dictamen de referència, el qual és
unanimitat, adoptant-se en conseqüència els següents acords;

apro¬

per

Iniciar el

PRIMER.-

procediment previst per promoure la constitució d'una
Ajuntaments de Terrassa i Sant Quirze del Vallés,
per
la prestació de serveis en el sector de Les Fonts, als termes munici¬
pals d'ambdós municipis.

Mancomunitat

Sol.licitar

SEGON.-

sobre

els

entre

el

futura

Diputació de Barcelona
característiques dels serveis

tipus i

mancomunitat

Terrassa i

la

a

el

en

Sant Quirze

sector

a prestar per
part d'una
Fonts, als termes municipals de

de Les

del Vallès.

Notificar els

TERCER.-

la elaboració d'un estudi

presents
acords
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallés.

a

la

Diputació de Barcelona

i

a

Dins

l'apartat d'explicació de vot, el Sr. Callejas manifesta que malgrat
posicionament positiu a la proposta, l'acord no l'entusiasma,
i
considera
que el tema
és difícil i que possiblement a la llarga portarà
problemes.
el

seu

El

Sr.

Massó manifesta que

el vot favorable del seu grup es deriva de la
respecte la necessitat d'aglutinar serveis
i l'existència d'una

convicció

d'actuació.

unitat

deurà
donar
El

Considera que en

annexionar-se
un

pas

endavant

a

futur ja
altre, i
l'establir els límits.

un

a

municipi

el

o un

veurà si aquest nucli
recorda que també es va

es

Casajuana manifesta que comparteix la preocupació mostrada pel Sr.
Callejas, i recorda que l'any mil nou-cents vuitanta-sis ja es va adoptar
un
acord que finalment no es va poder
perfeccionar degut a les vicisituds
que
en aquell moment existien a Sant Quirze del
Vallès, i no per manca de
Sr.

voluntat des de Terrassa.

EPÍGRAF

5);

APROVACIÓ

DE L'EXPEDIENT

DE

MODIFICACIÓ DE LES

ORDENANDES

FISCALS PER A 1995.

han estat presentades sis esmenes per part del
Municipal de CiU, que són les següents:

L'Alcalde-President informa que

portaveu del Grup
1.-

Esmena núm.

a la totalitat de
retorn a la Comissió corresponent,
núm. 2.1. sobre l'Impost sobre Bens Immobles.

831/94,

de l'Ordenança fiscal

"Es
demana que la present Ordenança Fiscal
sigui degudament reformada amb la
implantació del rebut corresponent a la recollida d'escombraries urbanes tal
com
ja havia estat fins l'any 1993. I a la vegada estudiar una baixa del 3,5%
sobre
els índex
d'aplicació per compensar l'augment del 3,5% de les bases
aplicables, per tal que l'increment real esdevingui "0"."
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2."

Esmena núm.

núm.

2.1.

ON

DIU:

sobre
El

"2.

832/94, de modificació de l^article 7
Impost sobre Béns Immobles.

tipus de

gravamen

de

naturalesa urbana i el 0.85
rústica."
HA

DE DIR:

béns

de

"2.

El

tipus de

naturalesa

urbana

serà el 0.986 per 100
100 quan es tracti

per

gravamen serà el
i
el 0.82
per

de l^Ordenança Fiscal

tracti de béns
de béns de naturalesa

quan es

0.953 per 100 quan es tracti de
100 quan es tracti de béns de

naturalesa rústica."
3."

Esmena núm.

núm.

2.2.

ON DIU:

833/94, de

modificació de l^article 2

de l^Ordenança Fiscal

de 1^Impost sobre Activitats Econòmiques.

"...queda fixat en el 1,45
"
"...queda fixat en el 1,3775"

HA DE DIR:

4.Esmena núm.
834/94,
d^addició de l^article
1^Impost d^Activitats Econòmiques.

6

a

l^Ordenança

2.2.

sobre

AFEGIR:

Article 6è.

Exempció especial:

Els

subjectes passius amb activitat a carrers afectats per obres públiques que
repercuteixin en el normal funcionament de l'activitat per un període superior
a
tres mesos, se'ls aplicarà una reducció en el percentatge de l'impost de la
manera següent:
Obres que
Obres que
Obres que

durin de 3 a 6 mesos
durin de 6 mesos a 1
durin més d'un any

Reducció del 25%
Reducció del 50%
Reducció de fins el 80%.

any

5.- Esmena núm.

835/94, a la totalitat de retorn a la Comissió corresponent de
l'Ordenança Fiscal núm. 2.3 sobre l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

6.-

Esmena núm.

836/94 relativa

la totalitat de retorn de

a

previstes a l'acord quart del dictamen corresponent a
Ordenances Fiscals per a 1995 (taxes 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.
"Per
taxes

tal que

la Comissió torni
respecte l'any 1994".

a

debatre sobre

un

totes

les taxes

l'aprovació
i 3.6)

increment

"0"

de les

d'aquestes

cop anunciades les esmenes presentades al
dictamen, la Presidència cedeix
l'ús de la paraula al Sr. Aleix Pons, qui procedeix a fer una defensa conjunta
de
totes elles, distingint-les en tres blocs
que són: a) Impost d'Activitats

Un

Econòmiques, b) Impost de Béns Immobles, i c) la resta d'esmenes.
Respecte el primer bloc, el Sr. Pons recorda que l'equip de govern primerament

Convergència i Unió va demanar que
sino que, al contrari es rebaixés
en un cinc per cent,
a la vista dels indicis de recuperació econòmica i vistos
els
acords pressos a Madrid pel PSOE i
CiU vers els Pressupostos Generals de
l'Estat
per l'any vinent. Continua la seva exposició recordant que la següent
proposta emosa par l'equip de govern va ser la de mantenir el coeficient
d'1.45,
indicant que aquest és el motiu que justifica la presentació de
proposar augmentar el coeficient, i que
s'actués
amb sensibilitat i no s'augmentés,

va
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l'esmena

proposant que el

coeficient sigui el

1,3775,

que

repr^iíejataria

la

baixa del cinc per cent.
Referint-se

al segon bloc. Impost de
Béns Immobles, el Sr."Pons informa que
ha presentat dos esmenes, una
proposant la reforma de l'Ordenança
en el
sentit d'implantar el rebut corresponent a la recollida d'escombraries urbanes
i
tornar al sistema
tributari que va
existir fins l'any 1993, i una altre

CiU

rebaixar el tipus de

proposant

gravcimen tant en

béns de naturalesa urbana

com

de naturalesa rústica.

finalment, al tercer bloc de les esmenes presentades, assenyala
d'elles fà referència a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica,
proposant que no s'efectui cap increment, i una altre proposa la incorporació
d'un
nou article afegit a l'ordenança que regula l'IAE, per tal d'establir un
escalat
de reducció en el percentatge de l'impost a aquells subjectes passius
amb
activitat
a
carrers, quan
siguin afectats per la realització d'obres
públiques.

Referint-se,
que

una

Finalitza

la

exposició el Sr. Pons, assenyalant que el conjunt de les
presentades, en cas d'esser acceptades, representaria un gest de
sensibilitat
de l'Ajuntament respecte el
conjunt de la ciutadania davant el
seva

esmenes

moment

actual.

seguit intervé el Sr. Josep Aran, qui recorda primerament, i referint-se a
l'IAE,
que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 1995, fà una

Tot

previsió
un

actualment té Terrassa està
no

modificació.

proposar cap

Considera
i

el sentit que els Ajuntaments puguin aplicar
el 0.8 i 1.9, i atès que el coeficient que
dintre d'aquell ventall s'ha considerat convenient

per aplicar measures en
coeficient que es mogui entre

Terrassa es troba en un nivell baix respecte els seus impostos,

que

respecte l'IAE s'està en

que,

un

nivell molt baix, com

ho demostra el fet

dins un estudi comparatiu de ciutats homogènies Terrassa es trobi a la
part baixa, essent aquest el motiu de que es proposi mantindré el coeficient
actual, atès que l'objectiu es que es mantingui en aquell nivell comparatiu.
que

la Cambra de Comerç, la CECOT,
demanar que, a la vista de la
recuperació econòmica iniciada, l'Ajuntament adoptés el gest de congelar el
coeficient, petició que es va considerar adequada atendre-la.

Recorda
tanmateix que han existit reunions amb
i
d'altres institucions implicades, a on es va

que proposen modificacions en la proposta de regula¬
l'IBI, el Sr. Aran recorda que l'any anterior es va acordar un canvi de
fiscalitat, com a resultat d'un procés intens de reflexió, i assenyala que no
es tornarà a la situació anterior a la vista de que l'actual sistema beneficia
al setanta per cent de la població.

En

relació

a

les

esmenes

ció de

Informa
tanmateix, que utilitzant el mateix quadre comparatiu al que ha fet
referència
anteriorment, i que té en compte un total d'onze ciutats. Terrassa
es
troba en
la
cinquena posició pel que fà a l'IBI, el que demostra que
existeix un elevat grau de competitivitat gràcies als impostos.
Recorda

increment

Respecte
cions

la proposta de l'equip de govern és la de no variar el coeficient
existent l'any anterior, però que no obstant això es produirà un
del 3,5% degut a les variacions en els valors cadastrals.

que

municipal

a

l'esmena presentada per tal de proposar l'establiment de
el Sr. Aran avança que el posicionament del Grup

l'IAE,

bonifica¬

Municipal
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Socialista serà contrari atès que no

existeix la possibilitat legal d'establir

subvencions.
Finalitza

la

intervenció

assenyalant que altres ordenances es congelen,
Tracció Mecànica i altres taxes menors variaran
un increment del 3,5 % derivat de
l'adaptació a la previsió de l'IPC, que
segurament al seu entendre no serà la real.
seva

l'Impost de Vehicles de

que
amb

Seguidament es procedeix a la votació de les esmenes presentades pel Grup
Municipald e Convergència i Unió, essent totes elles desestimades, d'acord óunb
els vots que seguidament s'assenyalen:

1.Esmena núm. 831/94, a la totalitat de
retorn a la Comissió corresponent,
de l'Ordenança fiscal núm. 2.1. sobre l'Impost sobre Bens Immobles.
PSC

CiU
IC
PP

(15 VOTS)
(8 VOTS)
(2 VOTS)
(2 VOTS)

EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR

2.-

Esmena núm.

núm.

2.1.

PSC

CiU
IC
PP

(15 VOTS)
(8 VOTS)
(2 VOTS)
(2 VOTS)

3."

Esmena núm.
2.2.

CiU
IC
PP

833/94, de

modificació de l'article 2
Econòmiques.

CiU
IC
PP

de l'Ordenança Fiscal

EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR

Esmena núm.

834/94,
d'addició de l'article
l'Impost d'Activitats Econòmiques.
PSC

de l'Ordenança Fiscal

de l'Impost sobre Activitats

(15 VOTS)
(8 VOTS)
(2 VOTS)
(2 VOTS)

4.-

modificació de l'article 7

EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR

núm.
PSC

832/94, de

sobre l'Impost sobre Béns Immobles.

(15 VOTS)
(8 VOTS)
(2 VOTS)
(2 VOTS)

6

a

l'Ordenança

2.2.

sobre

EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR

5.-

Esmena núm. 835/94, a la totalitat de retorn a la Comissió corresponent de
l'Ordenança Fiscal núm. 2.3 sobre l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

PSC

CiU
IC
PP

(15 VOTS)
(8 VOTS)
(2 VOTS)
(2 VOTS)

6.-

EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA
EN CONTRA

Esmena núm.

previstes

a

836/94 relativa

l'acord

Ordenances Fiscals
PSC

(15 VOTS)

266

per

quart del
a

a

la totalitat de retorn de

totes

les taxes

dictamen corresponent
a l'aprovació
1995 (taxes 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. i 3.6)

EN CONTRA

de les

CiU
IC
PP

A FAVOR

(8 VOTS)
(2 VOTS)
(2 VOTS)

EN CONTRA

EN CONTRA

Seguidament la Presidència cedeix l'ús de la paraula aí'Sr. Josep Aran, qui
procedeix a fer una exposició del contingut del Dictamen elevat per la
Comissió
Informativa
de
Serveis
Generals.
Assenyala primerament que amb
aquesta proposta es manté la situació actual de la ciutat,
per sota de
la
mitja,
respecte
el nivell d'impostos, i que en conjunt l'augment que es
proposa és del 2,6%, increment que considera molt moderat.
Recorda
tanmateix que es mantenen els elements que
el
sistema fiscal, com és el de la
domiciliació i

introdueixen facilitats en
possibilitat de fracciona¬
ment
respecte el pagament de l'IBI i l'IAE, a la vegada que s'incorpora un
element
que facilitarà l'actuació dels ciutadans com és el del repartiment, a
finals d'aquest any i començament del vinent, a tots els domicilis d'una carta
explicativa i personalitzada, on es detallarà el que s'ha de pagar pels
diferents
conceptes impositus, el calendari
existent i les facilitats a les
que poden acollir-se.
es
sotmet a votació el dictamen de referència, el qual queda
majoria, amb el resultat de la votació que tot seguit es trans¬
criu, adoptant-se en conseqüència els acords que s'indiquen:

Tot

seguit

aprovat

PSC

CiU
IC
PP

per

(15 VOTS)
(8 VOTS)
(2 VOTS)
(2 VOTS)

A FAVOR
EN CONTRA
EN CONTRA
EN CONTRA
Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fis¬

PRIMER.-

cals
1.1.1.2.-

generals següents:

SEGON.Aprovar provisionalment la modificació
reguladores dels impostos obligatoris següents:

2.1.2.2.-

2.3.-

TERCER.-

4.20.- Preu
4.21.- Preu

provisionalment
públics:

Aprovar

les

següents

Aprovar provisionalment

la modificació de

les ordenances fis¬

reguladores de les taxes següents:

l'administració de documents.
serveis urbanístics.
per l'atorgament de
llicències i autoritzacions

3.2.-

Taxa per
Taxa per

3.3.-

Taxa

d'auto-taxi i d'altres
3.4.-

de

l'establiment

públic per la utilització del servei de teleassistència.
públic per la recollida domiciliària d'animals domèstics morts.

QUART.-

3.1.-

ordenances

les

de

i

Impost sobre béns immobles.
Impost sobre activitats econòmiques.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

ordenances de preus

cals

dels tributs

Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció
altres ingressos de dret públic locals.
Ordenança general de les contribucions especials.

Taxa

per

les

vehicles de lloguer.

prestacions

de

la

administratives

guàrdia municipal i

circulacions

especials.
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3.6."

Taxa per

la retirada de vehicles i béns mobles

CINQUÈ.Entrades

4.1."

provisionalment
públics següents:

Aprovar

reguladores dels

preus

de vehicles

a

la

través de les

pública
per
a
l'aparcament
mercaderies de qualsevol classe.

en

la via pública.

modificació

voravies i

exclusiu,

ordenances

de les

reserves

càrrega

i

de la via

descàrrega

de

Utilització de les instal.lacions

4.2.4.4.-

esportives municipals.
i de serveis i dels
auxiliars en els mercats alimentaris municipals.
Aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública.
Prestació de serveis d'ajut a la llar.
Ocupació de les zones d'estacionament amb horari limitat.
Utilització de sales d'equipéiments municipals.

d'unitats

Ocupació

4.5.4.11."
4.12.4.15.-

SISÈ.-

comercials

departéiments

Exposar al públic els acords precedents, així com els textes de

partir del següent
Oficial de la Pro¬
En aquest termini
l'expedient i presentar-hi les reclamacions

les
noves ordenances per un període de 30
dies comptats a
al
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí
víncia
i també en un diari de gran difusió en la província.
els
que

interessats

podran examinar
creguin oportunes.

SETÈ.- En el cas que no es formuli cap reclamació o suggeriment en el
establert, els presents acords es consideraran definitius, i es proce¬
dirà
a la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província del text de les
ordenances
aprovades, que entraran en vigor el dia 1 de gener de 1995 i
regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.
termini

l'apartat d'explicació de vot, el Sr. Ballbé es refereix primerament al
posicionament del seu grup municipal respecte l'IBI,
indicant que la seva
postura sempre ha estat la de no aplicar cap
increment, i per aquest motiu
considera
que es
podria adaptar el tipus de manera que qualsevol que fòs
l'increment
del valor cadastral
que assenyali l'Estat,
no es produeixi
cap

Dins

variació.
Entén que comparar-se amb d'altres Ajuntaments no pot ser vàlid, i que s'ha de
tenir
en compte que una rebaixa en aquest concepte impositiu no s'ha d'enten¬
dre
com
a
una
menor
recaptació, tota vegada que segureiment al final la

recaptació serà major gràcies
particulars.

a un

major increment de l'actuació per part dels

l'impost de Vehicles de Tracció Mecànica, assenyala que efectio no,
o si l'augment que s'aplica
és
moderat, però enten que tots els vehicles ocasionen unes molèsties i unes
despeses a la ciutat, que han de ser sufragats pels propietaris d'aquells.

Referint-se
Vciment

a

és discutible si s'ha d'incrementar

la seva intervenció el Sr. Ballbé, indicant
que han votat en contra
del
dictamen fonamentalment atenent el fet que un
tema important és el canvi
de
fiscalitat que es va operar enguany, i
que al seu entendre taimbé comporta
un
canvi
de
mentalitat.
Considera
al respecte,
que quan
els socialistes
Continua

de grups estan a favor de que la recollida d'escombrei utilitzar aquest fet com una eina que faci que els
ciutadans
siguin conscients d'aquesta realitat i els seus efectes en el medi
ambient,
lamenta que a Terrassa s'apliqui un plantejament diferent i demana
que es torni a la diferenciació existent abans, de manera que es torni a crear
europeus
i la majoria
ries
s'han de pagar,

la taxa d'escombreries
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deslligada de l'IBI.
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la seva exposició demanant al Sr. Aran que no utilitzi eí' recurs de
la fiscalitat de diferents ciutats, atenent que al settsntendre les
estadístiques permeten moltes variacions i interpretacions,

Finalitza
comparar

Seguidament fà ús de la paraula el Sr. Morales qui, després de donar la
benvinguda al Sr. Josep Martínez Argüello com a company de Consistori,
procedeix a fer una explicació del vot del seu grup municipal respecte les
esmenes
presentades per CiU, assenyalant que al seu entendre en aquest Estat
existeixen
dos forces polítiques
que estan pactant
increments generalitzats
del
3,5%, i que poden reformar l'IAE, l'estructura del qual considera injusta
atès
que no té en compte un element decisiu com és la facturació, i mostra la
seva
incomprensió pel fet que una d'aquestes forces polítiques presentin
esmenes proposant congelacions i baixades dels diferents conceptes impositius.
menció a l'IBI, recorda que l'any passat
es va produir un importantísim
de fiscalitat,
i que el tractament de residus augmentarà els costos
considerablement
degut al seu entendre a la tasca legislativa endegada per la
Generalitat
de Catalunya i que,
segons estudis que coneix,
podria arribar a
increments
del cent per cent. Considera
que la pedagogia en el
tema medióimbiental
no es basa només en el fet de pagar impostos,
i recorda que la situa¬
Fent

canvi

existia abans del canvi de fiscalitat tcimbé era
igual tots els ciutadans independentment de

ció

que

que

pagaven

tota vegada
les escombreries que

injuta,

genersin.
Continua
contra

la seva intervenció argumentant
els
del dictamen, i recorda que la primera

han votat en
informació que va rebre el seu

motius pels quals

un increment del 3,5% respecte
d'informació donen a coneixer l'existència
d'un pacte de l'equip de govern amb els agents econòmics de la ciutat, per tal
de congelar l'IAE, el que representa un detriment en la recaptació d'aproxima¬
dament
trenta-cinc milions de pessetes,
com a un gest davant els empresaris

existia

era que

grup

la voluntat d'aplicar

l'IAE, i posteriorment, els mitjans

situació de crisis que pateixen.

atenent la

la seva
incomprensió pel fet que si Terrassa està en una situació
mig-baixa, en relació a altres municipis, s'hagi de congelar l'IAE,
inclús
de forma linial, i també
pel fet que s'hagi tingut tant en compte la
petició d'aquest sector, com si fòsin els únics que pateixen l'actual crisis

Mostra

fiscal

econòmica.

la

Finalitza

s'entenen,

seva

en

la

intervenció
seva

indicant que totes aquestes actuacions només
que s'aproximen les properes eleccions

opinió, pel fet

municipals.
Seguidament intervé el Sr. Massó, qui manifesta que CiU ha presentat esmenes
degut a que l'any passat es va anunciar que enguany es congelarien alguns
impostos, i no s'ha fet. Califica la intervenció del representant d'Iniciativa
per
Catalunya de demagògica, i indica que la postura mantinguda pel Grup
Municipal de CiU té l'objectiu de rebaixar aquells conceptes impositius que
promouran la creació de riquesa.
Continua
tornar

és

a

una

de

intervenció indicant que CiU es reafirma en la necessitat
la taxa d'escombreries, com a messura pedagògica, i atenent que
contradicció carregar aquest concepte dins d'un altre tan
com
la

seva

crear

diferent

propietat. Finalitza la seva intervenció manifestant que l'any passat
en les
paraules del Sr. Alcalde quan mostrava la voluntat de
congelar impostos, i lamenta que, al contrari, s'avanci en una

es

el de

CiU

va

creure

linia

d'aproximació als nivels de
seu

entendre la realització

fiscalitat dels municipis mes cars, que evitarà
d'inversions per part de l'activitat privada.

al
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Finalitzant

el

d'explicació de vot, intervé el Sr. Aran per tal
municipal socialista ha votat a favor per diferents
motius,
entre els que
destaca, la voluntat d'avalar el canvi de fiscalitat
operat l'any passat i del que s'ha derivat un benefici per al setanta per cent
de
la població,
la voluntat de que Terrassa es mantingui en un nivell de
presió fiscal baix comparat amb altres municipis, la voluntat de mantindré els
actuals
nivells respecte l'IAE atenent que l'any anterior
ja es va operar un
augment significatiu que va repercutir fonamentalment en les grans empreses, i
atenent el fet que els pactes amb institucions que representen a sectors de la
ciutat
són molt importants
i reflexen la línia d'actuació que vol mantenir
sempre l'equip de govern.
d'explicar

que

torn

el

grup

EPÍGRAF 6); APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Abans

de procedir a l'estudi i votació del
dictamen que en aquest punt eleva
Comissió Informativa de Serveis
Generals, la Presidència informa que han

la

presentats pel Grup Municipal de Convergència i Unió un vot particular,
alternatiu, i deu esmenes al texte que eleva la Comissió, les quals

estat

amb

transcriuen tot

es

1.

texte

Vot

-

seguit:

particular

Dirigit

a la totalitat del
Reglament de Participació Ciutadana que eleva
Comissió Informativa de Serveis Generals, i proposant un texte alternatiu.
Esmena núm.

2."

El

838/94, de supressió de l'article 16.5.

contingut de la present Esmena
Esmena núm.

3.-

la

839/94,

es

retirada pel ponent.

de supressió i

substitució d'expressió

a

l'article

16.6
El
4.-

El

contingut de la present Esmena
Esmena núm.

es

retirada pel ponent.

840/94, de supressió d'expressió

contingut de la present Esmena

es

a

l'article 16.7.

retirada pel ponent.

5." Esmena núm.

841/94, de supressió de l'article 16.11

SUPRIMIR:

"...

i

vinculant,

a

6."

sol.licitant, si ho estima adient,
la Ponencia de Participació Ciutadana."

Esmena núm.

ON DIU:

"DISTRICTE 5:

"barri de Pere Parres"

ON DIU:
HA

no

TERRASSA NORD-OEST"

843/94 de modificació i supressió de part de l'article 35.2

"a) El President, que serà un regidor nomenat per l'Alcalde"
"a) El President, que serà un regidor nomenat per l'Alcalde de la

DE DIR:

llista més votada en el Districte"
els apartats d),e),f),g),h),i),j),k)

SUPRIMIR:

8.- Esmena núm.
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informe de caràcter

842/94 proposant un afegit a l'article 32.3

AFEGIR:

7.- Esmena núm.

un

i 1).

844/94, de supressió de l'article 35.3

ON DIU:

"...cada tres

10." Esmena 846/94,
Art.

11.

39.-

de supressió de l^article 39

SUPRIMIR.

Esmena núm.

-

mesos...

"...cada mes..."

HA DE DIR:

847/94

relativa

a

la

modificació i supressió

de part de

l^article 40.1

"...coalicions electorals amb representació municipal, de les entitats
veinals... "
HA
DE DIR:
"...coalicions
electorals amb representació
municipal i de les
ON DIU:

entitats

veinals,..."

SUPRIMIR:

Fà

"...

i de les comissions sectorials d'entitats de cada districte".

ús de la

Morcillo per tal de defensar el Vot Particular
de CiU, assenyalant que després de quinze anys
existit una certa participació, però que al seu
quedat en la seva major part en lletra d'imprem¬
ta.
Indica que CiU ha presentat
el present vot particular davant el conven¬
ciment
de que aquest
és un tema molt important i s'ha de regular molt bé.
Recorda
que en la tramitació de l'expedient en
el sí de la Comissió Informa¬
tiva
el
seu
grup
municipal ha participat activéiment presentant moltes
alternatives
algunes de les quals han estat incorporades, però no totes, no
havent-se acceptat algunes en la seva opinió molt importants.
paraula el Sr.
pel Grup Municipal
d'Ajuntaments democràtics ha
entendre
aquesta voluntat ha

presentat

parer de que no és
suficient amb un preàmbul on s'especifiquin
principis i una determinada voluntat d'establir céunins de participació,
essent
lo més important el redactat concret
del Reglament que serà d'aplica¬
ció, i en aquest sentit indica que si bé s'han establert aspectes positius com
és
el proposat pel seu grup muncipal, establint la possibilitat de participa¬
ció
en les reunions de les Comissions Informatives,
altres aspectes com és el
de
l'audiència pública, s'han recollit juntciment
amb l'establiment de requi¬
sits que faran més dificultosa la seva utilització.

Mostra

el

seu

uns

exposició indicant que l'aspecte més greu que al seu entendre
elevada per la Comissió Informativa és el de la regulació
que
fà dels Consells de Participació, tota vegada que es preveu l'existència
d'uns
òrgans en base al que determina l'article 59 de la Llei Municipal i del
Regim Local de Catalunya i l'article 130 del Reglament d'Organització i Fun¬
cionament
dels Ens Locals, quan al seu entendre
s'hauria de fer referència a
l'article 58 de la dita Llei Municipal i del Regim Local de Catalunya, per tal
de
reflexar la distinció que legalment existeix
entre òrgans de participació
Continua la

recull

seva

la proposta

territorial i els de

participació sectoral.

que en aquest tema la legislació és molt clara, i el que es fà a la
de Reglament és crear una confusió derivada del fet d'utilitzar les
mateixes
paraules per crear òrgans diferents, i enten que si no s'ha aplicat
la terminologia correcta és degut a que l'article 58 de la LMC, quan regula la
composició dels Consells Territorials de Districte, preveu que el President
sigui nomenat per l'Alcalde, però que el càrrec de regidor-president ha de

Considera

proposta

correspondre
es

a un

membre de la llista més votada en

l'àmbit territorial de què

tracta.
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Finalitza
la
articles
que

comprovarà

intervenció indicant que si s'analitza la redacció
d'alguns
regulen el funcionament dels Consells de Participació, es

seva

està previst que existeixi una corresponsabilització d'aquests
de l'Ajuntament de Terrassa,
la qual cosa al seu entendre
significa que ha d'haver-hi en correspondència la possibilitat de compartir
també
el poder. Indica
que aquests aspectes
demostren que aquest tema s'ha
d'estudiar i analitzar amb més detall,
que manca participació de la ciutadania
i que s'han
d'aplicar les pautes que la Llei assenyala.
en

que
govern

el

Intervé
seguidament el Sr. Villasol,
ció
del Sr. Morcillo
no s'hagi

alternatiu
eleva

presentat pel grup
la Comissió
Informativa

grups

municipals, i

qui primeréiment lamenta que la interven¬
dirigit a la defensa i exposició del texte
municipal de Ciü. Indica que la proposta que

ha estat fruit
d'un debat important
éimb els
la Ponència de Participació Ciutadana, havent-se tingut
en
compte inclús la opinió de partits polítics
que no tenen representació en
aquest Consistori. Recorda així mateix que s'han
incorporat moltes de les
aportacions presentades, i assenyala que la voluntat que ha estat al darrera
de
l'elaboració del
Reglament és la de no recollir aspectes que ja estan
degudament reglamentats per lleis i reglaments estatals i autonòmics, i
a

dirigir tots els esforçós per crear
situacions i elements de participació

un

que no

general.

marc que
reguli totes aquelles
estiguin previstos a la normativa

Respecte la qüestió plantejada pel Sr. Morcillo en relació als organs de
participació que es proposen crear, el Sr. Villasol indica que precisament
aquestes
normes
generals preveuen que en ús de l'autonomia municipal
l'Ajuntciment pugui establir o no els òrgans de participació que consideri
convenients,
essent
aquest
el motiu que habilita la decisió de creació
d'organs
consultius de participació ciutadana,
i no òrgans
de gestió

desconcentrada.
Finalitza

la

seva

intervenció

Ajuntament ha demostrat
d'actuacions

existeix

que en

els

recordant
procesos

participació

i

que
la pràxis diària d'aquest
d'estudi i elaboració de propostes

una

d'opinions.

acció

de

diàleg

i

contrast

Seguidament es procedeix a la votació del Vot Particular presentat pel Grup
Municipal de Convergència i Unió, el qual es desestimat amb el resultat de la

votació que seguidament es transcriu;
PSC
CiU
IC
PP

(15 VOTS)
(8 VOTS)
(2 VOTS)
(2 VOTS)

EN CONTRA
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Tot

seguit fà ús
contingut de les

de la paraula el Sr. Sanahuja,
a l'efecte de
defensar el
esmenes presentades
al texte del Reglament que eleva la
Comissió
Informativa.
Inicia
la
seva
exposició anunciant que retira les
esmenes
838/94,
839/94,
840/94, i la 841/94,
i referint-se a la resta
d'esmenes
assenyala que les mateixes obeeixen al fet que CiU defensa un altre
model
de participació ciutadana, en el que es
preveu l'existència d'organs de
gestió desconcentrada aimb una composició reduida i amb poder de gestió.
Considera
que l'establiment d'aquestes estructures participatives, presidides
per
un regidor de la llista més votada en el sector, significaria
endegar xina
política de participació més coincident amb la realitat de cada territori.
Indica

272

finalment que

una esmena

proposa que

s'incorpori el

barri de

Pere

intervenir tot seguit el Sr.
Villasol, indicant^ 'firimerament que
la incorporació de l'esmena num. 842/94, en el s¿n€it d'afegir-hi el
barri
de Pere
Parres. I,
referint-se al contingut de la resta d'esmenes,
assenyala que efectivament s'està al davant de dos models diferents per
articular
la participació
ciutadana, i que el grup municipal socialista
presenta una proposta en base a 1'objectiu de que puguin participar el màxim
d'institucions
i associacions possibles,
mentres que l'alternativa que
presenta CiU només deixa possibilitat de participació a les Associacions de
Veins.
Abundant en aquesta qüestió,
informa que avui en dia existeixen
aproximadament
quatre-centes associacions amb inquietuds i voluntat de
participar en la vida pública, i al seu entendre aquesta realitat s'ha de
reflexar en la creació d'organs que possibilitin aquesta participació.

Torna

a

accepta

fet estudis comparatius amb
resisteix molt bé qualsevol
comparació que es vulgui efectuar, tota vegada que en la seva opinió, està en
a
l'avantguarda respecte l'existència de mecanismes participatius, tant si es
considera des de 1'optica del Reglament aprovat en mil nou-cents vuitanta-nou,
com des de 1'optica del Reglament que avui es proposa aprovar.
Finalitza
la seva intervenció indicant que s'han
altres
ciutats,
i que mostren que Terrassa

intervenció puntual, a l'efecte que
constància que a l'esmena 842/94 presentad per CiU existeix un error,
tota vegada que el nom correcte és "Torrent d'en Pere Parres", i demana que es
rectifiqui. Tots els presents mostren el seu acord amb la correcció.
El Sr.

Ballbé efectua en aquest moment una

quedi

Seguidciment es procedeix a la votació de les esmenes presentades pel grup
municipal de Convergència i Unió, les quals són desestimades d'acord amb el
resultat de les votacions que seguidament es transcriuen:
Esmena núm.

PSC
CiU
IC
PP

843/94 de modificació i

PSC

CiU
IC
PP

PSC

CiU
IC
PP

844/94, de supressió

(15 VOTS)
(8 VOTS )
(2 VOTS)
(2 VOTS)

PSC
CiU

(15 VOTS)
(8 VOTS )

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

modificació d'expressió a

EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA

ABSTENCIÓ

supressió de l'article 39

EN CONTRA
A FAVOR

EN CONTRA

(2 VOTS)
(2 VOTS)

007904

de l'article 35.3

EN CONTRA
A FAVOR

845/94 de

846/94, de

PP

EN CONTRA
A FAVOR

(15 VOTS)
(8 VOTS )
(2 VOTS)
(2 VOTS)

Esmena núm.

IC

EN CONTRA
A FAVOR

(15 VOTS)
(8 VOTS )
(2 VOTS)
(2 VOTS)

Esmena núm.

ABSTENCIÓ
-A

supressió de part de l'article 35.2

l'article 36.1

núm.

Esmena

847/94

relativa

a

la

modificació

i

supressió

de

part

de

l'article 40.1
PSC
CiU
10
PP

(15 VOTS)
(8 VOTS )
(2 VOTS)
(2 VOTS)

EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA

ABSTENCIÓ

seguit la Presidència cedeix l'ús de la paraula al Sr. Villasol per tal
presentació del dictcimen que eleva la Comissió Informativa de
iniciant aquest la seva intervenció fent un breu recordatori
del
moment d'aprovació del Regléiment de
Participació Ciutadana aprovat l'any
mil
nou-cents
vuitanta-nou,
i assenyalant que quedaven moltes qüestions
pendents de desenvolupament posterior.
Tot

que
efectui una
Serveis Generals,

Informa

que en
el dictamen que ara es presenta es recullen alguns canvis,
s'adeqüen alguns mecanismes de participació i, en definitiva, es millora el
conjunt del reglament en funció de l'experiència obtinguda en el transcurs del
temps, i atenent l'existència de noves realitats.

la

Continua

intervenció manifestant que

el preàmbul del Reglciment que es
l'associacionsime i els objectius
assolir, i que l'articulat que el
segueix preten ser un fidel reflexe del desenvolupaiment d'aquests principis i
objectius. Destaca el fet de l'aparició d'una paraula novedosa en la redacció
del
document,
i que és la "corresponsabilitat",
la qual indica que es
correspon
cimb la idea de que, si l'ajuntament accepta obligacions davant els
ciutadans
organitzats, és adequat poder demanar que aquests, a la vegada, es
corresponsabilitzin amb l'Ajuntament a nivell de participació i col.laboració.
seva

proposa
intenta situar el moment actual de
de
la participació ciutadana que es preten

Finalitza

la

tives

la present proposta

l'any

seva

intervenció fent

referència

a

les novetats

més

significa¬

preten establir respecte el reglaunent aprovat
mil nou-cents noranta-nou, i que fonamentalment es dirigeixen vers el
que

l'iniciativa
ciutadana,
l'establiment de mecanismes de
són l'audiència ciutadana i la intervenció d'associacions en
Comissions
Informatives, Consells d'Administració i en el Ple Municipal, amb
condicions
que
garantitzin
el normal
funcionament d'aquests
òrgans;
l'establiment
de convenis
de
col.laboració; introducció de millores en els
Consells de Participació, adequant la periodicitat mínima de les reunions a la
que
en la pràctica ha existit aquests anys,
i sempre deixant la possibilitat
per
tal que cada consell pugui establir el seu règim de sessions; incorporant
representants
d'associacions que han anat creant-se en aquests últims anys i
que,
fins ara, tenien una representació
indirecta a través d'altres
reconeixement

participació

de

com

col.lectins.
Tot

la votació corresponent, essent aprovat per majoria
Comissió Informativa en aquest punt, d'acord amb el
seguidament es transcriu, adoptant-se en conseqüèn¬
consten tot seguit:

seguit es procedeix a
Dictamen elevat per la
resultat de la votació que
el

cia els acords que
PSC

CiU
IC
PP

(15 VOTS)
(8 VOTS )
(2 VOTS)
(2 VOTS)

PRIMER.-

Ciutadana
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A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA

Aprovar inicialment el nou text del Reglament de Participació
que s'adjunta al present acord, i que suplirà a tots els efectes al

Reglcunent

de

Participaciáf Ciutadana aprovat

dia 23 de febrer de

en

sessió plenàri^Kxelebrada

el

1989.»

SEGON.Sotmetre aquest nou Reglaiment a informació
30
dies
per
a la
presentació de reclamacions i

aprovat definitivament

púbMca per un termini de
suggeriments, entenent-se

si no se'n produeix cap.

Seguidciment intervé el Sr. Ballbé, qui dirigeix la seva intervenció per tal de
la
seva
disconformitat cunb alguns extrems que es preveuen en el
reglament aprovat, i que són, d'una banda la impossibilitat de participació en
el Ple, que en la seva opinió es incongruent, reculida en els articles 15 i 17
de
la proposta, pel fet que
siguin partits polítics; d'una altra el fet que
estigui previst la possibilitat d'assistència de representants d'associacions

mostra

Consells d'Administració,

en

quan en aquests

moments en alguns

polítics municipals de l'oposició tenen

sols els grups

d'ells ni tant

representació.

demana que sigui revissada la numeració de l'articulat, tota vegada
existeixen alguns errors, i seguidament procedeix a fer una valoració
d'alguns dels articles, en el sentit que seguidament s'extracta; A l'article
16.11
on es
preveu
que l'Alcalde
pugui demanar un informe de caràcter no
vinculant
a la Ponència de Participació
Ciutadana, considera absurda aquesta
previsió; referint-se a l'article 20.1 indica que s'estableix com a obligació
participar en els Consells, i considera que és un error imposar cap deurà quan
s'està
parlant de participació; de igual manera indica que en aquest mateix
article
s'estableix l'obligació de vetllar pel bon funcionament dels serveis
municipals, la qual cosa considera arbitrària i que possiblement seria
correcta
redactada d'una altra manera; referint-se a l'article 25 indica que
només
es pot
parlar de corresponsabilitat quan existeix responsabilitat de
govern,
i que no s'enten la possibilitat de que existeixi corresponsabilitat
quan les funcions d'aquests consells són emetre informes i propostes.

Tanmateix
que

intervenció manifesta que tampoc està d'acord amb alguns
articles
(32, 33, etc..), que s'han traslladat del Reglament aprovat en mil
nou-cents
vuitanta-nou; ni amb el nombre de Consells que s'estableixen, i que
en
la seva opinió deuria
ser de deu; ni amb la fórmula de nomenéiment de la
Presidència dels Consells, que opina deuria recaure en un regidor de la llista
més
votada en el territori. Considera que tots aquests aspectes mencionats en
el
conjunt de la seva intervenció, si no són corretgits, provocarà que aquest
reglament no sigui utilitzat per la ciutadania a la vista d'un
la

Finalitzant

seva

excés de

limitacions.

Morales intervé tot seguit,
posant de manifest que en la seva opinió
Reglaments no dónen prova de la voluntat política, i que, des
grup
municipal d'Inciativa per Catalunya s'enten que el model de
en
les idees de
cadascú i en la pràctica diària.
Es pregunta pel model de
El

Sr.

del
participació està
participació que CiU té establerts a la Generalitat i a altres Ajuntaments com
Manresa,
i mostra la seva comprensió pel fet que a la pràctica els ciutadans

els

no

confien

la

Continua
mes

l'existència d'una

en

exposició considerant que aquest tema és molt seriós, i va
l'existència d'una reglamentació, i que s'ha d'entendre que

participar és interessant i té sentit en els
cop
han estat presses aquestes. Afirma que
perfecte de participació.
Recorda

pogut
les

seves

decissió, i no un
força política té un model

processos de
cap

el grup municipal d'IC ha intentat col.laborar en tot lo que
l'elaboració d'aquest Reglament, i han estat acceptades nombroses
aportacions, i s'ha millorat molt el texte inicial, però incideix

que

en

participació.

seva

de

enllà

veritable possibilitat de

ha

de

en

275
007905

-A

la

seva

creença

de

que aquests

Regléiment aprovat

s'ha de considerar com a
serà el que es faci dia
existeixi participació
tindran cap utilitat.
no

model de Participació, donat que el veritable model
darrere
dia, i si no s'assumeix la voluntat de que

un

real, els mecanismes

que ara

s'estableixen

no

Finalitza
la seva intervenció reconeixent que
certament el Reglament aprovat
millora
molt al seu antecesor, i obre noves
vies de participació, però enten
que
serà a partir d'ara quan s'haurà de valorar si existeix o no una voluntat
participativa per part de l'equip de govern.
I recorda al Sr. Alcalde que
encara

no

estan

presents els grups de l'oposicó en el Consell d'Administració

de TVT.
En

aquests moments s'absenten de la sessió els Srs.

Callejas i Ballbé.

Intervé

seguidament el Sr. Massó, qui recorda primerament que al mil nou-cents
CiU ja va presentar al Ple Municipal
un texte alternatiu al que
dictciminava
la Comissió
Informativa, i que tampoc es va aprovar en aquell
moment,
malgrat la qual cosa es va atorgar un vot de confiança a l'equip de
govern,
atenent que
en aquell
moment es
tractava de
posar en
martxa uns
mecanismes
de
participació que no existien. Continua la seva intervenció
indicant
que
en
aquests moments
la valoració que fà CiU de la vida del
reglament aprovat l'any mil nou-cents noranta-nou, es resumeix dient que no ha
funcionat la participació.
vuitanta-nou

Assenyala

el Sr. Massó que en el Ple d'avui ban tornat a presentar una
alternativa, però amb la idea de crear Consells de Districte que
puguin intervindre en decisions, i no només com a mecanismes de consulta, i
considerats
dintre de l'estructura municipal i no al marge d'aquesta, per tal
de
permetre
que
els ciutadans se sentin identificats amb l'Administració
Municipal.
proposta

Finalitza

la

seva

Manresa s'està

intervenció contestant

aplicant

un

al Sr.
Morales, informant que a
sistema participatiu bastant millor que el que aquí

s'implanta.
a intervenir el Sr.
Villasol, informant primerament que un cop aprovat
inicialment
el Reglament de Participació Ciutadana,
aquest serà objecte d'un
tràmit
d'exposició al públic en el que es podrà corregir qualsevol observació
de
redacció, i, fent referència a la intervenció del Sr. Ballbé relativa a
l'incorrecte
redactat de l'article 20, informa que precisament aquest article

Torna

es

correspon

íntegrament amb

una proposta

efectuada pel Sr. Callejas.

Referint-se

a la intervenció del Sr.
Morales, manifesta que coincideix bastant
algunes de les seves apreciacions, en el sentit de que seran les pràcti¬
ques
polítiques cuotidianes les que s'hauran d'observar, a la vegada que
considera que a Terrassa s'han dedicat i es dediquen molts esforços en el tema
de la participació. I, referint-se a les paraules del Sr. Massó, manifesta que
si CiU hagués demostrat que el model per ells presentat funciona, possiblement
hauria canviat d'opinió, però no ha estat així.

amb

En

aquests moments s'incorpora a la reunió el Sr. Callejas.
la seva intervenció
resaltant
el fet que en
aquest moment
demostrat
és
que
existeix una voluntad d'avançar en el camp

Finalitza

el que
de la
participació ciutadana, i manifesta que personalment ha viscut els darrers
anys el procés d'increment de sessions de treball conjunt amb representants de
tots
els sectors i associacions ciutadanes, amb l'objectiu de
debatre temes
amb
anterioritat a l'adopció de les decisions per part dels òrgans de govern.
s'ha
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assenyala que si bé fà anys la refació de les
l'Ajuntament era més de conflicte, avui dia la bona
martxa
de la ciutat,
com a objectiu
a assolir, implica^^ant als òrgans
de
govern com a les persones i entitats que no governen.
I,

d'altra

banda,

tameé

diferents associacions amb

En

El

amb

aquests moments s'incorpora a la reunió el Sr. Ballbé.
Morcillo intervé tot seguit per tal
de mostrar la seva disconformitat
fet
que
s'hagin incorporat algunes modificacions posteriorment a

Sr.

el

l'aprovació

del texte del

Reglament

de la Comissió

per part

Informativa de

Serveis Generals.
El

Aran indica que

Sr.

acordades

que varen ser

les modificacions incorporades es corresponen amb les
per la propia Comissió Informativa.

Sr. Alcalde
demana
que es revisi
el document i que si existeix alguna
correcció
a fer, que es tramiti com a proposta de modificació presentada dins
el tràmit d'informació pública al qual serà sotmès l'expedient.

El

EPÍGRAF

7);

APROVACIÓ

DE

LA

CONVOCATÒRIA

I

BASES PER A

COBRIR DUES PLACES

D'AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL.

lectura a l'epígraf de referència,
adopta els acords següents;

Donada
en

Ple

unanimitat, l'Excm. Ajuntament

per

Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la provisió
propietat mitjançant Concurs-Oposició de dues places d'Agent enquadrades
dins
el Grup
d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe
Policia
Municipal. Escala Bàsica vacants en la plantilla de personal de

PRIMER."
en

funcionari.
SEGON."

per a

la

Convocar les

al
Tinent
d'Alcalde de Foment i Serveis Generals per
gestions que calguin per al compliment dels anteriors acords.

Facultar

TERCER."

realitzar les

EPÍGRAF

els tràmits legals necessaris

referides places i seguir

provisió.

seva

8).

D'ORDENACIÓ

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
I LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA

ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

DE SANT JOAN"CAN FALGUERA DE LES FONTS.

aquest punt intervé el Sr.
Quintín Montes per tal
corresponents als epígrafs 8, 9, 10 i II de
referint
la seva intervenció a explicar els antecedents i
diferents propostes.
En

dictàmens

Seguidament,
següents:
PRIMER."

per

Aprovar

unanimitat, l'Excm. Ajuntaiment

la

inicialment

modificació

d'Ordenació
i la modificació puntual del
de Sant Joan " Can Falguera de Les Fonts.
SEGON." Sotmetre el document ara

Pla

en

de presentar els
l'ordre del dia,

contingut de les

Ple adopta els

puntual

acords

del Pla General

Especial de Reforma Interior

aprovat inicialment a

informació al públic

des de l'endemà de la data
Butlletí Oficial de la Província i
presentar"Se les al.legacions que s'estimin

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

al

Diari de Terrassa,

oportunes.

007ÍI06

puguin
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les Associacions Administratives
dos polígons del sector i als propietaris de sòl de
l'àmbit
afectat
per
la modificació del planejament, per tal que pugui
presentar al·legacions, si ho estimen oportú, dins del termini de d'un mes
comptat des de l'endemà de la data de recepció de la notificació.
Notificar els acords presents a

TERCER.-

de

Cooperació dels

l'article
1/1990 de

QUART." Notificar els acords presents, als efectes del que preveu
57
del Text Refós de la legislació urbanística
de Catalunya (DL
12 de

juliol),

l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

a

CINQUÈ.- Entendre que el dociunent ara aprovat inicialment quedarà aprovat
provisionalment, a tots els efectes i sense necessitat de nou acord exprés,
si una vegada finalitzat el termini previst a l'efecte resulta que no s'han
presentat al·legacions ni s'han produit altres circumstàncies modificatives
de la proposta.

EPÍGRAF 9):APR0VACIÓ

INICIAL DE LA

MODIFICACIÓ

PERI DEL

DEL P.G.O. I DEL

SECTOR DE SANT PERE DE LES FONTS.

Seguidament,
següents:
PRIMER.-

per

unanimitat, l'Excm. Ajuntament
inicialment

Aprovar

i la modificació
de Sant Pere de Les Fonts.

d'Ordenació

Sotmetre el

SEGON.-

document

en

Ple adopta els

acords

la modificació puntual del Pla General
puntual del Pla Especial de Reforma Interior

ara

aprovat inicialment a

informació al públic

de la data
i
s'estimin

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

al

Diari de Terrassa,

presentar-se les al·legacions que

puguin

oportunes.
presents a l'Associació Administrativa de
del sector i als propietaris de sòl de l'àmbit afectat per la
modificació
del planejament, per tal que
pugui presentar al·legacions, si
ho
estimen oportú, dins del termini de d'un mes comptat des de l'endemà de
la data de recepció de la notificació.
TERCER.-

Notificar els

acords

Cooperació

QUART.- Notificar els acords presents, als efectes del que preveu
57
del Text Refós de la legislació urbanística
de Catalunya (DL
12

de

l'article
1/1990 de

juliol), a Ferrocarrils de la Generalitat, a la Direcció General de
a la Junta d'Aigües i a l'Ajíuitament de Sant Quirze del Vallès.

Carreteres,

CINQUÈ.- Entendre que el document ara aprovat inicialment quedarà aprovat
provisionalment, a tots els efectes i sense necessitat de nou acord exprés,
si una vegada finalitzat el termini previst a l'efecte resulta que no s'han
presentat al·legacions ni s'han produit altres circumstàncies modificatives
de la proposta.

EPÍGRAF 10):APROVACIÓ

DE LA SEPARATA I PLEC DE CONDICIONS

PARTICULARS DEL

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE SANT PERE DE LES FONTS.

Seguidéiment,
següents :
PRIMER.-

unanimitat, l'Excm. Ajuntament

Aprovar

d'urbanització
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per

del

la

separata,

sector

de Sant

a

efectes
Pere de

en

Ple adopta els

d'execució,
Les Fonts

acords

del projecte

per un

import de

s

269.794.552,- PTA,
qu^ comprèn la urbanització dels carreps>Següents:
Clavell, Narcís, Assutaena, Marià Solà, Fornot, Sàlvia, Papaçjèía, Ginesta,
Gira-sol, Trébol, Lliri, Hortènsia, Dàlia, Gerani, Circum\^^iï\lació, Tulipa,
ptge. de la Muntanya i ptge. de la Riera (part).
SEGON.que

Aprovar el Plec de Clàusules Economico-Administratives particulars
regiran en la contractació d'aquesta obra.

Iniciar
els
tràmits de
licitació de
la separata
d'urbanització del sector de Sant Pere de Les Fonts.

TERCER.-

EPÍGRAF 11;APROVACIÓ

DEFINITIVA DEL LLISTAT

DE

QUOTES

del projecte

D'URBANITZACIÓ

DEL

SECTOR DE SANT PERE DE LES FONTS.

Seguidament,
següents:

per

unanimitat, l'Excm. Ajuntament

en

Ple

adopta els

acords

PRIMER.-

Aprovar definitivament el llistat de propietaris,
superfícies i
repartiment dels costos d'urbanització de l'àmbit del Pla Especial de
Reforma
Interior de Sant Pere de Les Fonts, que incorpora el tractament de
les al.legacions presentades durant el termini d'audiència.
SEGON.- Notificar els acords presents

l'Associació Administrativa de

i tramtre còpia del llistat aprovat
Cooperació del sector.

a

Notificar els acords presents i tramtre còpia del llistat aprovat
i
Tributari, a fi de preparar el cobrament de les

TERCER.-

l'Institut Censal

a

quotes urbanístiques quan correspongui.

EPÍGRAF 12):APR0VACIÓ DE L'AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ DEL P.G.O. EN L'ÀMBIT DE
L'ANTIGA SAPHIL.

Intervé

el Sr.

Montes manifestant que

l'acord que es proposa adoptar dins
d'aquest epígraf, igual que d'altres que es presentan en aquesta sessió
plenària, és d'una gran importància peí que representa de modificació del
planejament de la ciutat. Recorda tot seguit que el vigent Plà General
d'Ordenació
recollia en
aquesta
illa uns paràmetres determinats atenent
l'existència
d'una empresa en martxa, SAPHIL, però que en aquests moments,
degut a que malauradament l'empresa ha deixat la seva activitat, es proposa
una modificació del Pla General amb 1'objectiu de permetre en la zona un ús
residencial
i comercial, a la vegada
que es preveu recuperar una
part de
sòl per a ús públic.
presentació indicant que amb la proposta es preveu desti¬
aproximadament tretze mil metres quadrats a ús privat, i quinze mil
metres quadrats a ús públic (equipaments i vials), i es permetrà 1'apertura
del
carrer Bruc,
facilitant la circulació al carrer Pare Llaurador i una
millor
conexió de la
Rambla d'Egara amb
els barris de Ca n'Aureli i La
Continua

la

seva

nar

Maurina.

Seguidament es procedeix a la votació de la proposta, la qual és aprovada
majoria,
amb els vots que tot seguit s'indiquen, adoptant-se en
conseqüència els acords que es transcriuen:
per

PSC

(15 VOTS)
(8 VOTS)
IC (2 VOTS)
PP (2 VOTS)
CIU

A FAVOR

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ
A FAVOR
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Informar favorablement en fase d'avanç la proposta de modificació
Pla General d'Ordenació en l'àmbit de
l'antiga fàbrica SAPHIL, format

PRIMER.-

del
per
quez

diverses illes situades entre els carrers
de Mella, Arquimedes i Martín Díez.

SEGON.-

Sotmetre els

Frederic Soler, Bruch, Váz¬

treballs

corresponents a l'avanç
de modificació de
planejament a informació al públic per tal que durant el termini de trenta
dies
(30) 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 els suggeriments i
les propostes alternatives que s'estimin

oportiuis.
Notificar els

TERCER.-

l'àmbit

afectat

per

acords

tal

presents als propietaris
de béns dins de
pugui presentar els suggeriments i les
estimin oportunes dins del termini de trenta

que

alternatives que
(30) comptat des de l'endemà de la data de recepció de la notificació.

propostes
dies
Dins

l'apartat d'explicació de vot fà ús de la paraula primereiment el Sr.
Callejas manifestant que ha votat a favor però sense estar convençut de que
la
modificació aprovada sigui la millor per a
la ciutat. Manifesta que en
la
seva opinió l'actuació
operada es bóna a nivell general però no s'ha
conjugat de manera totalment òptima l'acció municipal amb l'actuació de la
iniciativa privada. Considera, finalment, que el projecte podia haver sigut
més
innovador, sobre tot tenint en compte el gran espai del que es disposa
i

la situació cèntrica del mateix.

El Sr.

Morales manifesta que l'abstenció d'IC ha estat motivada pel fet que
es
tracta d'una
proposta en
fase d'avanç,
i tenen intenció
d'efectuar un estudi més exhaustiu que els hi permeti adoptar un posicionade

moment

ment

determinat,

la vista de la importància i l'impacte

que pot signifi¬
Aprofita per manifestar que en la seva
opinió una part de l'espai destinat a equipament podria destinar-se a
ubicar part de l'escola de música.

actuació

car

una

Per

part del Sr.

nar

sobre les

a

en

aquesta zona.

Peiró es manifesta que l'equip de govern deuria reflexio¬
negociacions portades a terme amb els promotors,
i indica
que,
en la seva opinió, l'espai que es
destina a ús públic és insuficient
donada la quantitat de metres quadrats edificables que es preveuen.
Continua

la

exposició informant que l'abstenció expressada per CiU
desitg de que l'equip de govern continuí negociant amb els promo¬
tors
per tal d'obtenir
una cessió major
de sòl públic,
i es tinguin en
compte
opcions de futur que permetin un millor desenvolupament de la zona
com,
per exemple donar continuïtat a algun vial
a través del Parc de Sant
Jordi.
Indicant, finalment, que seria convenient deixar símbols del que ha
significat esta zona.
seva

obeeix al

Torna

a intervenir el Sr.
Montes, qui
els símbols que es contemplen en

informa primerament que ja es mante¬
el catàleg històric-artístic aprovat
com
a part
del Plà General d'Ordenació vigent, i referint-se al desitg
expressat pel Sr. Peiró respecte intentar aconseguir una major cessió de
terreny per ús públic, assenyala que les previsions legals contingudes en
el
PGO són les que han estat aplicades en
aquest cas, i el fet que s'hagi
acordat
una cessió superior al cinquanta per
cent del total significa, al
seu entendre,
que la negociació ha estat profitosa per als interessos de la
ciutat.
Així mateix,
assenyala que
les possibilitats urbanístiques
plantejades pel Sr. Peiró han estat estudiades a fons, havent-se arribat a
nen
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conclusió final de qc2 no són viables,
i recorda que l'equip -de govern
que no és convenient donar continuitat a un carrer ayliça^és del Parc
de Sant Jordi.
la

enten

En

aquests moments s'absenten

de la reunió

els Srs.

Ballbé i

Casajuana,

Morcillo.

EPÍGRAF 13);APR0VACIÓ DEL PROJECTE

DEL CENTRE

CÍVIC

DEL DISTRICTE

CINQUÈ

En aquest punt

intervé el Sr. Montes a l'efecte de presentar el dictamen de
informant sobre els antecedents i contingut tècnic de la pro¬
posta,
i recordant que cimb els procediments d'aprovació d'aquest centre
cívic
s'haurà complert el plà
d'equipéiments que respecte aquest tipus de
centre estava previst.
referència,

Seguidament

es

procedeix

a

la votació de la

per
unanimitat dels regidors presents,
acords que es transcriuen:

ÚNIC.-

Aprovar inicialment
Cinquè, amb un

el projecte

la qual és aprovada

proposta,

adoptant-se

conseqüència els

en

d'execució del

Centre Cívic

del

Districte

pressupost total
de 116.325.638,- PTA i lui
pressupost a efectes de contracte de 111.730.238,- PTA, i sotmetre a infor¬
mació
pública per un termini de trenta (30) dies, el projecte esmentat,

mitjançant

edicte publicat

la

a

premsa

local,

considerant-se

que

si

no es

presenten reclamacions en el període d'exposició pública s'entendrà aprovat
definitivaiment.
El

Sr.

Morales,

intervé

tot

seguit,

per

puntualitzar la

intervenció

anterior del Sr.

Montes, en el sentit de recordar que encara estarà pendent
la realització d'una part del Centre Cívic del Districte VI.

EPÍGRAF 14):APR0VACIÓ

INICIAL

DEL

PROJECTE

D'URBANITZACIÓ

DEL

POLÍGON

INDUSTRIAL NORD.

Seguidament

es

procedeix

a

la votació de la proposta, la qual és aprovada
adoptant-se en conseqüència els

per
unanimitat dels regidors presents,
acords que es transcriuen:

Aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització del polígon Indus¬
Nord, Unitat d'Actuació núm. 23 del Pla General.

PRIMER.-

trial

SEGON.- Sotmetre

per

el document

ara

públic
dies (20) comptat des de l'endemà de
l'edicte al Butlletí Oficial de la
puguin presentar-se les al.legacions que

aprovat inicialment a informació al

que durant el termini de vint
data de
la
darrera publicació de

tal

la
Província

i al Diari de Terrassa,

s'estimin oportunes.

Entendre que el document ara
aprovat inicialment quedarà aprovat
definitivament,
a tots els efectes i sense necessitat de nou acord exprés,
si una vegada finalitzat el termini previst a l'efecte resulta que no s'han
presentat al.legacions ni s'han produit altres circumstàncies modificatives
TERCER.-

de la proposta.

acords presents

Notificar els
Cooperació del sector.

QUART.-

EPÍGRAF 15):APROVACIÓ

a

l'Associació

Administrativa de

DE L' ACTA DE CESSIÓ OBLIGATORIA I
EL P.P. EL SOSIEGO.

GRATUÏTA DE SÒL

DESTINADA A EQUIPAMENT EN
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Seguidament es procedeix a la votació de la proposta, la quai és aprovada
unanimitat dels regidors presents,
adoptant-se en conseqüència els
acords que es transcriuen:

per

PRIMER.-

Aprovar i ratificar,

a tots

els

efectes

que

siguin

necessaris,

l'acta
firmada el 17 d'octubre de
1994 pel Sr. Quintín Montes
i Pérez en
nom
de l'Ajuntament de Terrassa i pel Sr.
José Palet Bigordà, per la qual
es
formalitza la cessió obligatòria i gratuïta
a favor de l'Ajuntament de
sòl
corresponent a equipeiments
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 la cessió, protocolitzar notarialment l'acta ara aprovada,
la
inscripció en el Registre de la Propietat, a nom de
l'Ajuntament de Terrassa, del sòl cedit, i sol.licitar les exempcions de
l'article
152 del Text Refós de la legislació urbanística de Catalunya (DL
sol.licitar

1/1990

de

12 de juliol) per tractar-se de cessió obligatòria i gratuïta
planejament, exempta de llicència de parcel.lació prèvia.

virtut del
TERCER.-

Facultar

el

l'Ajuntament, per tal
que siguin necessaris

Sr.
que

per

EPÍGRAF 16):RESOLUCIÓ
RONDA DE PONENT.

Seguidament

es

en

Quintín Montes i Pérez, Regidor delegat de
atorgui l'acta de protocolització i els documents
l'eficàcia dels acords presents.

PER MUTU ACORD DE

SÒL

AFECTAT PER L'OBERTDRA

FICA EMPLAcADA AL CARRER EDUARDO MARQUINA,

procedeix

a

DE LA

47.

la votació de la proposta, la qual és aprovada
adoptant-se en conseqüència els

per
unanimitat dels regidors presents,
acords que es transcriuen:
PRIMER.-

Acceptar la

AGUILERA

GARCIA i TERESA GUERRERO RUIZ

de valoració presentada pels Srs. ANTONIO
mitjançant instància de 17 de març
de
1994, núm.
2369
de registre d'entrada i, en conseqüència,
donar per
resolt
per mutu
acord l'expedient que es dirà, iniciat per acords del
Consell
d'Administració de la Gerència Municipal
d'Urbanisme, adoptats en
sessió de 14 de desembre de 1993, d'expropiació forçosa i de notificació de
l'apreuament de la finca emplaçada al carrer Eduardo Marquina núm.
47,
referència
cadastral 7033803, afectada parcialment per
la urbanització de
la Ronda de Ponent (ref. exp. 10).
SEGON.-

porció

Adquirir,
de finca

NOU-CENTES

quantitat
meitat

a

proposta

d'expropiació que es resol per mutu acord, la
l'acord primer, per un import de UN MILIÓ
CINQUANTA-CINC MIL PESSETES
(1.955.000 PTA), i abonar aquesta
als Srs. ANTONIO AGUILERA GARCIA i TERESA GUERRERO RUIZ, la
cada
un,
amb la màxima urgència i amb càrrec a la partida
en concepte

citada

en

3.432.60000 codi 94083.
TERCER.-

l'exercici

Facultar 1'Alcalde-president
o
del càrrec
per tal
d'atorgar

siguin necessaris

per

qui legalment el substituexi en
i de firmar els documents que
l'eficàcia dels acords present.

QUART.- Notificar els acords presents a la propietat.

EPÍGRAF 17): RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DE L'EXPROPIACIÓ DE LA FINCA EMPLAçADA AL CARRER EDUCARDO MARQUINA,

DE LA RONDA DE PONENT.
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49, AFECTADA PARCIALMENT PER

L'URBANITZACÏS

Seguidament

procedeix

es

a

la votació de la proposta, la qual éá^provada
presents, adoptant-se en coi>^e€riíencia els

per
unanimitat dels regidors
acords que es transcriuen:
PRIMER.-

Aprovar l'acceptació de l'apreuament feta mitjançant instància de

d'abril de
1994,
núm. 3253 de registre d'entrada, pels Srs. MICAELA
VIZCAINO
GUTIERREZ i ANGEL CARREÑO VIZCAINO i,
en conseqüència, donar per
resolt
per mutu
acord l'expedient que es dirà, iniciat per acords del
Consell
d'Administració de la Gerència Municipal d'Urbanisme, adoptats en
sessió
de 14 d'octubre de 1993, d'expropiació
forçosa i de notificació de
14

de la

l'apreuament

finca

emplaçada al

referència
cadastral 7033802,
la Ronda de Ponent (ref. exp.

carrer

Eduardo Marquina núm. 49,
la urbanització de

afectada parcialment per
11-12).

Adquirir, en concepte d'expropiació que es resol per mutu acord, la
de finca citada en l'acord primer, per un import de DOS MILIONS
NORANTA-NOU
MIL
CENT
SEIXANTA-UNA
PESSETES
(2.099.161 PTA), i abonar
aquesta quantitat, per meitats, als Srs. MICAELA VIZCAINO GUTIERREZ i ANGEL
CARREÑO VIZCAINO,
amb la màxima urgència i amb càrrec a la partida
SEGON.-

porció

3.432.60000 codi 94083.
TERCER.-

l'exercici

Facultar 1'Alcalde-president
o
qui legalment
del càrrec
per tal
d'atorgar i de firmar

el substituexi en
els documents que

siguin necessaris per l'eficàcia dels acords present.
QUART.- Notificar els acords presents a

EPÍGRAF 18);RES0LUCIÓ
L'AV.

la propietat.

PER MUTU ACORD D'UNA

SANTA EULALIA ENTRE ELS CARRERS TREN DE

Seguidament

es

procedeix

a

EXPROPIACIÓ PER L'OBERTURA DE
BAIX I JOAN MONPEO.

proposta, la qual és aprovada
adoptant-se en conseqüència els

la votació de la

per
unanimitat dels regidors
acords que es transcriuen:

presents,

Aprovar en tots els seus termes l'acta firmada el 10 d'octubre de
pels Srs. BALDOMER i ERNEST BELLES i VERGES per la qual es fixen el
preu
i les condicions de l'expropiació d'una porció de sòl de 1200 m2 de
superfície de la seva propietat, afectats per l'obertura del sistema viari

PRIMER.-

1994

Santa Eulàlia, tram comprès entre els carrers
i el nus d'enllaç de la variant de la N-150 i
l'autopista, quina execució porta a terme la Generalitat de Catalunya.
a l'avinguda
de Baix i Joan Mompeo

corresponent
Tren

Adquirir, en concepte d'expropiació resolta per mutu acord, el sòl
en l'acord primer, essent el preu de l'expropiació QUATRE MILIONS
SIS-CENTES MIL PESSETES (4.600.000 PTA) que es pagarà als Srs. BELLÈS de la
manera següents:
SEGON.-

esmentat

DOS MILIONS DE PESSETES (2.000.000
l'any 1994 i amb càrrec al pressupost

a)

PTA), la meitat a cada un, dins de
d'enguany, partida 3.432.60000 codi

93054.

b)

DOS MILIONS

trimestre de

el pressupost
TERCER.-

l'exercici

SIS-CENTES

MIL PESSETES (2.600.000 PTA) dins del primer
la partida que es preveurà expressament en

1995 i amb càrrec a

corresponent.

Facultar 1'Alcalde-president o
del càrrec per tal d'atorgar

siguin necessaris per

007909

substituexi en
els documents que

qui legalment el

i

de firmar

l'eficàcia dels acords present.
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QUART.- Notificar els acords presents als Srs. BELLES.

EPÍGRAF 19);ACCEPTACIÓ
L'AV.

DE LA CESSIÓ
GRATUÏTA DE SÒL PER A L^OBERTURA
SANTA EULALIA ENTRE ELS CARRERS TREN DE BAIX I JOAN MONPEO.

Seguidciment

es

procedeix

a

la votació de la

per
unanimitat dels
regidors presents,
acords que es transcriuen:
PRIMER.-

Aprovar l'acta

Peralta

i

destinat

l'autopista;

l'acta

esmentada,
projectat.

pel Sr.

Jaume

i

20):APROVACIÓ

POLÍGONS DEL P.P.

Mompeo

i el

nus

d'enllaç de la

variant de la

acceptar el sòl cedit,
en els termes
previstos en
destinar el
sòl en
qüestió a l'obertura del vial

SEGON.- Notificar els acords

EPÍGRAF

de 1994

per
la qual cedeix a l'Ajuntéiment de Terrassa el sòl
sistema viari corresponent a l'avinguda Santa Eulàlia entre els

a

i

17 d'octubre

la qual és aprovada
conseqüència els

en

Colomer,

Tren de Baix i Joan

carrers

N-150

firmada el

proposta,

adoptant-se

DE

presents al Sr.

DEFINITIVA

DELS

Peralta.

PROJECTES

DE

COMPENSACIÓ

DELS 3

CAN PETIT.

Seguidament es procedeix a la votació de la proposta, la qual és aprovada
majoria dels regidors presents, amb el resultat de la votació que
seguidament s'indica,
adoptant-se en conseqüència els acords que es

per

transcriuen:
PSC

(14 VOTS)
(7 VOTS)
IC ( 2 VOTS)
PP (1 VOTS)
CiU

A FAVOR
A FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR

PRIMER.-

Aprovar difinitivament els tres Projectes de Compensació dels tres
del Pla Parcial Can Petit.
L'aprovació definitiva s'atorga
respecte dels polígons 1 i 2 en els mateixos termes de l'aprovació inicial.
Respecte del polígon 3 l'aprovació definitiva incorpora les esmenes que
resulten
de
l'al.legació presentada per la
societat Industrial de
Carrocerías SCCL durant el període d'audiència.

polígons

SEGON.-

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

TERCER.- Facultar el

Regidor delegat Sr. Quintín Montes i Pérez per tal que
l'Ajuntament de Terrassa atorgui i firmi els documents que siguin
necessaris per l'eficàcia dels acords presents i
procedir a l'expedició i a
l'atorgament dels documents que siguin necessaris per a la inscripció dels
Projectes de Compensació en el Registre de la Propietat, d'acord amb allò
que
preveu
l'article 174.3 del Reglament de Gestió Urbanística (RD
3288/1978 de 25 d'agost) i altres disposicions concordants.
en

nom

de

QUART.-

Notificar els acords presents als propietaris
Projectes de Compensació,
advertint-los dels
interposar contra aquests acords.

els

EPÍGRAF

21);APRQVACIÓ

INDUSTRIAL
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INICIAL DEL CANVI DE

SANTA MARGARIDA I

(U.A. 21).

SISTEMA

de béns inclosos
recursos

D'ACTUACIÓ

que

DEL

en

podran

POLÍGON

^

ò.

Seguidament es procedeix a la votació de la proposta, la/^ttal és aprovada
unanimitat dels regidors presents, adoptant-se
conseqüència els
acords que es transcriuen:
^

per

PRIMER.-

Aprovar inicialment la proposa de canvi de sistema d'actuació, que
passarà a ser el de cooperació en lloc del de compensació, per al
desenvolupament urbanístic del Polígon Industrial Santa Margarita I, Unitat
d'Actuació
núm. 21 del Pla General d'Ordenació, segons petició feta per la
Junta
General de Propietaris
del polígon en sessió de 17 de novembre de
1993.
El sistema
d'actuació per
cooperació està regulat en el Títol 4
capítols 2 i 4 del Text Refós de la legislació urbanística de Catalunya (DL
1/1990
de 12 de
juliol), en el Títol V capítols 1 i 3 del Reglament de
Gestió
Urbanística (RD
3288/1978 de 25 d'agost)
i altres concordants i
d'aplicació,
i
comporta
que
l'administració
executa
les
obres
d'urbanització
i els propietaris
del polígon aporten els sòls de cessió
obligatòria i gratuïta i paguen els costos de la urbanització.

públic
tal que durant el termini de 20 dies comptat des de l'endemà de la data
la darrera publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la Província i
Diari de Terrassa, puguin
presentar-se les al.legacions que
s'estimin

SEGON.- Sotmetre el document

per
de
al

ara

aprovat inicialment a informació al

oportunes.
acords presents a la Junta que ha fet la sol.licitut
propietais de sòl en el polígon per tal que pugui presentar
al.legacions, si ho estimen oportú, dins del termini de 20 dies comptat des
de l'endemà de la data de recepció de la notificació.

TERCER.- Notificar els

als

i

Entendre que el document ara aprovat inicialment quedarà aprovat
definitivament,
a tots els efectes i sense necessitat de nou acord exprés,
si una vegada finalitzat el termini previst a l'efecte resulta que no s'han

QUART.-

presentat al.legacions ni
de la proposta.

s'han produit altres circumstàncies modificatives

22):CESSIÓ GRATUÏTA A L'AJUNTAMENT DELS TERRENYS DESTINATS A
CULTURAL^ SISTEMES VIARI I D'ESPAIS LLIURES, DINS DE L'ILLA NUM.

EPÍGRAF

EQUIPAMENT

5Q DE LA MQDIFICACIQ PUNTUAL DEL PLA GENERAL

El

Sr.

fà

Prunés

ús de la

a
aquest
antecedents i contingut

corresponent

paraula

a

l'efecte

punt de l'ordre
de la proposta.

Seguidament es procedeix a la votació de
unanimitat dels regidors presents,

per

acords que es

DE LA RENFE.

del

de presentar el

dia,

informant

dictamen

sobre els

la proposta, la qual és aprovada
adoptant-se en conseqüència els

transcriuen:

Acceptar la cessió gratuïta, en ple domini i lliure de càrregues,
gràvamens, ocupants i llogaters, dels terrenys de 5312,48 metres quadrats
de
superfície destinats a equipament cultural, sistema viari i sistema
d'espais lliures, dins l'àmbit de l'illa núm. 50 de la Modificació Puntual
del
Pla General de
Terrassa en el
sector de la RENFE, proposada per la
Companyia Mercantil EDIFICACIONES INDUSTRIALES, SA, i que constitueixen les
finques núm. 7668 i 10614 del Registre de la Propietat núm 3 de Terrassa
amb les següents descripcions registráis:

PRIMER.-

A)"URBANA,
Terrassa,

007910

que
con

de terreno sito en la ciudad de
calle san Cayetano y en la calle letra B, sin

la constituye una porción
frente a la

285

Superficie: 4.354,58 m2. Según reciente medición: 4.572,309
frente, Sur, en una linea de 50m. 68 cm. con la calle de
San
Cayetano; por la derecha saliendo. Oeste, con la calle letra B, en una
linea
de 92m. 70 cm.;
por la izquierda. Este,
en una linea de
101 m. 35
cm.,
con la calle de Cervantes; y por el
fondo, Norte, en una linea de 40
m.
55cm., con terreno de la misma procedencia que ha pasado a formar parte
nombre todavía.

m2.

LINDES:

de la

cassa

Por el

San Lorenzo".

B) "URBANA, consistente en xana parcela de terreno sobrante de via
por
si solo inedificable,
sita en esta ciudad, en forma de

pública y
trapecio
sumcunente alargado en el sentido de la base, cuyo eje mide 90m lineales yla
altrura
de
lOm.
Superficie: 900 m2. Según reciente medicions: 945 m2.
al Norte i al

LINDES:

Sur

al Este

INUSTRIALES,SA;

con

con

edificaciones de

la Compañía EDIFICACIONES

Terreno vial de la calle San Lorenzo, mediante

oficial
de la misma
según viene determinada por el
de ensanche en el tréimo comprendido entre las calles Cervantes i
Espinosa de los Monteros aprobado por la Comissión de Urbanismo y
Arquitectura de Barcelona con fecha 8 de enero de 1962; y al Oeste con la
la

nueva

alineación

proyecto

linea oficial de fachada de la Calle San
Elevar

SEGON.-

a

d'EDIFICACIONS

la

s'escau,

Cayetano".

pública la cessió a l'Ajuntament, per part
SA, dels terrenys esmentats i sol.licitar, si

escriptura

INDUSTRIALES,

inscripció al Registre de la Propietat.

seva

TERCER." Facultar

1'Alcalde-President, Sr. Manuel Royes i Vila, i al Tinent

Urbà i Grans Infraestructures, Sr. Antoni
que cadascun
d'ells indistintament, pugui
atorgar tots els documents que siguin necessaris, fins i tot de subsanació
i de rectificació, per a l'efectivitat dels anteriors acords.
d'Alcalde
Prunés
i

de

Desenvolupament

Santamaría,

per

a

Seguidament intervé el Sr. Morales a l'efecte de demanar formalment a l'e¬
quip de govern que efectuí les gestions necessàries que permetin accelerar
la
cessió dels terrenys
que permetran la
ubicació del futur institut de
secundària,
i no deixar la possibilitat de que aquest retard en la cessió
sigui utilitzat per la Generalitat com a excusa per a no preveure a nivell
pressupostari els recursos necessaris per a la dita construcció.

s'està en contacte amb el Departa¬
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i assegura que la neces¬
sària
cessió dels terrenys
es realitzarà amb
anterioritat al fet que la
Generalitat estableixi la corresponent disponibilitat pressupostària.
part del Sr. Alcalde s'informa que

Per

ment

En

aquests moments s'incorporen a la

reunió els Srs. Morcillo i Ballbé.

EPÍGRAF 23):ALIENACIÓ D'UNA FINCA PROPIETAT MUNICIPAL, EMPLAÇADA A LA PLAÇA
DE L'ESTACIO DEL NORD,

ENTRE ELS CARRERS DEL NORD I MAS ADEY.

per tal d'efectuar
una presentació del
dictamen,
antecedents del mateix, i assenyalant que els objectius
pretesos
per una banda
permetre una transformació urbanística de la
zona,
i per una altra, generar recursos econòmics. Tot seguit, i finalit¬
zant la seva intervenció, informa sobre el contingut del plec de condicions
que
regirà el procés d'alienació, fent especial menció a les cauteles que
en ell es preveuen per tal de garantir al màxim els interessos municipals.

El

Sr.

Prunés

explicant

intervé

els
són,

es procedeix a la votació de la
proposta, la qual és aprovada
majoria dels regidors presents, amb el resultat de la votació que
seguidament s'indica, adoptant-se en conseqüència els acords que es

Seguidciment
per

286

transcriuen:
PSC
CiU
IC
PP

A FAVOR

(14 VOTS)
(8 VOTS)
( 2 VOTS)
(2 VOTS) .

EN CONTRA

EN CONTRA
EN CONTRA

Alienar,

PRIMER.-

situada
Adey.

municipal
Nord i Mas

a

mitjançant subhasta pública, la finca de propietat
la Plaça de l'Estació del Nord, entre els carrers del

SEGON.Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir
l'esmentada
alienació, disposant la seva exposició al públic durant el
termini
de quinze dies,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província
de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i la premsa local, i l'anunci simultani de la licitació.

al

Facultar

TERCER.-

Tinent d'Alcalde

de Desenvolupament

Urbà i

Grans

Sr. Antoni Prunés i Santamaría,
tan àmpliaiment com sigui
necessari per a signar quants documents siguin precisos per a l'efectivitat
Infrastructures,

de l'anterior acord.

Donar compte dels presents acords al

QUART.-

la Generalitat de

l'apartat d'explicació de vot,

Dins

Departament de Governació de

Catalunya.

intervé primerament el Sr.

Callejas,

califica l'actuació aprovada com d'intervencionista i molt perjudicial
als interessos de la ciutat. Al respecte manifesta que, en la seva
opinió, establir una clàusula en la qual es preveu que el preu pagat
inicialment
per la finca pugui augmentar-se posteriorment si es compleixen
uns
supòsits determinats, significa establir una actuació intervencionista
que avui dia no s'hauria d'admetre.

qui

per

Consell

part del Sr. Morales es manifesta que, si bé en la reunió del
d'Administració
es va tractar
fonamentalment la qüestió de l'establiment
d'una fórmula que garanteixi els interessos municipals, el seu grup munici¬
Per

a la
béns

ha arribar

pal

conclusió de
tenir

que no procedeix
clar que no es

d'alienació

de

equipaments
sòl públic.

futurs, atenent fonamentalment

sense

efectuar actuacions
necessitaran per

a

el fet que a la ciutat no sobra

contrari del grup municipal de CiU ha
han defensat moltes vegades respecte la
importància i la necessitat de que l'Ajuntament disposi d'espais. Califica
aquesta operació d'inoportuna i afegeix que aquest tipus d'actuació no es
poden preveure com a solucions per paliar la situació econòmica de
l'Ajuntament.

El

Sr.

estat

Peiró manifesta que
coerència amb el

en

el

vot

que

intervenir el Sr. Prunés qui recorda que si aquesta
l'Ajuntament, segurament el seu destí en el
planejament urbanístic hauria sigut el de residencial, i que l'objectiu de
l'acord, i el motiu pel qual el Grup Municipal Socialista ha votat a favor,
Seguidament
finca

és
tats

no

torna a

fòs

propietat de

transformació urbanística acorde amb les necessi¬
generació de recursos per a l'Ajuntament.

que es produeixi una
de la zona, i permeti una

Referint-se

clàusula

a

que

preveure una

la intervenció del Sr. Callejas, el Sr. Prunés senyala que
ha estat considerada com a intervencionista, l'únic que fà
hipotètica circumstància que permet a l'Ajuntament establir

la
es
un
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inicial de venda que tingui una repercusió aceptable en el mercat i no
promogui una situació inflacionista que encareixi el preu de les futures
preu

vivendes.
Referint-se
informa
que

a
la
intervenció
anterior
del Sr.
Morales, el Sr. Prunés
abans de tramitar l'acord adoptat, es va tenir la seguretat de
que
aquesta peça no era necessària per a les actuacions de l'Ajuntament, i
recorda
que amb la modificació del PGO aprovada
per al sector RENFE ja es
van preveuere tots els espais que es destinaran a equipéiments.

Finalment,
moment

referint-se

d'estudiar

manifestar

a

la intervenció

del Sr. Peiró, recorda

el

Modificació
del
PGO en
el sector
RENFE, CiU va
la conveniència de que els equipaiments
estiguesin ubicats a la

central, i mostra la seva estranyesa pel fet que
proposi que els equipaments es situin en altres zones.
peça

En

que en

la

aquests moments s'absenten de la reunió els Srs.

en aquest moment es

Plana i Sanahuja.

EPÍGRAF 24);APROVACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA VELLA.
En

fà ús de la paraula el Sr. Prunés per tal
del dictamen, informant respecte els antecedents

aquest punt

presentació

de fer una
i contingut

tècnic de la proposta.

Seguidament es procedeix a la votació de la proposta, la qual és aprovada
majoria dels regidors presents,
amb el resultat de la votació que
seguidament s'indica,
adoptant-se en conseqüència els acords que es

per

transcriuen:

PSC
CiU
IC
PP

(14 VOTS)
(6 VOTS)
(2 VOTS)
(2 VOTS)

PRIMER.-

amb

A FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR

ABSTENCIÓ

Aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització de la Plaça Vella,

pressupost total de 100.453.997,- PTA. i un pressupost a efectes de
contractació
de 95.172.749,- PTA. i
sotmetre a informació pública
per un
termini
de
trenta
(30) dies,
el Projecte esmentat, mitjançant Edicte
publicat a la premsa local, considerant-se que si no es presenten
reclamacions en el période d'exposició s'entendrà aprovat definitivament.
un

SEGON.-

Aprovar el Plec de Clausules administratives particulars, que
regirà la contractació d'aquesta obra,
junt éimb les
constitueixen el Projecte d'Urbanització dels carrers Major i Bastard.
seu

dia

TERCER.-

Aprovar els criteris de repartiment aplicables
Especials, següents:
-

-

-

-

QUART.-

lineal de façana
Superficie solar
Superfície edificable

20%

Valor cadastral

40%

Metre

Sol.licitar

al

Departament

a

en
que

les Contribucions

20%
20%

de

Comerç, Consum

i Turisme

de la

Generalitat de Catalunya, de conformitat cimb el que determina l'Ordre de 27
de
gener de 1992 -DOGC núm. 1553 de 10.02.92- una subvenció per l'execució

del
PTA.
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projecte d'urbanització de la

Plaça Vella

per

import

de 14.000.000,-

•!V"^

X

/i

\
•x

SíX

ms

CINQUE--

Imposar

d'urbanització de la

contribujpions especials
Plaça Vella,

en

en l'execució
les següents quantitats:

a) Aportació municipal
Aportació particulars
TOTAL
En

de

deJX,^ojecte

89.668.468,- PTA.
10.785.539,- PTA.
100.453.997,- PTA.

atorgada la subvenció a que es fa referència en l'acord
comportaria una
modificació en la
distribució del
finançament fixat en l'epigraf a) d'aquest apartat, resultant-ne el següent
cas

Quart,

ser

aquesta

b) Aportació municipal
Aportació particulars
Subvenció Generalitat
TOTAL

78.163.044,- PTA.
8.290.953,- PTA.
14.000.000,- PTA.
100.453.997,- PTA.

SISÈ.- Procedir en el seu dia, i previ compliment dels procediments en
tràmit,
a la realització de
les actuacions necessàries per l'execució de
l'obra prevista en el projecte de referència.
Dins

l'apartat d'explicació de vot intervé primerament el Sr. Callejas per
de mostrar els arguments que han motivat
la seva abstenció, i que els
resumeix,
per una banda pel fet que, malgrat
el Sr. Alcalde considera que

tal
el

projecte preveu l'existència d'una plaça habitable, la redacció tècnica
del mateix preveu una utilització fonamentalment festiva, que al seu enten¬
dre
és incompatible amb la d' habitable. Per
una altra banda argumenta la
seva

abstenció per

l'existència d'elements arquitectònics,

com

és l'entari-

permanent, que considera perillosos per als nens en cas de caiguda. I,
finalment,
pel fet que no es té en compte en el moment d'establir els

mat

de
repartiment aplicables a les Contribucions Especials, las
circumstàncies
singulars que han sofert els comerços de la Plaça Vella, i
en
concret, els perjudicis que els hi
ha significat la realització d'unes
obres
durant més d'un any i mig, i que
al seu entendre hauria de provocar
criteris

que

l'aportació dels veïns fòs menor.

IC ha votat favorablement la proposta atès que
dos objectius bàsics, com són: per una banda el poder recuperar un
espai públic per als ciutadans, i d'una altra el fet que es tenen en compte
els usus que anteriorment ja existien i en millors condicions.
El Sr.

Morales manifesta que

respon a

En

aquests moments s'incorporen a

la reunió els Srs. Plana i Sanahuja.

qui assenyala que el projecte no es
entendre, pot millorar-se. En aquest sentit indica
que
manca un element de singularitat important, sobre tot tenint en compte
que es tracta d'una plaça emblemàtica per a Terrassa, i que valdria la pena
incorpora-hi més elements de creativitat. Finalitza la seva intervenció
apuntant
la necessitat de que al llarg del période d'informació pública al
que sigui sotmès el projecte, es deuria considerar la possibilitat d'incor¬
porar
una redistribució diferent de
cuotes urbanístiques, a la vista del
període de temps de realització de les obres i del perjudici que d'aquesta
situació es deriva per als veïns.
Intervé
seguidament el
dolent
pero que, al seu

Tot

Sr. Peiró,

seguit intervé el Sr. Prunés, qui manifesta primerament la seva coinci¬
amb l'Alcalde, en el sentit de que aquesta plaça permeti un adequat

dència
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ús

vivenda habitual.

Continua la

exposició assenyalant que en
qüestions de transformació urbanística, i des d'un punt de vista estètic i
d'equilibri econòmic, cada persona pot opinar de manera diferent a la
resta, i que el Grup Municipal Socialista ha votat favorablement la present
proposta perque al seu entendre
fà viable a la vegada que agradable una
determinada urbanització de la plaça.
com

a

seva

Segueix la seva intervenció el Sr.Prunés, fent referència a alguns elements
singulars de la plaça, com és la previsió d'un espai degudciment acondicionat
per a la
realització de sardanes, però que a la vegada permeti una
utilització
com a
seient
quan no es
realitzin aquests tipus d'actes. I
manifesta
que no s'ha de confondre l'existència d'una infraestructura per¬
manent
per actes lúdics, aimb el fet que permanentment es realitzin aquests
actes.

Respecte la possibilitat de revisar el repartiment de les contribucions es¬
pecials, el Sr. Prunés informa que ja s'ha tingut en compte el fet que els
han

comerciants
realització

sofert

d'obres, i

les
que

dels
particulars sigui del
als límits legals permesos.
Finalitza la

seva

per aquest

deu

per

intervenció fent referència

a

les indicacions expressades

d'elements de singularitat, demanant
vulgui fer en aquest sentit s'expliqui per

Sr. Peiró respecte la necessitat

pel

que
qualsevol aportació que es
tal de poder-la considerar.
En

derivades del

llarg període de
motiu s'estableix que l'aportació
cent, la qual
cosa representa arribar

vicisituds

aquests moments s'absenta de la reunió el Sr.

EPÍGRAF

25);APROVACIÓ

DEL

PROJECTE

Ballbé.

D'URBANITZACIÓ

DELS CARRERS

MAJOR I

BASTARD.

Seguidament es procedeix a la votació de la proposta, la qual és aprovada
unanimitat dels regidors presents, adoptant-se en conseqüència els
acords que es transcriuen:

per

Aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització dels carrers Major
Bastard, amb un pressupost total de 34.872.625,- PTA. i un pressupost a
efectes
de contractació
de
les obres de
33.547.441,- PTA. i sotmetre a
PRIMER."

i

pública per un termini de TRENTA (30) dies, el Projecte
mitjançant Edicte publicat a la premsa local, considerant-se que
si
no
es
presenten reclamacions
en el
període d'exposició s'entendrà
aprovat definitivament.
informació

esmentat,

SEGON.seu

dia

Clausules administratives particulars, que en
la contractació d'aquesta obra,
junt cimb les que
el Projecte d'Urbanització de la Plaça Vella.

Aprovar el Plec de

regirà

constitueixen

Aprovar els criteris de repartiment aplicables a les Contribucions
Especials, següents:

TERCER.-

-

-

-

-

QUART.-

lineal de

façana

20%

Superfície solar
Superfície edificable

20%

Valor cadastral

40%

20%

Sol.licitar al Departament de Comerç, Consum i Turisme de la
Catalunya, de conformitat amb el que determina l'Ordre de 27

Generalitat de

290

Metre

de

de 1992 -DOGC ni m. 1553 de 10.02.92- una subvenció pejx'^^execució
projecte d'urbanitzadió dels carrers Major i Bastard^p^^import de

gener

del

14.000.000,-PTA.

CINQUÈ.-

Imposar

d'urbanització dels

contribucions especials
carrers Major i Bastard,

en
en

l'execució del projecte
les següents quantitats:

A) Aportació municipal
Aportació particulars

19.466.626,- PTA.
15.405.999,- PTA.

TOTAL
En

de

34.872.625,- PTA.

atorgada la subvenció a que es fa referència en l'acord
comportaria una
modificació en la
distribució del
finançament fixat en l'epigraf A) d'aquest apartat, resultant-ne el següent
cas

Quart,

ser

aquesta

B) Aportació municipal

15.550.994,- PTA.
5.321.631,- PTA.
14.000.000,- PTA.

Aportació particulars
Subvenció Generalitat
TOTAL

34.872.625,- PTA.

EPÍGRAF

26):APROVACIÓ

D'OBRES

URBANITZACIÓ DE L'AMBIT AFECTAT PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA

DEL PROJECTE

D'URBANITZACIÓ

SEGONA FASE DEL PROJECTE

GENERAL EN EL SECTOR DEL SOTERRAMENT DE LA RENFE.

tal de realitzar una presentació
les actuacions efectuades,
i demanant que
quedi constància del seu agraïment i de l'equip de govern a les persones
que
han col.laborat i possibilitat la redacció de la present proposta,
atenent
el fet
que
sense elles, i
el coneixement del territori que han
demostrat,
no s'hauria pogut
confeccionar amb el nivell de concrecció i
En

aquest punt intervé el Sr. Prunés per

del

dictamen, informant

sobre

exactitud amb el que es presenta.

Seguidament es procedeix a la votació de la proposta, la qual és aprovada
majoria dels regidors presents, amb el resultat de la votació que
seguidament s'indica, adoptant-se en conseqüència els acords que es

per

transcriuen:
PSC

Ciü
IC
PP

A FAVOR

(14 VOTS)
(7 VOTS)
(2 VOTS)
(1 VOTS)

PRIMER.-

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ
A FAVOR

Aprovar, amb caràcter inicial, la segona

fase del Projecte d'obres

d'Urbanització
de
l'àmbit
afectat per la Modificació
Puntual del Pla
General
en el sector
del soterrament de la RENFE.
Tronc Central, amb un

pressupost

per

a

coneixement

de

l'Administració,

inclòs

l'IVA,

de

688.264.735,- PTA.
Aprovar l'exposició pública del Projecte per un termini de QUINZE
DIES,
mitjançant Edicte publicat a la premsa local i al B.O.P. de
Barcelona,
considerant-se aprovat definitivament si durant aquest période
SEGON.-

d'informació

pública

no es

produeixen reclamacions ni al.legacions.

Aprovar el Plec de Clausules
regiran la contractació de les obres.

TERCER.-

administratives

particulars que
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QUART."

Traimetre,

d'aquest i

una

un cop aprovat
definitivament el Projecte, un exemplar
còpia de l'expedient administratiu a la Comissió d'Urbanisme

de Barcelona.

CINQUÈ.-

Aprovar inicialment

la imposició de quotes urbanístiques per a
constitueixen la segona fase del Projecte de
referència,
segons llistat exposat al
públic i aprovat definitivament en
data
8 d'abril de 1994, d'acord amb els criteris de repartiment establerts
en aquest informe i d'acord amb el següent
quadre de finançament:
l'execució

Cost per a

de les obres que

coneixement de l'administració: 688.264.735,- PTA.

FINANÇAMENT PREVIST:

Participació de l'Ajuntament

557.173.887,- PTA.
131.090.848," PTA.

Quotes

SISÈ." Considerar aprovada definitivament
s'hagi aprovat definitivament el Projecte.
En aquests moments

s'incorpora

a

la imposició de

quotes un cop

la reunió el Sr. Ballbé.

Obert

l'apartat d'explicació de vot,
intervé primerament el Sr.
Callejas
que considera el projecte molt interessant i que denota que ha
estat
traballat de forma
intensa. Lamenta, no
obstant, que en el procés
d'elaboració
no s'hagi tingut en compte l'opinió
dels grups municipals de
l'oposició ni la d'altres ciutadans.

manifestant

El

Sr.

Morales

intervé

seguit, indicant primerament que el projecte
una
de les intervencions més importants
endegades per aquest Consistori, i malgrat el consideren globalment com a
positiu, el motiu de l'abstenció d'IC es correspon aimb la voluntat del grup
municipal d'estudiar amb més profunditat el tema, fonamentalment aimb
preocupació de que no es torni a crear un element de separació del
territori
com podria
ser
una via ràpida.
Finalitza la seva intervenció
mostrant
la seva preocupació
pel fet que es retardi la convocatòria del
concurs d'idees per a la urbanització del parc públic.
aprovat

El

Sr.

inicialment

tot

suposa

Peiró manifesta que

l'abstenció de CiU ha estat motivada, pel fet
consideren que manquen elements de singularitat, que evitin que aquest
projecte sigui pobre d'idees, i que permetin millorar l'aspecte estètic i
que

demostrin l'existència d'una certa creativitat.

Seguidament

intervenir el Sr. Prunés qui, fent referència a la
Callejas, manifesta que l'oposició té moltes maneres de
participar en l'elaboració de les propostes, i recorda que ell personalment
sempre
està obert a rebre i estudiar qualsevol indicació que se li sigui
exposada. Recorda que a partir de l'aprovació inicial efectuada es portarà
a
terme un període d'exposició
pública del projecte i, en aquest sentit,
demana
que qualsevol aportació que
es vulgui incorporar li
sigui comuni¬
torna a

intervenció del Sr.

cada.

Tanmateix, i

altre ordre de
Morales,

manifesta la seva coincidència amb
el sentit de que aquesta nova via de
comunicació
no ha de ser una via ràpida,
i en aquest sentit informa que ja
estan
previstos els elements de senyalització i regulació del tràfic
necessaris per evitar aquesta possibilitat.
la

en un

intervenció del Sr.
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coses,

en

•

ri

•

interveició informant de la situació actual dejara a la
posterior elaboració del projecte del futur parc centralj/í^icant que
encara
estan
pendents d'efectuar-se algunes expropiaójÍHï i manca que
s'efectui
el
trasllat
d'algunes
instal·lacions de 'rENFE.
Recorda,
tanmateix,
que s'està treballant per fases, i que
el futur parc públic és
una
peça clau
en la
que es
podrà introduir precisament instruments de
singularitat.
la

Finalitza

EPÍGRAF

seva

A ANDRES SERRANO PAÑOS
PER TAL QUE
ENDERROQm LA
DE LES OBRES EMPLAçADES AL CAMI DE
LA CREU DEL CONILL (LES MAR¬

27): REQUERIR

TOTALITAT

TINES)

Seguidament

es

procedeix

a

la votació de la proposta, la quai és aprovada
adoptant-se en conseqüència els

per
unanimitat dels regidors presents,
acords que es transcriuen:

Requerir al Sr. ANDRÉS SERRANO

PRIMER.-

PAÑOS

per a que,

en

el termini

de
DOS
MESOS,
efectui l'enderroc de la totalitat de Is obres
executades en l'emplaçament de referència i restitueixi la zona afectada al

màxim
seu

i

estat

visat

originari. Havent d'aportar certificat, emès per tècnic competent
pel corresponent Col·legi, acreditatiu de l'execució de l'enderroc

manat.

SEGON.Que
corresponent.

EPÍGRAF

el

s'anoti

present

acord

28); REQUERIR A JUAN M. CORRAL

al

PÉREZ

Registre

de

la Propietat

PER TAL QUE ENDERROQUI L'EDI¬

FICACIÓ CONSTRUIDA PROP DEL POLÍGON LES MARTINES.

Seguidament

es

procedeix

a

la votació de la proposta, la qual és aprovada
presents,
adoptant-se en conseqüència els

per
unanimitat dels regidors
acords que es transcriuen:
PRIMER.-

Requerir

Sr. JUAN MARCELO CORRAL PÉREZ per a que, en el
efectui l'enderroc de l'edificació construïda

al

màxim de DOS MESOS,

termini

l'emplaçament de referència, que és il.legalitzable d'acord amb la
vigent. Havent d'aportar certificat, emès per tècnic competent i
visat
pel corresponent Col·legi, acreditatiu de l'execució de l'enderroc
en

normativa
manat.

SEGON.-

Que
corresponent.

EPÍGRAF

el

s'anoti

present

acord

al

Registre

de

la Propietat

JOSÉ MARTÍNEZ BACA PER TAL QUE ENDERROQUI L'EDIFI¬

29): REQUERIR A

CACIÓ CONSTRUIDA A LES MARTINES.

Seguidament

es

procedeix

a

PRIMER.-

màxim

de

Requerir al
DOS

MESOS,

proposta, la quai és aprovada
adoptant-se en conseqüència els

la votació de la

per
unanimitat dels regidors
acords que es transcriuen:

presents,

Sr. JOSÉ MARTÍNEZ BACA per a que,
efectui l'enderroc de l'edificació

en el termini
construïda en

l'emplaçament
de referència, que és il.legalitzable d'acord amb la
vigent. Havent d'aportar certificat, emès per tècnic competent i
visat
pel corresponent Col·legi, acreditatiu de l'execució de l'enderroc
normativa
manat.

SEGON.-

Que

s'anoti

el

present

acord

al

Registre

de

la Propietat
293
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corresponent.

EPÍGRAF

QUE ENDERROQUI

30); REQUERIR A SEBASTIAN LLOBREGAT LOPEZ PER TAL
EDIFICACIÓ SITUADA A LES MARTINES.

LES AMPLIACIONS EN

Seguidcunent es procedeix a la votació de la proposta, la qual és aprovada
per
unanimitat dels regidors presents, adoptant-se en conseqüència els
acords que es transcriuen:
Sr. SEBASTIAN LLOBREGAT LÓPEZ per a que, en el
efectuin l'enderroc de les parts cimpliades en
és a dir, la planta pis primer addicionada i

Requerir al

PRIMER."

màxim de DOS MESOS,
l'edificació
de referència,
les
zones cimpliades
en
la

termini

soterrani i la planta baixa, que són
il.legalitzables
d'acord
normativa
vigent. Havent d'aportar
certificat,
emès per tècnic competent i visat pel corresponent Col.legi,
planta
amb la

acreditatiu de l'execució de l'enderroc manat.
SEGON."
Que
corresponent.

EPÍGRAF

el

s'anoti

31): REQUERIR

present

ALBERTO

A

acord

al

Registre

MARTÍN GALLARDO

es

procedeix

a

presents,

Requerir al Sr. ALBERTO

que

proposta, la qual és aprovada
adoptant-se en conseqüència els

MARTÍN GALLARDO

màxim de DOS MESOS, efectui l'enderroc
en fase de construcció en la parcel.la
i

ENDERROQUI

259 DE LES MARTINES.

la votació de la

per
unanimitat dels regidors
acords que es transcriuen:
PRIMER."

la Propietat

PER TAL QUE

L'EDIFCACIO EN FASE DE CONSTRÜCCIO A LA PARCEL.LA NUM.

Seguidament

de

per a que,

en

el termini

de l'edificació aïllada que es troba
núm. 259 del sector de les Martines,

és il.legalitzable d'acord amb la normativa vigent. Havent d'aportar
emès per tècnic competent i visat pel corresponent Col.legi,

certificat,

acreditatiu de l'execució de l'enderroc manat.
SEGON."

Que
corresponent.

s'anoti

el

present

acord

al

Registre

de

la Propietat

EPÍGRAF 32): REQUERIR A JUAN M. LOPEZ DIAZ i M. CARMEN CORRAL PEREZ PER TAL
QUE
ENDERROQUI LA PLANTA PIS PRIMER ADDICIONADA A LA PLANTA BAIXA JA EXIS"
TENT A LA PARCEL.LA NUM.

Seguidament

es

procedeix

19 DE LES MARTINES.

a

la votació de la proposta, la quai és aprovada
presents,
adoptant-se en conseqüència els

per
unanimitat dels regidors
acords que es transcriuen:

Requerir als Srs. JUAN MANUEL LÓPEZ DÍAZ i MARIA CARMEN CORRAL
PÉREZ per a que, en el termini màxim de DOS MESOS, efectui l'enderroc de la
planta pis primer addicionada a la planta baixa ja existent en la parcel.la
núm. 19 del sector de les Martines, i que és il.legalitzable d'acord cimb la
normativa
vigent. Havent d'aportar certificat, emès per tècnic competent i
visat
pel corresponent Col.legi, acreditatiu de l'execució de l'enderroc
PRIMER."

manat.

SEGON."
Que
corresponent.

s'anoti

el

present

acord

al

Registre

de

la Propietat

EPÍGRAF 33); REQUERIR A "SAL CUPIDO. S.A." PER TAL QUE ENDERROQUI LES OBRES
EXECUTADES A LA FINCA UBICADA A LA CTRA. RUBI
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S/N.

'

'■'v

,

Seguidament

procedeix

es

a

la votació de la proposta, la
adoptant-se en

§^provada
üència els

per
unanimitat dels regidors presents,
acords que es transcriuen;
PRIMER.-

Requerir a "SAL CUPIDO, S.A." per a que, en el termini màxim d'UN
MES, efectui l'enderroc de les obres executades en la finca de la Carretera
de
Rubí
s/n.,
consistents en la construcció d'un edifici industrial o
magatzem d'uns 760 m^. amb estructura metàl.lica i coberta de xapa. Havent
de

justificar el

mateix

termini,

compliment d'això
de

certificat

manat mitjançant

emès

per

tècnic

l'aportació, en el
visat pel

competent i

corresponent Col.legi.

s'anoti

SEGON.-

Que
corresponent.

el

present

acord

al

la

Propietat

LA GENERALITAT DE

CATALUNYA

Registre

de

IMCET

EPÍGRAF

APROVACIÓ

34);

LA SOL.LICITUD A

DE

ECONOMIC PER A PROCEDIR A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIO DE

D'AJUT

LES PISCINES MUNICIPALS DE L'AREA OLIMPICA MUNICIPAL DE TERRASSA.

Seguidament

es

procedeix

la votació de la proposta, la quai és aprovada
presents, adoptant-se en conseqüència els

a

per
unanimitat dels regidors
acords que es transcriuen:

Sol.licitar

PRIMER.-

a

la

Generalitat

de Catalunya

ajut econòmic

per

l'execució del projecte de remodelació de les piscines
de l'Area Olímpica Municipal de Terrassa gestionades pel Club
Natació
Terrassa, en acolliment a l'establert a l'ordre de
23 d'agost de
1994 i publicada en el DOGC de data 9 de setembre.
procedir
municipals

SEGON.a

que

a

Elevar el

resolgui

PROPOSTA DE

com

contingut d'aquest acord a l'Excm. Ajuntament en Ple per

estimi més oportú.

RESOLUCIÓ

EPÍGRAF 35); RELATIVA A
L'Alcaldia-Presidència
Resolució
per part del
proposa aprovar un
que seguidament es

L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL DEFENSOR DEL CIUTADÀ.
informa

de

la

presentació

d'una

Proposta de
en la que es

Grup Municipal de Convergència i Unió,
Reglament del Defensor del Ciutadà, d'acord amb
transcriu:

REGLAMENT DEL DEFENSOR DEL

el texte

CIUTADÀ.

PREÀMBUL.

l'arribada de la democràcia al nostre país, els Ajuntaments, com a
més
propera
al ciutadà han anat assumint competències i
responsabilitats creixents en la gestió dels serveis públics.

D'ençà

administració

de

la fi de
la primera etapa de consolidació d'infraestructuras,
creació
de serveis,
de construció d'equipaments i de solució als grans
dèficits
adquirits en etapes pretèrites, els Ajuntaments
en
cas

Davant

l'Ajuntament de Terrassa s'ha d'imposar com a
de la qualitat dels serveis que presta.

i
aquest
objectiu l'augment sostingut
295
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És

sentit,
que s'han iniciat
actuacions per tal d'apropar el
ciutadà, i per millorar la informació i la participació ciutadana
mateix temps. Aquest procès, s'ha
de culminar de forma forçosa aimb la
en

aquest

servei al

al

DEL
DEFENSOR
DEL
CIUTADÀ, que té per missió
prestació correcta dels serveis i canalitzar les queixes i
dels veïns davant possibles
actuacions incorrectes de
l'administració municipal.

creació

de

garantitzar
suggeriments

1'OFICINA

una

Evidentment

aquest objectiu ha de tenir contemplats els propis
principis
representatius emanats de les eleccions i s'ha de basar en un consens
sostingut de les forces polítiques que integren el consistori de Terrassa
del
qual s'han dotat lliurement els ciutadans mitjançant eleccions lliures
i democràtiques.
Finalment cal tenir present que aquesta

iniciativa també pretén millorar la
fet de dotar-se de
mecanismes
allunyats
d'aquella
administració
totpoderosa i unidireccional,
característica d'époques
passades, avui la democràcia també ens ha de portar una administració on el

confiança

ciutadà

del

ciutadà

en
d'autocontrol.

seu
Ajuntament pel
Això
vol
dir
que

el

de forma individual té els mecanismes

tal

d'establir

Per

això, l'Excm. Ajuntament de Terrassa
CIUTADÀ.

necessaris al

seu

abast per

diàleg correcte i permanent capaç de posar solució als
problemes que necessàriament ha de tenir el dia a dia d'una administració
complexe i directe com és el cas del nostre Ajuntaiment.
un

en

Ple ha acordat

aprovar aquest

REGLAMENT DEL DEFENSOR DEL
CAPITOL PRIMER.-

PRINCIPIS GENERALS

Article

1.

Aquest

Reglament té

per

objecte regular la creació i el funcionament de la
CIUTADÀ.

institució local del DEFENSOR DEL
Article 2.-

Concepte.
del Defensor del

L'Oficina

l'Ajuntament,
terrassenc

o

Article 3.les

Ciutadà, és un òrgan administratiu dependent de
però dirigit pel Defensor del Ciutadà, que haurà de ser un
terrassenca de reconeguda vàlua i trajectòria cívica.

Mitjans.

disposarà

possibilitats de la hisenda municipal, el Defensor del Ciutadà
dels mitjans materials suficients per dur a terme les seves

funcions.

Serà

Dins

un

càrrec retribuït.

Article 4.- Funcions.

Reberà totes les

queixes dels ciutadans sobre matèries de competència
i podrà canalitzar-ne d'altres cap al Síndic de Grueges o cap el

municipal

Defensor del Poble.
Estudiarà els

i farà les

gestions pertinents per a la solució del
problema plantejat emetent informe sobre l'actuació dels òrgans municipals,
i tramitant-lo a l'Alcalde i a tots els Grups Municipals.
-

presentarà un informe de gestió al Ple de la Corporació a on hi
la relació de totes les queixes presentades sobre el funcionament

Anualment

figurarà
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casos

^ f

les

dels serveis municipals

gestions realitzades.

V

Compareixença.

Article 5."

del Defensor del
Comissió Informativa i
del
Ple Municipal per tal que pugui informar de viva veu de temes concrets
pels quals s'interessin els Grups Municipals. En qualsevol cas totes les
Grups Municipals, podran sol.licitar la compareixença

Els

Ciutadà,

sessions de Consell d'Administració, de

en

sol.licituds s'hauran de formular per escrit.
CAPITOL II.

DE

L'ELECCIÓ

I CESSAMENT DEL DEFENSOR DEL

Article 6." Procediment d'elecció i cessament
L'Alcalde

proposarà al Ple

de la Corporació

CIUTADÀ.

del Defensor del Ciutadà.
una persona que

reunint les

del càrrec, sigui votat
afirmativament
per la majoria qualificada
de dos terços del nombre legal
dels
membres de la Corporació. Pel seu cessament caldrà la mateixa majoria
qualificada. En cas de mort, dimissió o cessament, l'Alcalde presentarà una
nova
proposta en el termini de dos mesos des de la data que deixi el

característiques necessàries per al desenvolupament

càrrec.

Article 7." Durada.
mandat del Defensor del Ciutadà serà per 5
anys des
No pot ser escollit per cap altre mandat.

El

de la data del seu

nomenament.

DISPOSICIONS

TRANSITÒRIES

Primera.-

Aquest Reglament

entrarà en funcionament en el moment
Oficial de la Província.

de la seva publicació

íntegre en el Butlletí
Segona.El document aprovat

inicialment serà tramés a totes les Entitats de Terras¬
Municipal d'Entitats i Associacions les quals

inscrites en el Registre

sa

gaudiran de la condició d'interessades i tindran un termini de
per tal de formular les al.legacions que considerin oportunes.

trenta dies

DISPOSICIÓ FINAL.

al que
sectorial, i sens
Règim Local de
Públiques i del

tot allò que
no
estigui previst en aquest Reglament, s'estarà
disposi la legislació estatal i autonòmica, bàsica i
perjudici de la mateixa; especialment la Llei Municipal i de
Catalunya, la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
procediment administratiu comú, i els reglaments que les

En

desenvolupen."
Fà
ús de la paraula el Sr. Sanahuja
a l'efecte d'efectuar una presentació
de
la dita proposta, assenyalant que freqüentment
es fà servir el discurs
d'entrar
fase de millora dels serveis municipals i millora de la
qualitat d'aquests, i que en aquesta línia CiU proposa crear, dins el propi
Ajuntament, una Oficina de Control de Qualitat dels Serveis que presta
l'Ajuntament,
i que complementarà altres serveis ja existents com són el
010,
tràmits per telèfon, possibilitat d'efectuar comunicacions per fax,
en

0*^0

•

•

una

•
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la seva exposició
mostrant la seva convicció en el sentit que
l'aprovació d'aquesta proposta es factible, sobre tot tenint en compte el
fet
que
està recullida, com a compromís polític, tant en el programa
electoral
de
Convergència i Unió, com en el del Partit Socialista de
Catalunya.
Finalitza

Sr. Callejas, qui manifesta el seu
a la vegada que mostra el
seu
desitg de que sigui estudiada en el sí de la Comissió Informativa de
Serveis
Generals,
tota vegada que
en
la seva opinió, éimb un estudi
aprofundit de la mateix i millorant algiuis dels seus aspectes podria ser
assumida pel grup municipal del Partit Popular.
fà ús

Seguidcunent

de

la paraula

el

amb el redactat actual de la proposta,

desacord

el grup municipal Socialista no recolçarà la
explica que, si bé és cert que en el prograima
polític presentat en les darreres eleccions municipals preveien la creació
d'un
sistema de control de la qualitat dels serveis municipals, posterior¬
El

Corominas anuncia que

Sr.

de resolució, i

proposta

ment

eleccions

la celebració de les

a

es

dictar la

va

Llei d'Arbitratge,

de

que
preveu la possibilitat de l'establiment de
Juntes Arbitrals
Consum
d'àmbit municipal, i que al seu entendre aquesta eina pot suplir a aquella,
inclús amb més viabilitat vers les possibles necessitats del ciutadà.

el
Sr. Sanahuja, qui
manifesta la seva sorpresa pel
adoptat pel grup municipal socialista, a la vegada que
Icimenta
que es mantingui una contradicció amb els postulats dels programes
polítics. Recorda, finalment, que en el sí del Consell d'Administració de
l'IMSAV
es va tractar el tema del sotmetiment de les empreses i organismes
municipals a les previsions de la Llei d'Arbitratge, i semblava que no era
possible aquest sometiment.
Torna

a

intervenir

posicionament

El
Sr. Callejas manifesta que si és cert que un ciutadà, davant una actua¬
ció
municipal que li perjudiqui, pot sometre la seva reclaimació davant un
tribunal
d'arbitratge, el correcte en aquest cas seria que CiU retirés la
seva
proposta de resolució, però que
municipal Socialista no s'entendria.

si no és així, la

negativa del grup

Intervé
seguidament el Sr. Corominas, qui manifesta que al seu entendre
l'Ajuntament és cada cop més una empresa de serveis, i per tant pot estar
adherida al sistema d'arbitratge de consum.

Finalment,

el

torna a intervenir

Sr. Sanahuja, qui mostra

facció
per les
paraules del Sr. Corominas,
manté
la proposta
de resolució presentada

compromís electoral de CiU i que, en la seva
Seguidament

es

procedeix

a

la

la seva satis¬

a la vegada que aniuicia que
atés que es correspon amb un
opinió, s'ha de mantindré.

votació de

la proposta de resolució de
dels vots que seguidament

referència, la qual es desestimada, amb el sentit
es

PSC
CiU
IC
PP

transcriuen:

(14 VOTS)
(8 VOTS)
(2 VOTS)
(2 VOTS)

PRECS

No

EN CONTRA
A FAVOR

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ.

I PREGUNTES

havent-hi cap proposta urgent que tractar,
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s'obre el Capítol de Precs i

X \

•

Preguntes, fent ús de
l'efecte de presentar

la| paraula primerament la Sra. Rosa Maria Retnàndez
el

prec que tot

i companys de

"Companyes

seguit

es

a

transcriu:

Consistori, voldria fer

un prec

i

presentar en

aquest Ple Municipal la proposta d'iniciar els tràmits per l'atorgament del
títol
de fill
adoptiu de Terrassa i de l'expedient de concessió de la
Medalla

d'Argent de la Ciutat

a

Feliu Formosa.

voler avançar ara els mèrits que recauen en la persona de Feliu For¬
i que l'expedient municipal haurà de recollir,
crec que la ciutat ha
ser
agraïda amb aquelles persones que han contribuït amb la seva

Sense
mosa

de

aportació

a

ampliar el nostre horitzó cultural.

El seu mestratge intel.lecde la cultura catalana. Com
a
poeta, narrador, home de teatre o traductor. Però a banda de la seva
valuosísima
aportació individual, Feliu Formosa ha estat sempre un gran
treballador de la cultura i un home de compromís en l'acció cultural.
Feliu Formosa ha estat

Se

d'aquestes

persones.

Creu de Sant
Premi Serra d'Or, i els de Recull d'assaig i Carles Riba de poesia,

li ha concedit el Premi

Jordi,

que posen
De

una

s'ha fet present en molt diverses facetes

tual

Nacional de les Arts Escèniques,

de manifest la qualitat de la seva obra creativa i cívica.
ciutat en dona fé la seva
en els grups de teatre independent, que van ser decissius per

la vinculació de Feliu

participació

fer realitat la
Vallès i també

Formosa a la nostra

Delegació de l'Institut del Teatre o el Centre Dramàtic
bona part de la seva obra creada a Terrassa.

del

una

consi¬
amb el
i entitats ciutadanes que valoren i

És per tot això que crec que aquest Ajuntament Ple ha de prendre en
deració
aquesta iniciativa que estic convençuda que comptarà també
suport

de moltes altres institucions
seva qualitat intel.lectual i el seu proïsme."

estimen la
Tot

per
que

seguit el Sr. Alcalde-President manifesta que recull la proposta feta
la Sra. Fernández, i anuncia que emetrà el corresponent Decret per tal
s'iniciï l'oportú expedient informatiu.

continuació, fent referència primerament a una
Sr.
Villasol, en relació a un article del
Reglament de Participació Ciutadana que havia estat redactat pel seu
company
de grup municipal, i manifestant que manté les apreciacions fetes
anteriorment
en el sentit de que
és un redactat incorrecte, i que aquest
fet demostra que el Sr. Callejas també s'equivoca.
Sr. Ballbé
intervé a
intervenció
anterior
del

El

la

Continua

seguidament

seva

es

intervenció

demanant que quedi

constància dels precs

i

resumeixen:

d'escombraries del sector terciari, en
té coneixement existeix un nombre important de
persones
que aboquen de forma incorrecte i
en grans volums. Assenyala que
té
coneixement
de que
s'han fet inspeccions, i vol tenir coneixmenet

Demana

el

informació sobre l'abocament

sentit

segons

que

puntual d'aquest tema, així com de la voluntat
l'aplicació de les sancions legalment previstes.
En altre ordre

de

coses

demana informació

de l'Ajuntament respecte

sobre si s'han fet actuacions per

la
excés de

complir l'ordenança de neteja en la zona afectada per les obres de
Plaça Vella, tota vegada que segons ha pogut comprovar existeix un
brutícia derivada de les obres, que al seu entendre demostra que no s'aplifer
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correctament els elements que

quen

han d'evitar aquestes situacions.

controls en el Barri d'Egara per tal de vigilar
l'Ordenança Municipal que regula els sorolls,
atès
que
segons
li consta existeixen diversos locals, dectectats, que
generen problemes en aquest sentit.

També demana que s'efectuin
el
correcte compliment
de

Demana

de

que es

realitzi alguna actuació puntual

de visibilitat

manca

a

per

solucionar un problema

l'encruament dels carrers Torres i Bages amb Pare

Font.
Demana

sigui revissât el sentit de la circulació establert als carrers
hi hagin dos carrers seguits amb un

que

Baldrich
i Pare Font,
i evitar que
mateix sentit de la circulació.
demana

Finalment
que
als

diversos punts semafòrics de la
Gasòmetre i Gibert, un altre
Col.legi i Passatge Comerma, i un altre que afecta
siguin revissats

que

i que són: un que afecta als

ciutat,

afecta als carrers
carrers

carrers

Sant Francesc i Pare Font.

Finalitzada
la intervenció
del Sr. Ballbé,
fà ús de la paraula el Sr.
Callejas,
qui procedeix a efectuar un prec en el sentit de que els serveis
municipals efectuïn una revisió de la situació de l'edifici situat al
carrer
de l'Església amb cantonada
al carrer Portal Nou, atès que segons
les notícies que ell té pot haver-hi una situació de perill.
seva intervenció demanant posant de
manifest que existeix una
presentada a l'Ajuntament en data vint-i-cinc de març d'enguany,
que no ha estat contestada, i que contrasta amb la pretesa voluntat d'aten¬
ció al ciutadà que té establerta aquest Ajuntament.

la

Continua

instància

posa en coneixement del Ple Municipal una situació
entendre és injusta, i que consisteix en que una persona que és
titular
d'un parada de venda en el Mercat dels Dimecres no podrà continuar
amb
el negoci, ni ella ni els seus descendents,
un cop arrivi a l'edat de
seixanta-cinc
anys. En aquest sentit, lamenta no haver-se adonat d'aquesta
circumstància
en el moment d'aprovar
el Reglament corresponent, i demana
que
s'estudiï una revisió del mateix en el sentit de impedir aquestes
En

altre ordre de coses,

al

que

seu

situacions.

Seguidament demana que s'informi si és cert que en el dipòsit que té la
Policia
Municipal al barri de Can Tusell, on es troben dipositats vehicles
a
l'efecte de que siguin
degudament custodiats per manament judicial, ha
estat objecte de robatoris.
I,

finalment,

lamenta

que en

diverses ocasions la situació del

aquest Ple Municipal s'hagi plantejat en
Superintendent de la Policia Municipal, i

respecte la situació actual a
es convoqui una
reunió de la
de Portaveus per tal d'informar sobre

que
en canvi hagin d'obtindre la informació
través
del Diario
de Terrassa. Demana que

Comissió

Informativa

o

de la

Junta

aquest tema.

Respecte

aquest darrer prec

anuncia

que
Portaveus.

el Sr. Prunés per tal de contestar a la petició d'infor¬
pel Sr. Ballbé respecte el compliment de l'ordenança de neteja

Intervé tot seguit
mació

300
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plantejat pel Sr. Callejas, el Sr. Alcalde li
la propera reunió de la Junta de

serà degudament informat en

•

en
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les obres que s'estan executant a la Plaça Vella, i indica que
existeix una obligació de
control d'aquest tema, i segons

ment

aquest

dispersi

efectiva¬
li consta

control es fà. Assenyala que és possible que part de la brutícia es
pel fet que s'engantxa en les rodes dels camions, però que no

obstant s'estarà a sobre en aquest tema.
El
Sr. Camañes intervé seguidament per tal de contestar diverses qüestions
plantejades pel Sr. Ballbé, i fent referència primerament a l'existència de

sorolls
excesius derivats de les actuacions dels clients de locals situats
a
la Zona Egara, informa que malauradament no és aquest l'únic
punt con¬
flictiu
per aquest tema, i que tant en aquest cas com en la resta l'actua¬
ció
de la policia municipal es realitza de forma permanent,
vigilant el
correcte
compliment dels horaris, i procurant que existeixi un cert ordre
en les entrades i sortides dels locals.

alguns punts semafòrics, el Sr. Camañes
molt complicat, i que cada punt ha de ser
objecte d'un estudi molt complert, i a la vista de la circuí.lació a un
nivell més global.
als precs relatius a
que aquest és un problema

Referint-se

indica

pregunta

formulada pel Sr.

sobre la realització de robatoris en el dipòsit

de Can Tussell, i

la

Finalitza

Callejas

seva

intervenció referint-se a la

dipòsit.

informant
que efectivament algun cop han entrat
ilegalment en el
Indica tanmateix, que el problème més greu, no obstant, és el que es deriva
de
la
saturació del dipòsit i del
fet que molts dels vehicles estan

dipositats des de fà set o vuit anys, sense que existeixi rotació,
pas del temps ocasiona deterioraments greus en el seu estat.

i aquest

Corominas per tal d'informar sobre
capítol. Primeróiment, en relació a
incorrectes, assenyala que
efectivament
molta gent fà un mal ús dels contenidors, i que l'actuació de
l'Ajuntament s'ha dirigit primer a la realització de campanyes informati¬
ves,
posteriorment s'han efectuat inspeccions, i actualment s'han iniciat
Fà

ús de la

paraula seguidament el Sr.

diverses qüestions plantejades en aquest
l'actuació
de l'Ajuntament respecte abocaments

expedients sancionadors.

de parades en el Mercat dels
les llicències s'atorguen a títol
personal i no existeix possibilitat de renovació segons l'actual reglament,
tota
vegada que avui dia hi ha un excés de sol.licituds. Manifesta que, no
obstant
la situació
actual, és possible que en el futur es contemplin
possibilitats de renovació, si varien les actuals circumstàncies.

En relació al tema

Dimecres,

plantejat de les llicències

el Sr. Coromines informa

que

Finalment,
referint-se a la petició d'inspecció per part dels tècnics
municipals de l'edifici situat al carrer de l'Esglèsia, informa que ja s'ha
inspeccionat la finca i no s'ha detectat cap problema greu inmediat,
que
efectivament es tracta d'una edificació antiga. Complementa aquesta
informació
indicant que ja s'estan portan a terme actuacions
en el Casal

però

d'Avis.

havent-hi més assumptes dels que tractar, quan
dia
de la data,
la Presidència aixeca
s'esten la present Acta que com a Secretari
I

la

no

00791 8

áún les dotze hores de

lla^sessió de la qual
CERTIFICO.! \

nit del

A

