SESSIÓ ORDINÀRIA

ACTA DE LA

REALITZADA PER L^AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 24 DE

1994

NOVEMBRE DE

-

SR.

Consistorial

i VILA

MANUEL ROYES

10/94

-

Sessions de la
Casa
de la ciutat de Terrassa,

la Sala de

A

PRESIDENT

SESSIÓ NUM.

vint-i-quatre de novembre de mil nounoranta-quatre,
es
reuneix
l'Ajuntament en Ple per fer en primera
convocatòria
Sessió Ordinària, sota la
a

cents

REGIDORS ASSISTENTS
SR.

JOSEP ARAN I

SR.

JOSEP

TRULLÀS
BALLÚS
BALLBÉ i BELLERA

BALLART i

SR.

FCO.

SR.

RAFAEL CALLEJAS

JAVIER

i ROMA

CAMAÑES i VILLALBA

Royes i Vila.

SR.

RODOLF

SR.

JOSEP CASAJUANA i PLADELLORENS

SR.

JOSEP COROMINAS

SRA.

i BUSQUETA
i SANSA

ROSA MARIA FERNANDEZ

LABÒRIA

Secretari General de la

SR.

JOSEP

SR.

QUINTIN MONTES i PEREZ

SR.

FRANCISCO MORALES

SR.

JORDI MORCILLO i CASAS

SR.

PERE NAVARRO i MORERA

PEIRÓ

ALEIX PONS

SR.

ANTONI

SR.

JOSEP M.

SR.

JOSEP M.

SR.

JOAN TAMAYO I

SRA.

i SANTAMARIA
SANAHUJA i PLAYÀ
SATORRAS i TRENCHS

i

SALA

SR.

LUCIO VILLASOL i GONZALEZ

SR.

i

Liesa,

Corporació.
el Sr. Jesús M.
de Fons

Interventor

sessió

plenària

va

restar

suspesa durant quaranta-sis minuts,
de dos quarts i nou minuts de vuit

des
fins

dos quarts menys cinc
minuts de nou
la nit, com s'assenyalarà en el seu
moment i pels motius que s'indicaran.
a

de

la sessió per
la Presidèn¬
són dos quarts de vuit de la
tarda
del dia de la data, es procedeix
en
primer lloc a l'aprovació de l'Acta
Oberta

FERRAN

SRA.

al

i VIDAL

ÀVILA

SR.

REGIDORS

Liesa

La

PRUNÉS

TURÀ

que

Municipal.

i COLL

CONSOL TORRES

està present

També

i VALLE

i RIUS

VICTOR

SR.

Regidors

pel

JOSEP MARTINEZ i

SR.

els

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

ARGÜELLO
PADRÓ

JORDI

SR.

i

Assisteixen
marge

i MARTORELL

SR.

MASSÓ

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

EXCUSATS

cia,

de

NURIA OLLER i TORRES

quan

la reunió feta el

dia 27 d'octubre

d'enguany (sessió núm. 9/94),
és aprovada per unanimitat.

JORDI PLANA i NIETO

la qual

SECRETARI
SR.

ABUNDIO LORENTE i MILLAN

es procedeix a la subsdels assumptes que
componen
l'Ordre del Dia.
Tot

seguit

tanciació
INTERVENTOR

SR.

JESUS M.

LIESA i LIESA

Epígraf 2) DESPATX D'OFICI
2.1.

Ratificació del Decret núm. 2004/94
relatiu a la
compareixença en
el recurs contenciós-administratiu

interposat

per

Cerámicas la Cons¬

tancia, S.A.

L'Ajuntament

en

Ple

aprova per

unanimitat la

ratificació dels

acords següents:

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
interposat per la representació de CERAMICAS LA CONSTANCIA SA,
davant la Secció Tercera del contenciós-administratiu del Tribunal Superior
de
Justícia de Catalunya, contra desestimació del recurs de
reposició
interposat contra quota d'IBI dimanant de l'aplicació de percentatge sobre
PRIMER.-

1092/94

302

el

valor

|lel

cadastral

'

8990301001.

el

bens

immobles

refs.

cadastrals

89900302tí^

i

SEGON.- Nomenar per a la representació i defensa
d'aqup·éta Corporació,
Procurador dels
Tribunals Sra.
Carmen Ribas
i Buyq<
i els Lletrats

municipals, Srs. Josep H^.. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez Cárdenas.
TERCER."
Decret

2.2.

en

la

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

Ratificació

propera sessió ordinària.
del Decret núm.

2005/94 relatiu

contenciós-administratiu

recurs

a

interposat

la
per

Puiggròs.

L'Ajuntament
següents:

en

Ple aprova per unanimitat

compareixença en el
Josep Casamitjana

la ratificació dels acords

PRIMER.-

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm. 897/94
la representació de JOSEP CASAMITJANA PUIGGRÒS, davant la
Secció
Tercera
del
contenciós-administratiu del Tribunal
Superior de
Justícia de Catalunya, contra Resolució del
President-Delegat de l'Institut
Censal
i Tributari de data
14 de febrer de
1994, que resol el recurs de
reposició interposat contra les liquidacions d'l de setembre de 1993,
girades per "Quotes d'Urbanització del Sector La Gripia", per imports
respectius de 2.138.286 ptes. i 694.221 ptes.
interposat

el

per

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

Procurador dels

municipals, Srs. Josep MA. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez Cárdenas.
TERCER.Decret
2.3.

en

la

Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui,
seva

Ratificació
recurs

propera

del Decret núm.

2153/94 relatiu

contenciós-administratiu

L'Ajuntament
següents:

en

Ple

si s'escau, el present

sessió ordinària.

aprova per

interposat

a

per

unanimitat

la

compareixença

en

el

Amaya, S.A.

la ratificació dels acords

PRIMER.-

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
interposat per AMAYA SA, davant la Secció 5a.
del contenciósadministratiu
del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, contra la
resolució
de
data
20-7-94
de
la Regidoría de Serveis
Territorials de
l'Ajuntament, expte. núm. 15/92 de contractació administrativa, per la que
es
requereix a l'actor al pagament de 1.811.160 pts.
per l'execució dels
avals 180.567 i 180.568, presentats per l'entitat JIMA SA.
1749/94

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

el

Procurador dels

TERCER.-

Decret

en

la

Tribunals Sra.

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

propera

el present

sessió ordinària.

la compareixença en
procediment de suspensió de pagaments instat per Aga, S.A.

2.4. Ratificació del Decret núm.

007919

2154/94 relatiu

a

el

303

L'Ajuntament
següents:
PRIMER."

en

Ple

aprova per

Comparèixer

unanimitat

la ratificació dels acords

el procediment de supensió de pagaments,
Jutjat de 1^ Instància núm. 4 d'aquesta ciutat
per
AGA, S.A., a fí de mantenir el crèdit de 1.431.157 ptes. de principal,
més
286.231 ptes. de recàrreg que té l'Institut Municipal de Recaptació de
Terrassa, sobre l'actora.
núm.150/94

SEGON." Nomenar per a

els

en

instat davant el

Lletrats

municipals,

la representació i defensa d'aquesta Corporació,
Srs.
Anna Galiana Cruz
i Primitivo Villasol

Valderrey.
Elevar el present

TERCER."

Decret al Ple de la Corporació

la

seva

nomenament del

Sr.

per

ratificació.
2.5.

Ratificació

del Decret

Martínez

Josep

núm.

Argüello

2156/94

com

relatiu al

membre

a

de

diferents organismes

i

entitats.

Es

procedeix tot seguit

a

la votació

de la ratificació

del present

Decret, amb el següent resultat:
PSC
CIU
IC
PP

El

(15
( 6
( 2
( 2

vots)
vots)
vots)
vots)

PRIMER."

"

-

"

"

"

"

.

Nomenar el

de Terrassa,
relacionen:

"

.

A

FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR

ABSTENCIÓ

contingut dels acords ratificats és el següent:

ment

"

.

.

Sr.

Josep Martinez Argüello, Regidor de l'Ajunta"
dels organismes i entitats que seguidament es

membre

Consell d'Administració de l'IMSAV
Consell d'Administració de l'IMCET
Consell d'Administració de l'IMSS

(titular)
(titular)
(suplent)

Consell d'Administració de l'Institut Censal i Tributari (titular)
Consell d'Administració de l'Institut Municipal de Recaptació (suplent)
Comissió Informativa de Serveis Generals (suplent)
Ponència de Participació Ciutadana (titular)
Consell Escolar dels C.P. Bisbat d'Egara, Lanaspa, Giralt, Ramón i Cajal

(titular).
"

"

Consell de Jubilats

i Pensionistes

Consorci de la Fira de Terrassa
SEGON."

Comunicar el present

TERCER." Donar compte
2.6.

Ratificació
d'Instrucció
carrer

4

Mossèn

Decret als interessats.

del present Decret al Ple de la Corporació.

del Decret
les

(titular)
(titular).

núm.

2270/94

relatiu

a

pintades efectuades a la façana
Angel Rodamilans, núm. 187.

deniuiciar al

Jutjat
del local situat al

•

"V

procedeix tot seguit a la votació
amb el següent resultat:

Es

Decret,
PSC

(15 vots)
( 6 vots)
2 vots)
2 vots)

CIU
IC
PP

El

^

de la ratificació

A FAVOR
A FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR

contingut dels acords ratificats és el següent:

PRIMER.-

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
interposat per OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA, davant la Secció 5-i.
del
contenciós-administratiu del
Tribunal
Superior de Justícia
de
Catalunya, contra Decret núm. 1472 de 6-7-94 desestimatori del recurs de
reposició formulat contra Decret núm. 924 de 28-4-94 que imposava sanció de
20.000.- pts. per infracció d'Ordenances Municipals en expt. 1053/93-VP.
1632/94

SEGON.- Nomenar per a

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

Procurador dels

TERCER.Decret

2.7.

en

Tribunals Sra.

Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui,

la

seva

Ratificació

propera

si s'escau, el present

sessió ordinària.

del Decret

núm.

2272/94

relatiu

la

compareixença en
interposat per Obras y Servicios
Hispania, S.A. per desestimació de recurs de reposició contra sanció
per infracció de les Ordenances Municipals.
a

contenciós-administratiu

recurs

L'Ajuntament
següents :

en

Ple aprova per

unanimitat

la ratificació dels acords

PRIMER.Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
1634/94
interposat per OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA, davant la Secció 5-5.
del
contenciós-administratiu
del
Tribunal
Superior de Justícia
de

Catalunya, contra Decret núm. 1445 de 6-7-94 desestimatori del recurs de
reposició formulat contra Decret núm. 923 de 2-4-94 que imposava sanció de
20.000.- pts. per infracció d'Ordenances Municipals en expt. 1051/93-VP.

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

el

Tribunals Sra.

Procurador dels

Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui,

TERCER.Decret

en

la

seva

propera

si s'escau, el present

sessió ordinària.

del Decret
núm. 2273/94 relatiu a la compareixença en
contenciós-administratiu interposat per Obras y Servicios

2.8. Ratificació
recurs

Hispania, S.A. per desestimació de recurs de
per infracció de les Ordenances Municipals.

L'Ajuntament
següents:

en

Ple aprova per unanimitat

reposició contra sanció

la ratificació dels acords

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
interposat per OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA, davant la Secció 5A

PRIMER.-

1632/94

305
007920

-A

del

contenciós-administratiu
del
Tribunal
Superior de Justícia
de
Catalunya, contra Decret núm. 1472 de 6-7-94 desestimatori del recurs de
reposició formulat contra Decret núm. 924 de 28-4-94 que imposava sanció de
20.000.- pts. per infracció d'Ordenances Municipals en expt. 1053/93-VP.
SEGON.- Nomenar per a

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

Procurador dels

TERCER.Decret

2.9.

en

la

Tribunals Sra.

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

propera

el present

sessió ordinària.

Ratificació

del Decret
núm. 2274/94
relatiu a
la compareixença
en
contenciós-administratiu
interposat per Obras y Servicios

recurs

Hispania,
S.A. per desestimació de recurs de reposició contra sanció
per infracció de les Ordenances Hiuiicipals.

L'Ajuntament
següents:
PRIMER.-

en

Ple

aprova per

Comparèixer

en

el

unanimitat

recurs

la ratificació dels acords

contenciós-administratiu

núm.

1633/94
interposat per OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA, davant la Secció 5A
del
contenciós-administratiu
del
Tribunal
Superior de Justícia
de

Catalunya, contra Decret núm. 1471 de 6-7-94 desestimatori del recurs de
reposició formulat contra Decret núm. 922 de 28-4-94 que imposava sanció de
20.000.- pts. per infracció d'Ordenances Municipals en expt. 1220/93-VP.
el

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

Procurador dels

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

2.10.

en

la

Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui,
seva

Ratificació

propera

si s'escau, el present

sessió ordinària.

del Decret

núm.

2276/94 relatiu

la

compareixença en
interposat per Obras y Servicios
Hispania, S.A. per desestimació de recurs de reposició contra sanció
per infracció de les Ordenances Miuiicipals.
a

contenciós-administratiu

recurs

L'Ajuntament
següents:

en

Ple

aprova per

unanimitat la ratificació dels acords

PRIMER.-

Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
interposat per OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA, davant la Secció 5A
del
contenciós-administratiu
del
Tribunal
Superior de Justícia
de
Catalunya, contra Decret núm. 1473 de 6-7-94 desestimatori del recurs de
reposició formulat contra Decret núm. 921 de 28-4-94 que imposava sanció de
20.000.- pts. per infracció d'Ordenances Municipals en expt. 1183/93-VP.
1635/94

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

Cárdenas.

TERCER.* Que el Ple de
Decret

306

en

la

seva

propera

l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau, el present

sessió ordinària.

V

id í
2.11. Ratificació
del Decret núm.
cions
judicials

pontra

l'autoritat
d'activitat.

a

L'Ajuntament
següents:
PRIMER."

d'Instrucció,

l'incomplir

en

2210/9^ relatiu

Bidones

Egara,

Decrets

de

a

S.L.

l'interposició

d'ac¬

desobediència

per

tancamepí;

i

a

precintatge

Ple aprova per
unanimitat la ratificació
dels acords

Interposar les

accions
judicials pertinents en el
Jutjat
EMILIO VILANOVA
SELLARES, en qualitat de legal
i contra el Sr.
RAFAEL SENDER
contra el

Sr.

representant
GADAYOL, en qualitat d'adminis¬
trador
de l'empresa "BIDONES
EGARA,S.L.",
per desobediencia a
a
l'incomplir els Decrets de data 28 de
l'autoridad,
juny de 1991 i 20 d'octubre de
1992, de tancament i precinte de
l'activitat de recuperació i
bidons en el
reciclatge de
paratge de Les Martines

l'expedient

de

d'aquesta ciutat, al
Disciplina Urbanística I.C.55/91.

que

fa referència

SEGON.-

Corporació,

Valderrey,
seva

Nomenar per
a
la
representació
i
defensa d'aquesta
els Srs Josep Maria
Playà i Massague i Primitivo Villasol i
Lletrats

Municipals.

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

2.12. Ratificar

la

Resolució

d'errades
cobrir

2332/94

relativa

a

la rectificació

mecanogràfiques a les bases del
Concurs-Oposició
dues places d'Agent de la
Policia Municipal.

L'Ajuntament
següents

núm.

en

:

PRIMER."

per a

Ple aprova per unanimitat
la ratificació dels acords

Rectificar els

errors

mecanogràfics observats en les bases
places
de la Policia
Municipal, aprovades per l'Excm. Ajuntament en Ple d'Agent
de data 27 d'octubre de
1994, ja que en la base 2.- Condicions dels
aspirants apartat h) on diu
"Tenir una talla minima d'165
m.
per a dones..havia de dir "tenir una
talla
minima d'l'60 m. per a les dones..."
i en l'annex III de les
del

Concurs

Oposició

per

a

cobrir dues

mateixes bases
diu "Qüestionari de temes de
l'Oposició lliure convocada per a cobrir en
propietat 13 places d'agent..." havia de dir
"Qüestionari de temes
del
Concurs Qposició convocat
per a cobrir en propietat 2 places
d'agent...".
on

SEGQN."

ratificació,

Donar
a

celebri.
Tot

compte
de la present resolució,
per
a
la seva
l'Excm. Ajuntament en Ple en la
primera sessió que aquest

seguit

procedeix

a donar compte a
l'Ajuntament en Ple, per al
sèrie de Decrets que duen els números
2.13. al 2.16.
de
l'Qrdre del Dia de la present
sessió,
i que es transcriuen a continua¬
ció.
seu

es

coneixement, d'una

2.13. Donar

compte del Decret núm. 2144/94 relatiu a donar de baixa
al Sr.
Francesc Olivé i Dinarés com a
representant de l'A.V. de Ca n'Aureli
al
Consell Miuiicipal de Zona IV i nomenar
a Jacint Vila i Gimferrer
per a substituir-lo.

007921

■

A
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PRIMER."

representant
de la Zona IV.

Donar
de
baixa al
Sr. Francesc
Olivé i
Diñarás, com a
de l'Associació de Veïns de Ca n'Aureli, al Consell Municipal

SEGON."
Nomenar al Sr. Jacint Vila i Gimferrer com
l'esmentada entitat al Consell Municipal de la Zona IV.
TERCER." Que es

a

representant de

notifiqui aquest acord als interessats.

QUART." Donar compte d'aquest acord a la propera sessió del Ple.
2.14.

Donar

Quintin

compte del Decret núm. 2155/94 relatiu a la designació del Sr.
Montes i Pérez com a representant de l'Excm.
Ajuntament de

Terrassa

a

l'entitat urbanística

de conservació del

Polígon InduS"

trial Els Bellots.

PRIMER."

representant
conservació

Designar al Regidor Sr. Quintin Montes i Pérez com a
de l'Excm. Ajuntament de Terrassa a l'entitat urbanística de
del Polígon Industrial Els Bellots.

SEGON."

Notifiqui's el present Decret

TERCER." Donar compte
2.15.

Donar

els interessats.

a tots

del present Decret al Ple de la Corporació.

compte del Decret núm.

2333/94 relatiu al nomenament del Sr.
Esquius i Argilés com a representant de l'A.V. de Can Roca
al Consell Municipal de la Zona V i al seu suplent.
Salvador

PRIMER." Nomenar al Sr. Salvador Esquius i
de l'Associació de Veïns de Can Roca, al Consell
SEGON."
en

la

seva

Nomenar al Sr.

representació

TERCER." Que

a

Mauro Llorenç, com
l'esmentat Consell.

Argilés com a representant
Municipal de la Zona V.
a

suplent del Sr. Esquius

aquest acord es notifiqui als interessats.

QUART." Donar compte d'aquest acord a la propera sessió del Ple.
2.16.

Donar
per
en

compte del Decret núm.

2353/94 relatiu a l'inici d'expedient
la concessió del títol de Fill Adoptiu i medalla de la ciutat
categoria d'argent al Sr. Feliu Formosa i Torres.
a

PRIMER."

Iniciar

l'expedient oportú que serveixi per determinar els
que aconsellin
la concessió del Títol de Fill
Adoptiu i de la Medalla de la Ciutat de Terrassa, en la seva categoria
d'Argent, al Sr. FELIU FORMQSA I TORRES.
mèrits

i

circumstàncies

SEGON."
Nomenar
instructora
de l'expedient
a la
Sra. Rosa
Fernández
i Sansa, Regidora d'aquesta Corporació, i com a Secretari
Jordi Carreta i Clusella.
TERCER."

interessades.
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Comunicar el

contingut

del present Decret

a

les

Maria
al Sr.

persones

Per
part de la Presidència s'anuncia la presentació d'una Moció
signada pels portaveus dels quatre Grups municipals que componen

Urgent,

el Consistori.

la

Pren

paraula

el Sr. Corominas per explicar que es tracta
general que pot tenir incidència sobre el punt
següent de l'Ordre del Dia, l'aprovació dels Pressupostos municipals per a
1995.
Per aquesta raó considera que fóra aquest el moment procedimental de
debatre la moció. El Sr. Corominas demana en conseqüència que es procedeixi

d'una

moció de

al

debat i votació.

seu

Per
mostren

caràcter

part de la Presidència i vist que els diferents portaveus es

d'acord amb aquesta

variació de l'Ordre del Dia, es proposa que es
procedeixi al debat de la moció. Tot seguit, i pels motius exposats pel Sr.
Corominas, s'accepta la urgència de la present moció.
En

aquests moments,

quan passen nou

minuts de dos quarts de vuit

de

la tarda, i degut a les reiterades interrupcions protagonitzades per un
sector
del públic
assistent a la sessió,
per part de
la Presidència, i

després de diversos advertiments de suspensió,
provisionalment la reunió de l'Ajuntament en Ple.

es

procedeix

a

suspendre

Quan manquen cinc minuts per dos quarts de nou de la nit, per
de la Presidència s'anuncia la reanudació de la sessió plenària. Tot
seguit es procedeix a donar lectura al text íntegre de la Moció Urgent, que
és el que a continuació es transcriu:

part

Nacions
Unides
demanaven
des
del 1972
que els
països
destinessin almenys el 0,7% del seu PIB a l'ajut públic al
Tercer
Món.
L'Estat
Espanyol no ha passat mai fins ara del 0,5%. La
Generalitat de Catalunya no ha passat mai del 0,19%.
"Les

desenvolupats

La

participació dels municipis catalans en tasques de cooperació
una llarga tradició, però és encara molt desigual.

internacional té

mancomunitats,
coordinen en el FONS
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT per tal de treballar en l'anomenada
cooperació descentralitzada, que són les accions conjuntes dels grups
comunitaris,
les autoritats locals i les organitzacions no-guvernamentals
(ONG),
que compta amb la participació directa de les comunitats beneficià¬
ries
tant en la planificació com en
l'execució i l'avaluació de projectes
de desenvolupament sostenible.
Des

de

fa

uns

anys,

més de

100 ajuntaments,

comarcals, diputacions i altres entitats es

consells

ni l'estricte compliment de la resolució de
necessitats dels països del Sud
perquè els ajuts són necessaris, però no suficients. Cal que aquests vagin
acompanyats de mesures de solidaritat política: denunciar la manca de poder
real
del Tercer Món, establir
unes relacions internacionals i
comercials
justes,
impulsar el desarmament, respectar l'autodeterminació dels pobles;
en definitiva,
cal comprometre's amb els drets dels pobles del Tercer Món i
Som

les

la

conscients que

Nacions Unides

seva

no

acabaria amb les

llibertat.
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Però
la quota del 0,7% és també un
símbol. Un símbol que situa
la frontera del treball per al desenvolupament en assolir que la cooperació
es basi en la corresponsabilitat i en la justícia i no en la caritat.

És per tot això que els portaveus dels grups municipals que
signen,
i d'acord amb el que es preveu a l'article 65.3 del vigent
Reglament Orgànic Municipal, proposen a l'Excm. Ajuntament en Ple l'adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.-

Aprovar la urgència de la present moció.

SEGON."
Fer-nos
solidaris
amb
el
conjunt de mobilitzacions
ciutadanes
i adherir-nos a la Campanya per promoure la destinació del 0,7%
de les institucions de l'Estat i de Catalunya.
TERCER.- Que en els pressupostos de 1995, s'inclogui una partida
destinada
a ajuda
als països del Tercer Món sota 1'epígraf "Cooperació
Internacional i Solidaritat" que subsumirà totes les despeses que l'Ajunta¬
ment destina a aquest concepte per avançar cap a l'assignació del 0,7% dels

ingressos propis.
QUART.- Que es constitueixi un Consell Municipal de "Solidaritat
Cooperació" que estudiï, avalui i proposi les accions pertinents perque
aquestes despeses vagin on més es necessiten.
i

CINQUÈ.-

Notificar aquest acord al Fons Català de Cooperació al

Desenvolupament."
la

paraula el Sr. Corominas, qui assenyala que la present
impulsada pel Grup municipal Socialista, i a la qual
s'han adherit la resta de Grups del Consistori. Aquesta moció respon a dues
qüestions.
Per una banda, a una resolució del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament,
al qual està adherit l'Ajuntament de Terrassa. Per una
altra,
respon
també a un acord entre el Partit dels Socialistes de
Catalunya de Terrassa i la Plataforma pel 0,7%. Arrel d'aquests dos fets, i
com a conseqüència de l'esperit de solidaritat demostrat,
es va demanar per
part del Partit dels
Socialistes la possibilitar d'introduir la present
moció per tal que amb posterioritat tingués repercussió en l'aprovació dels
Pressupostos municipals per a 1995. El Grup municipal Socialista s'ha fet
ressò
d'aquestes peticions i planteja aquesta proposta, que recull la
postura del Fons Català de Cooperació respecte a la participació solidària
de
les administracions
locals
amb els països
del Tercer Món i, alhora,
proposa
la creació a nivell local d'un Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació, amb organitzacions no governamentals, per tal de vetllar per la
destinació
d'aquest fons. El Sr. Corominas afegeix que si la present moció
prospera,
es presentarà en
un proper Ple
el Reglament de funcionament i
l'estructura d'aquest Consell. El Sr. Corominas conclou la seva intervenció
dient
que la present moció
continua la línia de l'Ajuntament de Terrassa
respecte a aquests
temes
i, a més, es fa ressò de la sensibilitat
manifestada per nombrosos i importants grups ciutadans.
Pren

proposta

ha estat

El

Sr.

Callejas manifesta l'adhesió del seu Grup a la proposta
impulsada pel Grup municipal Socialista. Afegeix que és important i
desitjable l'adopció per part de l'Ajuntament de Terrassa d'unes mesures
que
fa anys que venen reclamant els organismes internacionals.
El Sr.
Callejas manifesta que aquestes mesures no seran suficients per resoldre
els greus problemes del Tercer Món. La nostra ciutat i el nostre país també
pateixen problemes i mancances, raó per la qual és necessari arribar a un
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equilibri,

difí;il,
entre la
solució als
problemes del Tercer Món,

sempre

solidaritat amb els
El

conjunta,

Sr,

Morales manifesta la

seva

problemes

satisfacció

nç^^a

loçaís/í

la

presentació

dels quatre Grups municipals, i peraprovació de la
moció. Es tracta, sens dubte, d'un tema molt important. El propi text de la
moció
posa de manifest el transfons solidari de la proposta. Certament, es
tracta només d'un primer pas que no serà suficient per resoldre els gravís¬
sims
problemes del Tercer Món. Aquests problemes,
en bona
part, estan
generats
per la
imposició d'un model de societat per part dels països
occidentals.
El Sr. Morales afegeix que l'aprovació de la moció representa
l'èxit

del

per part

de la Plataforma de ciutadans i entitats

0,7% dels

en

favor de la destinació

públics i, en especial, dels ciutadans que han
mantingut una acampada de sis dies mostrant la seva tenacitat en favor de
què es tinguessin en compte i s'atenguessin les seves peticions. També vol
destacar
que aquest
acord conjunt s'ha assolit tot i que fa pocs dies
l'equip de govern manifestava una posició que no coincidia amb les demandes
de
la Plataforma pel 0,7%. El
Sr. Morales mostra la seva satisfacció pel
fet
de què finalment s'hagi assolit aquest acord que, tot i que no satisfà
per
complet les aspiracions de les entitats i ciutadans que formen la
Plataforma, mereix una valoració positiva.
La moció obre les portes i
permet
que en el futur s'incrementi la solidaritat concreta amb els països
recursos

del Tercer Món.
El

Massó expressa

igualment la seva satisfacció pel consens
ajudar als països del Tercer Món, que
gravíssims problemes. Sense aquest ajut dels països desenvolupats
serà
molt difícil que puguin sortir de la seva situació de pobresa. El Sr.
Massó remarca la importància del present acord, ja que pot marcar una pauta
a
partir de la qual altres Ajuntaments i altres institucions poden prendre
exemple de solidaritat. Més que una moció de contingut polític, es tracta
d'una
mesura d'humanitat.
El Sr. Massó afegeix que la moció permet avançar
respecte
a
la conveniència de concretar l'aplicació i la destinació
d'aquests recursos. La creació del Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació permetrà fer un seguiment de l'aplicació concreta d'aquests
recursos, fent possible obtenir el màxim rendiment i profit. Cal canalitzar
correctament
les
aportacions per tal d'assolir la finalitat que es
persegueix.
El Sr. Massó felicita l'actuació de la Plataforma pel 0,7%, ja
que
ha induït a l'administració a plantejar-se unes mesures que segurament
no haurien endegat d'altra forma.
assolit,
pateixen

en un

El

Sr.

intent solidari

Sr.

Corominas

es

per

mostra d'acord

pocs
dies aquesta moció no havia
significa que no existís esperit de cooperació
roda
de premsa es va declarar, per part
del Sr.
sentit

que

fa

amb

el Sr. Morales

en

el

estat redactada. Això no
i de solidaritat. En una

Alcalde, que l'Ajuntament
ja hi destinava recursos a aquesta finalitat, que existia voluntat de
cooperació,
que hi havia intenció de procedir
a una eventual ampliació de
les partides existents si havien projectes al respecte, etc. Tot i això, la
posició del Partit dels Socialistes de Catalunya, clarament a favor de la
solidaritat, la fraternitat i la igualtat, va impulsar a mantenir contactes
amb
la Plataforma i arribar a uns acords que són els que amb posteriorment
al Grup municipal. Així es va discutir ahir entre els
l'equip de govern municipal. Es va preparar la present moció que
va
ser presentada
a
la resta de Grups municipals. El Sr. Corominas es
congratula de l'acord unànim assolit, la qual cosa vol dir que és un sentir
general la necessitat de mostrar solidaritat envers altres països en fase
es

van

transmetre

membres de

de

desenvolupament.
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Tot

seguit, i per unanimitat,
contingut de la present Moció Urgent.

l'Ajuntament

Epígraf 3) Aprovació inicial dels Pressupostos Municipals
Per

part de la Presidència s'informa

en

Ple

per a

aprova

el

1995.

sobre la presentació, pel

Grup municipal de CiU, de nou esmenes al present punt de l'Ordre del Dia.
La

primera de les esmenes presentades és la que a continuació es

transcriu:
Esmena n^

"A

de Terrassa

1:

la totalitat de retorn de tot

previst per

a

el Pressupost

de l'Ajuntciment
l'any 1995 per no ajustar-se a les necessitats de

la ciutat."
la paraula el Sr. Peiró per manifestar que convé en primer
revisió del conjunt dels
Pressupostos municipals per a l'any
Voldria
cridar
l'atenció sobre
alguns aspectes que denoten un
Pren

lloc

fer

vinent.

una

de l'equip de govern. Es pot comprovar, en
lloc, una problemàtica estructural en el propi concepte del Pressu¬
post.
D'una anàlisi general s'observa que de cada 100 ptes.
d'ingressos
ordinaris
que
rep
l'Ajuntament, s'aconsegueix obtenir 10 ptes. més en
concepte
de transferències d'altres administracions, com ara l'Estat, la
Diputació, la Generalitat, etc., destinades a diferents serveis com ara
ensenyament,
serveis socials, sanitat, etc. D'aquestes 110 ptes. que
s'administren,
l'equip de govern en destina 57,9 ptes. a personal.
S'ha
generat una gran infraestructura que limita extraordinàriament la capacitat
de
gestió municipal. Es tracta d'una despesa molt elevada. El capítol
financer,
interessos i retorn de capital, suposa 28,7 ptes. de les 110 que
es
gestionen. Finalment resta una partida, la del capítol 2, de compres de
béns
i serveis, que suposa 26,1 ptes.
D'aquesta forma, s'obté una despesa
de
112,7 ptes.
sobre les 110 ptes. que s'ingressen. Això implica la
necessitat
de
generar
un
nou
endeutament per mantenir la dinàmica de
l'estructura.
Aquesta situació es dolenta, ja que implica que l'Ajuntament
es
vagi hipotecant cada cop més, arribant a una situació financera compro¬
mesa.
L'Ajuntament de Terrassa necessitaria un termini de dos anys per
eixugar el nivell d'endeutament i tornar a un punt inicial zero. Durant
aquests dos
anys
l'Ajuntament hauria de suspendre totalment la seva
activitat, la qual cosa és evidentment impossible. El Sr. Peiró continua la
seva
intervenció dient que el nivell d'endeutament és de 400.000 ptes. per
cada
família terrassenca. L'any 1979 aquest nivell estava situat en 30.000
ptes.
El Sr. Peiró reconeix que s'han fet moltes actuacions a Terrassa, i
que
no és
criticable l'endeutament per inversions. Afegeix que el Grup
municipal de CiU ha votat normalment a favor de la sol.licitud de crèdits
destinats a inversions. Però el que sí es criticable es que no existeixi un
canvi
en
l'orientació
política dels Pressupostos. No és correcte anar
tirant
endavant simplement per poder
anar eixugant el deute
existent. La
càrrega financera és molt forta. Per l'any vinent, el pagciment d'interessos
significa una despesa de cinc milions diaris. Es podrien fer moltes
actuacions
amb aquests recursos. Finalment, el Sr.
Peiró insisteix en què
aquesta estructura financera pésima hauria d'obligar a fer un cop de timó
en
la gestió de l'equip de govern.
Moltes reparacions ordinàries (com ara
les
reparacions de les escoles, l'adequació de l'oficina turística, etc.)
s'han
de finançar amb crèdits, la qual cosa és totalment inconvenient. Cal
enfocament

incorrecte per part

primer

reflexionar
sobre aquesta
estudiant
fórmules per ser
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situació. Així com
més competitives, per

algunes empreses estan
adaptar millor les seves

I
organitzacions als temps actuals, l'Ajuntéiment hauria de
comptes
de continuar amb un model de gestió car i poc e
flexibles,
assolint una gestió més àgil, de tal forma que
rebin més

i millors
El

serveis.

Aran inicia la

seva

intervenció recordant

eís
que

terrassencs

l'Ajuntament

conjunt de subvencions que permeten fer més actuacions, alleugerant
despesa municipal. Els ingressos provenen en una gran proporció dels
impostos i les taxes, uns quatre mil cinc-cents milions aproximadament,
dels
nou mil milions del
Pressupost ordinari. Per altra banda, un tres mil
milions provenen de l'Estat. El Sr. Aran recorda
que pràcticament no es rep
cap
aportació per part de la Generalitat,
al marge de les subvencions
concretes
per
algun servei com els que presta el Patronat Municipal
d'Educació.
El Pressupost es nodreix doncs de les
aportacions de l'Estat i
del
que l'Ajuntament,
en
aplicació de la normativa establerta, decideix
aplicar com a impostos i taxes. El Sr. Aran puntualitza que el Pressupost
per
l'any vinent s'incrementa només en un 5,7% respecte al de l'any
anterior,
és a dir,
en
uns
500 milions.
L'aportació de l'Estat no
s'incrementa,
els impostos són els que va aprovar el Ple amb motiu de les
ordenances
fiscals, i l'aportació de la Generalitat es redueix. Aquesta és
l'estructura
dels ingressos. El Sr.
Aran recorda que l'Ajuntament,
com a
empresa
de serveis, necessita personal per poder prestar-los. El PAME, per
exemple, compta amb 333 persones, la totalitat de les quals presten un
servei
directe a la ciutat (educadores,
conserges, cuineres, treballadors
d'educació
especial, d'escoles bressol, d'arts aplicades, del conservatori
de música, etc.). Aquest personal és doncs necessari i del
qual no se'n pot
prescindir. El Sr. Aran reconeix però que sempre es pot millorar la gestió,
analitzant
fins a
quin punt alguna d'aquestes persones és prescindible.
Però
cal
actuar
amb
molta
cura, ja
que d'altra
forma s'està parlant
d'acomiadar
gent i, en conseqüència, de deixar de prestar serveis. El Sr.
Aran
insisteix
en
què l'esmentat personal presta serveis directes. El
personal administratiu és mínim i legalment imprescindible donades les
tasques administratives que obligatòriament s'han de realitzar. Tot i així,
l'esforç és continu en quant a l'estudi de les necessitats a cobrir i en
quant a la possibilitat de reduir el personal sense afectar als serveis. El
Sr.
Aran insisteix en
què no s'ha de fer demagògia respecte al tema de
personal.
El personal d'una empresa de serveis té com a finalitat la
prestació de serveis. El Sr. Aran esmenta també l'exemple d'Eco-Equip, on
el
personal presta el servei de recollida domiciliària i diària d'escom¬
braries.
El mateix esdevé amb altres serveis
directes, com ara la Policia
Municipal o la Brigada d'Obres. Els serveis que desenvolupen són personals
i
directes, raó per la qual la despesa que representa és elevada però
imprescindible. L'única alternativa fóra deixar de prestar alguns d'aquests
serveis,
la qual cosa, evidentment, no és desitjable. El Sr. Aran convé en
reconèixer
que sempre es pot gestionar millor,
per això l'equip de govern
està duent a terme aquesta tasca continua d'anàlisi del personal necessari.
Afegeix que qualsevol aportació en aquest sentit serà ben rebuda, en vistes
a
rendabilitzar al màxim els recursos humans, però sense fer demagògia. En
un
altre ordre de coses, el Sr. Aran es refereix al tema de l'endeutament.
En
primer lloc, recorda que l'equip de govern no ha adoptat la mesura de
guardar els diners sota la rajola, sinó que l'ha invertit en actuacions i
rep
la

béns

un

socials.

demandava,

Per

poder

gaudir dels serveis

ha estat necessari assumir

amb

la convicció
de què
interessos
que
generen.

un cert

la ciutat necessitava i
nivell d'endeutament, però
retornar els crèdits i els

que

l'Ajuntament podia
D'altra forma, guardant els diners fins poder
disposar de recursos suficients, la ciutat no hauria gaudit dels serveis
que ara té. L'Ajuntament pot tornar la càrrega financera sense renunciar al
manteniment
ordinari dels serveis que ja es
disposen. El Sr. Aran recorda
007924
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d'endeutament de l'Ajuntament de Terrassa no arriba al 25%
la llei com a límit. En aquests moments, el nivell està
situat
en el 19%,
i arribarà l'any vinent al 23%. Però allò fonamental és
que
en el
futur l'Ajímtament podrà continuar retornant aquesta càrrega
financera
i es continuaran
prestant amb la mateixa qualitat els
serveis
existents
i alguns més que es podran
assolir gràcies a la rendabilització
dels
recursos econòmics
i dels
recursos humans
actuals, així com a la
col.laborado d'aquest personal.

que
el nivell
establert
per

procedeix tot seguit a la votació de la
qual és desestimada cunb els vots següents:
Es

PSC

(15
( 6
( 2
( 2

CIU
IC
PP
Pren

Esmena n^
"A

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ
paraula el Sr. Morcillo per tal de fer la
el contingut de la qual és el següent:

seguit la

defensa de la segona esmena,

l'Ajuntament

EN CONTRA
A FAVOR

vots)
vots)
vots)
vots)

tot

2:

la totalitat de

de

present esmena, la

Terrassa

per

retorn

a

del Capítol

l'any 1995,

I dels Pressupostos
s'ajusta a

perquè no

de

les

necessitats de la ciutat."
El Sr.

Morcillo informa que

disposa d'un estudi sobre l'evolució

plantilla de l'Ajuntament des de l'any 1979 fins avui. Es tracta d'un
pormenoritzat que demostra tot un seguit de coses. Donat que el tema
ja ha estat tractat pel seu company de partit. Sr. Peiró, el Sr. Morcillo
renuncia a comentar les seves conclusions i fa lliurament del mateix al Sr.
Aran.
El motiu principal del rebuig de CiU
al Capítol I consisteix en què
no
hi ha una estructura justa i adient
del personal. És evident, continua
el
Sr. Morcillo, que
l'Ajuntament ha de prestar un seguit de serveis al
ciutadà,
i ho ha de fer de la millor manera possible, però hi ha moltes
formes
de fer-ho, per mitjà
d'una estructura de personal justa, lògica i
adeqüada a les necessitats de la ciutat. L'any 1979 el Capítol de personal
representava 500 milions de pessetes, mentres que avui ha passat a ser de
5.300
milions. El promig anual dels darrers anys ha estat de 2.200 milions
de pessetes. El Sr. Morcillo considera que ni la xifra de 1979 implicava un
nivell
tan dolent
de
recursos destinats
a
personal, ni avui en dia es
destinen
els recursos òptims. Cal estudiar quin
és l'entorn general de la
societat.
Existeix una
crisi industrial
que pateixen
les empreses. Cal
preparar-nos
per una situació econòmica presumiblement encara més difícil,
de la

estudi

moments sembla que hi hagi una tímida recuperació. El
queixa per la manca de temps amb la qual l'equip de govern
presenta l'esborrany de
Pressupost als Grups de l'oposició, sense temps
material per estudiar-ho amb profunditat. Tot i això, tanmateix, sembla que
el
propi equip de govern tampoc s'hagi esforçat en la seva redacció. Es
limita a veure el liquidat de l'any anterior i aplicar un percentatge. Això
és
el que fa l'equip de govern cada any. El
que CiU demana és que es faci
un
estudi
acurat
i a
llarg termini de les necessitats de personal de
l'Ajuntament per donar un bon servei a la ciutat. Tot seguit, el Sr.
Morcillo procedeix a la defensa de la següent esmena, el text de la qual és
el següent:
tot

i que en aquests

Sr.

Morcillo

es

Esniina ng 3;
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totalitalf

"A la
de retorn del Pressupost de l'Institut
Cultura 1 Esports de Terrassa per a l'any 1995, per no ajust
necessitats de Terrassa."

de

El

ipal
a

les

Morcillo manifesta que,
més enllà de les xifres de què
Pressupost, hi ha d'haver al darrera un programa d'actuació.
No
es tracta només de presentar uns números i
veure el que passa. Pel que
fa
a l'IMCET,
tot i
que hi ha un
conjunt de serveis que cal prestar, hi
manca
un programa clar d'actuació. No se sap en què s'invertirà la despesa
en
actuacions concretes, raó per la qual no
es pot comprovar si la gestió
Sr.

està format

un

de

implicarà

l'IMCET

nostra

una

millora real

la cultura i

per

l'esport de la

ciutat.

paraula el Sr. Aran, qui manifesta que tot i les
diferents xifres que s'observen en el capítol de personal d'ençà l'any 1979
fins
avui, cal comprovar un canvi positiu. Al llarg d'aquests anys s'han
la

Pren

cobert

tot un

encomanats

a

d'escombraries

conjunt de serveis que abans no es prestaven. Altres estaven
empreses
o

concessionàries,

el servei d'autobusos.

com

Si això

ara

el

es

va

servei de

recollida

assumir per l'Ajunta¬

ment,
és lògic que la despesa de personal s'incrementés. La despesa, però,
no
ha pujat de
forma tan espectacular, ja que els serveis es pagaven a
empreses
externes a l'Ajuntéiment. Cal comparar coses que siguin realment

comparables. El Sr. Aran es mostra obert a assumir les aportacions d'altres
del Consistori, tot dient que si el document que el Sr. Morcillo ha
anunciat
que
lliuraria inclou suggerències positives es valoraran i
s'aplicaran. En qualsevol cas no es poden fer comparacions sense tenir en
compte
que avui
en
dia l'Ajuntament presta molts més serveis que l'any
1979.
Aquest serveis s'han de pagar. Si es vol obtenir un estalvi cal dir
quins són els serveis que es pretén que es deixin de prestar. Pel que fa al
tema
de l'IMCET, el
Sr. Aran recorda que l'oposició hi participa en els
òrgans d'administració d'aquest Institut i, per tant, la programació de les
seves
actuacions i,
en
definitiva, la forma en que es gastarà el Pres¬
supost,
s'ha de realitzar en el Consell d'Administració. Hi ha un conjunt
de serveis que obligatòriament s'han de cobrir, com ara les biblioteques de
la
ciutat, i per tant s'han de destinar recursos. El mateix passa amb els
museus.
El que es pot discutir
és en quin grau es poden millorar aquests
serveis.
La discussió
dels percentatges destinats a cada servei és una
tasca del Consell d'Administració, en el qual, insisteix el Sr. Aran, estan
representats els Grups de l'oposició.

Grups

Pren
la paraula tot seguit el Sr. Casajuana per referir-se a la
presentació del Pressupost de l'IMCET en el Consell d'Administració. El Sr.
Casajuana assenyala que, per sobre del que marca la llei, es va fer una
presentació per programes, tant a cultura com a esports. Hi ha doncs una
programació
acurada, de la qual disposen
els membres del Consell
d'Administració, entre ells el propi Sr. Morcillo.
Es

procedeix tot seguit a la

és desestimada amb els vots
PSC
CIU
IC
PP
Es

(15
( 6
( 2
( 2

votació de

l'esmena n^ 2, la qual

següents:

vots)
vots)
vots)
vots)

procedeix tot seguit a la
següents:

EN CONTRA
A FAVOR
en contra
en contra

votació de l'esmena n^ 3, la qual

és desestimada amb els vots

007925
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PSC

(15
( 6
( 2
( 2

CIU
IC
PP

EN CONTRA
A FAVOR

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ

continuació pren

A

defensa

vots)
vots)
vots)
vots)

conjunt de les

la paraula el Sr. Sanahuja per tal de fer la
núms. 4 i 5, el text de les quals és el

esmenes

següent:
Esmena
"A

4:

la totalitat

Terrassa,

previst

necessitats

de la ciutat."

per

a

de

retorn

l'exercici

del

Pressupost de la Televisió de
1995, per no ajustar-se a les

Esmena n^ 5:
"BAIXA

CAP.

IV

Transferències corrents
28.000.000." ptes.

TVT
/

ALTA

CAP.

VI

Inversions

Pavelló poliesportiu
del Pla del Bon Aire

28.000.000.-

ptes."

Comença la seva intervenció el Sr. Sanahuja tot dient que amb
aquestes esmenes
el Grup municipal de CiU vol fer referència a tres
aspectes.
En primer lloc considera que en un moment de contenció de la

despesa, de necessitat de rendabilitzar al màxim els diners públics,
l'aportació directa municipal i la despesa que representa TVT no és una
despesa prioritaria. La ciutat té grans dèficits que encara estan mancats
de
solució i que exigeixen una
resposta més urgent que el manteniment de
TVT,
especialment quan Terrassa compta amb altres mitjans de comunicació.
Cal
prioritzar doncs altres serveis públics. Per altra banda,
el Sr.
Sanahuja recorda que TVT es nodreix fonamentalment, en el seu capítol
d'ingressos, de l'aportació municipal (28 milions) i les vendes pròpies
(36.800.000 ptes). El Sr. Sanahuja considera que aquestes vendes pròpies
poden esdevenir inversió publicitària d'empreses i societats municipal i,
d'aquesta manera fóra una possible segona font d'ingressos de TVT procedent
també
de l'Ajuntament. El Sr. Sanahuja demana
que s'informi sobre quin és
el cost real de publicitat que suposa per l'Ajuntament i que cal afegir als
28
milions d'aportació de
diners públics. Finalment, el Sr. Sanahuja es
refereix
a l'esmena puntual. Tot referint-se a l'anterior argumentació del
Sr.
Aran, el Sr. Sanahuja assenyala que en aquesta esmena es proposa quin
és
el servei concret
del qual es
pot obtenir un
estalvi, ja que al seu
judici TVT hauria de finançar-se pels seus propis mitjans. CiU proposa que
aquesta transferència es deixi de fer
i que es destini a un tema que ara
per ara està aturat;
el pavelló poliesportiu del Pla del Bon Aire. Cal
mostrar
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que

l'Ajuntament

està

disposat

a

destinar

una

dotació

«?■
pressupostària a aquestla inversió, la qual cosa fóra positiva
negociació amb la Generalitat per a la cessió dels terrenys.
Intervé

seguidament el Sr. Aran, qui mostra la
sorpresa per
Sanahuja. Al seu judici fóra més lògic interessar-se
per la forma en què el municipi pot rendabilitzar al màxim una televisió al
servei
del ciutadà, que no pas demanar la
supressió de l'aportació a TVT.
L'equip de govern considera que cal mantenir aquest servei d'informació al
ciutadà,
treient el màxim de profit possible per Terrassa.
Sobre el
finançament de TVT, el Sr. Aran recorda que altres televisions públiques,
com
ara
TV3,
es
financia gràcies a les aportacions dels pressupostos
públics i per mitjà de la publicitat de empreses, públiques i privades.
TVT,
recorda el Sr. Aran,
disposa d'uns recursos modestos, i la seva
finalitat
és fer arribar als ciutadans
informació municipal objectiva. Es
pretén també que sigui una televisió participativa. CiU, a diferència de
l'equip de govern, manté la postura de fer desaparèixer TVT, en comptes de
debatre
com
potenciar un mitjà de comunicació al servei de tots els
terrassencs.
El Sr. Aran recorda que l'aportació
municipal és ponderada i
controlada.
La resta de recursos
prové de publicitat, una part procedent
del
propi Ajuntament o de les seves societats, la qual cosa no és en
absolut criticable, ja que passa a totes les televisions públiques. Respec¬
te
al pavelló del
Pla del Bon Aire, el Sr. Aran considera que l'esmena
conté
un
parany.
Per un costat, es demana la supressió d'un mitjà de
comunicació
que, com a terrassencs, els membres de
CiU haurien de voler i
potenciar i, per una altra banda, amaga la realitat dels fets: tan aviat
la intervenció del Sr.

la Generalitat cedeixi la titularitat dels terrenys,

l'equip de govern
disposat, i així ho ha convingut i manifestat als usuaris, a
dur endavant les obres de remodelació del poliesportiu.

com

està totalment

procedeix tot seguit a la votació de
següents:

Es

és

l'esmena ns 4, la qual

desestimada amb els vots
PSC
CIU
IC
PP

(15
( 6
(2
( 2

EN CONTRA
A FAVOR

vots)
vots)
vots)
vots)

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ

procedeix a continuació a la votació
qual és desestimada amb els vots següents:
Es

PSC
CIU
IC
PP

(15
( 6
( 2
(2

de l'esmena n^

5, la

EN CONTRA
A FAVOR

vots)
vots)
vots)
vots)

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ

seguit el Sr. Massó per tal de procedir a la defensa
de les quatre esmenes restants presentades pel Grup municipal de
contingut d'aquestes esmenes és el següent:
Intervé tot

conjunta
CiU.

El

Esmena
"A

S.A.
per
ciutat."

a

la totalitat de retorn

l'exercici de 1995,

Esmena

"A

007926

6:

per no

Pressupost de Funerària Egarense

ajustar-se a les

necessitats de la

7:

la totalitat de

-A

del

retorn al Pressupost

d'Egarvia S.A. per

a
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l'exercici

1995, per no ajustar-se a les necessitats
Esmena
"A

a

l'exercici

8;

la totalitat de retorn del Pressupost d'Eco-Equip S.A.M. per
1995, per no ajustar-se a les necessitats de la ciutat."

Esmena
"A

de Terrassa."

9;

la totalitat de

Retorn

inversions
del Pressupost Municipal,
se a les necessitats de la ciutat."

de tot el Capítol VI relatiu a les
i previst per a 1995, per no ajustar-

Egarense,

Comença la seva intervenció el Sr.
tot manifestant el fet que el Grup

presentat

en

Massó referint-se a Funerària

municipal de CiU no està re¬
el Consell d'Administració de la societat. Degut a aquest fet
hi
ha un conjunt de temes vinculats als serveis que presta la societat que
no resten clars.
La seva gestió no és prou transparent de cara als Grups de
l'oposició. Pel que fa a Egarvia, el Sr. Massó considera que es tracta
d'una empresa innecessària, ja que podria estar perfectament integrada dins
els serveis de Policia Municipal o altre servei directe de l'Ajuntament. El
que
es fa és dur a terme inversions que
ara per ara no són rendables, com
ara l'aparcament del carrer Menéndez y Pelayo,
amb unes despeses financeres
molt
elevades. La
gestió dels aparcaments de superfície, tot i la seva
importància, no justifica l'existència d'Egarvia, que podria integrar-se a
l'organigrama municipal, amb una important despesa de recursos. CiU
repeteix que gestionar bé els Pressupostos és una prioritat essencial, i
que
això no es produeix en alguns organismes. Respecte a Eco-Equip, el Sr.
Massó
recorda que enguany hi ha hagut
un important endeutament,
en part
degut a la instal.lació de la planta de transferència. El Sr. Massó dubta
de
la seva rendabilitat actual,
ja que al seu judici hauria de tenir un
abast
supramunicipal, tot i admetent que es tracta d'una inversió molt
important i d'una obra molt ben feta. Per altra banda, el nivell de neteja
de
la ciutat,
sobretot carrers i jardins,
és insuficient. Així es pot
observar
al Parc de
Vallparadís que, tot i que encara estigui en obres,
disposa de papereres raó per la qual hauria d'estar net si es fes la
recollida
adient.
Pel que
fa a la darrera esmena, relativa a les
inversions,
el Sr. Massó considera que el nivell d'inversió per l'any
vinent
no és el
més adient. Segurament
degut a què l'any vinent és any
electoral,
l'Ajuntament s'endeuta de forma excessiva. La càrrega financera
que
comportarà aquest nivell d'inversió fa que sigui desproporcionat i poc
realista.

seguidament el Sr. Aran qui es refereix en primer lloc a
d'acord amb el Sr. Massó en què la planta de
transferència
és
una
instal.lació de la qual Terrassa se'n pot sentir
orgullosa. Per aquesta raó no entén perquè el Sr. Massó demana el retorn
del
Pressupost. Aquesta instal.lació té un abast comarcal. La rendabilitat
derivarà
en conseqüència de la seva
utilització plena. El que cal no és,
doncs, retornar el Pressupost, sinó incentivar el seu ple funcionament. Pel
que
fa a Egarvia, les formes de gestió d'aquests serveis són tan variades
com
la llei
preveu.
Però el servei que es vol prestar, la retirada de
vehicles
abandonats
o
els
que
entorpeixen la circulació, per tal de
millorar
el trànsit, i en conseqüència assolir
una millor convivència, és
un
servei absolutament necessari. Prestar aquest
servei de forma correcta
té
un cost.
La rendabilitat a
nivell econòmic potser fóra més gran si el
servei
es prestés per
mitjà d'una empresa privada, però la finalitat de
millorar
la convivència potser no fóra la meta de la seva actuació. Potser
Intervé

Eco-Equip,
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tot mostrant-se

y

V-

actuaria
nadament

econòmic,

cercant només la rendabilitat
econòmica, arrossegant indiscrimi¬
vehicles.
Egarvia no té com a finalitat prioritària
guany

sinó complir

un servei que els propis ciutadans deraanen: fer més
la ciutat. Des d'un punt de vista econàfídc, el servei
pot ser deficitari, perquè es tracta d'un servei costós. Però donat que la
finalitat
és el
servei públic,
cal assumir les possibles repercussions
econòmiques negatives. Finalment, el Sr. Aran es refereix al tema de les
inversions.
No es pot acceptar
que es digui que
les inversions previstes
tenen
com
a
finalitat
contentar
als
ciutadans
en
un
any electoral.
L'Ajuntament de Terrassa, des de l'any 1991, ha anat aprovant per majoria,
amb el recolzament ocasional d'un o d'altre Grup de l'oposició, uns nivells
d'inversió
elevadíssims. Hi
ha hagut diferents oportunitats
perquè això
hagi estat possible,
com
ara
la celebració dels Jocs Olímpics i els
recolzaments
econòmics que van arribar des
de l'exterior. Calia aprofitar
aquesta avinentesa. Tot això s'ha assolit per a Terrassa. El soterrament de
la
Renfe o
la
remodelació de l'Àrea
Olímpica són bons exemples d'això.
L'esforç inversor en els darrers quatre anys ha estat enorme. No es pot dir
doncs
que
respongui a un interès electoral.
En tot cas, el compromís
electoral
amb els ciutadans és continuat. El Sr. Aran posa de manifest que
el llistat d'inversions per l'any vinent inclou un conjunt d'actuacions que
ja s'estan executant. Aquestes actuacions representen la majoria d'obres
previstes. Una excepció és la Biblioteca Central, que no s'està executant,
però que fa tres anys que està prevista. Serà una obra que s'iniciarà l'any
vinent
però que segurament no s'acabarà fins més endavant. Amb els 2.175
milions
d'inversió
previstos s'està dibuixant el mapa de gran part

fàcil

circular per

d'inversions dels propers anys.
Es

procedeix tot seguit a la votació de
següents:

l'esmena n^ 6, la qual

és desestimada amb els vots
PSC
CIU
IC
PP
Es

(15
( 6
(2
(2

vots)
vots)
vots)
vots)

EN CONTRA
A FAVOR

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ

procedeix tot seguit a la votació de
següents:

l'esmena n^ 7, la qual

és desestimada amb els vots
PSC
CIU
IC
PP
Es

(15
( 6
( 2
(2

vots)
vots)
vots)
vots)

EN CONTRA
A FAVOR

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ

procedeix tot seguit a la votació de
següents:

l'esmena n^ 8, la qual

és desestimada amb els vots
PSC
CIU
IC
PP

Es

(15
( 6
( 2
(2

vots)
vots)
vots)
vots)

procedeix tot seguit a la
següents:

EN CONTRA
A FAVOR

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ
votació de

l'esmena n^ 9, la qual

és desestimada amb els vots
PSC
CIU

IC
PP

007927

(15
( 6
( 2
( 2

vots)
vots)
vots)
vots)

en contra
A FAVOR
^

ABSTENCIÓ

ABSTENCIÓ
319

la paraula tot seguit el Sr. Corominas per tal de procedir
presentada conjimtament pels portaveus dels Grups municipals
d'Iniciativa per
Catalunya. El text d'aquesta esmena és el

Pren

la defensa

a

Socialista

i

següent:
10:

Esmena

"Crear en el Pressupost per a 1995, una partida amb la denomina¬
'subvencions per cooperació i solidaritat', dotada amb la quantitat
de 11.000.000'- PTA (onze milions) de pessetes, les quals s'hauran d'obtindre establint les oportunes reduccions en les partides següents:

ció

de

1.111.48900.- La

quantitat de 8.000.000'- PTA

1.111.48901.-

quantitat de 3.000.000'- PTA:"

La

assenyala que aquesta esmena està en concordànMoció Urgent aprovada en el punt anterior de
té repercussions amb els Pressupostos. El Sr.
Corominas
recorda que, tot
i que l'esmena està presentada només per dos
Grups municipals, per raons de temps, els altres dos Grups municipals han
manifestat
ja el seu suport. L'esmena vol donar compliment al text de la
moció,
creant en
el Pressupost una partida destinada a subvencions per
cooperació i solidaritat. Aquesta esmena vindrà complementada per una nova
esmena
presentada al dictamen següent, d'aprovació de l'Expedient de
Transferències de Crèdits núm. 2 del Pressupost de 1994.
El Sr.

Corominas

cia
amb el contingut de
la
l'Ordre
del Dia, donat que

Tot

seguit

i

per

unanimitat,

l'Ajuntament

en

Ple aprova

el

contingut de la present esmena.

procedeix tot seguit a la votació del dictamen d'aprovació
Municipals per a 1995. Cal entendre incorporat el
contingut de l'esmena aprovada anteriorment. El dictamen és aprovat amb els
vots següents:
Es

inicial dels Pressupostos

PSC
CIU

IC
PP

El

(15
( 6
( 2
( 2

vots)
vots)
vots)
vots)

A FAVOR
EN CONTRA
EN CONTRA
EN CONTRA

contingut dels acords aprovats és el següent:

S'aprova el Pressupost General per
1995 integrat pels
del propi Ajuntament, de la "Gerència Municipal d'Urbanisme",
de
"l'Institut Censal i Tributari,
de "l'Institut Municipal de Cultura i
Esports", de l'Institut Municipal de Recaptació de Terrassa, de l'"Institut
Municipal de la Salut i Qualitat de Vida", de l'Institut Municipal de
Serveis
Socials,
del "Patronat Municipal d'Educació", per les Bases
d'Execució,
i per les previsions d'ingressos
i despeses d'"Eco-Equip
S.A.M.", d'"Egarvia S.A.", de "Foment de Terrassa S.A.", de "Funerària Egarense
S.A.", de la "Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa S.A." i de
"Terrassa
Televisió del Vallès S.A", tots ells igualats en els seus Estats
d'Ingressos i Despeses, segons el següent detall:
PRIMER.-

Pressupostos

Pressupost de l'Ajuntament
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^

\

cjDESIPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. Ir." Despeses Personal
Cap. 2n.- Despeses en béns corrents i

1.979,600.000

Serveis

1.312.966.000

Cap. Sr.- Despeses financeres
Cap. 4t.- Transferències corrents

1.291.182.194
3.747.796.704

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers

3.004.560.000
328.242.296
10.335.000

700.817.806
12.375.500.000

TOTAL PRESSUPOST

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Ir.2n.3r.4t.5è.-

4.530.001.000
435.501.000
1.860.996.607
3.157.217.000
177.715.000

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

5.000
28.919.052
9.415.000
2.175.730.341

Alineació inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers

12.375.500.000

TOTAL PRESSUPOST

Pressupost de la "Gerència

Municipal d^Urbanisme"

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap. Ir.- Despeses Personal
Cap. 2n.- Despeses en béns corrents
Serveis

Cap. 3r.- Despeses financeres
Cap. 4t.- Transferències corrents

B) OPERACIONS DE CAPITAL

007928

i

372.806.000
135.601.000

0
1.601.000

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

250.000

0
1.500.000
0

511.758.000

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Ir.2n.3r.4t.5è.-

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials

0
0
70.958.000
438.000.000
1.300.000

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Alineació inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

0
0
1.500.000
0
511.758.000

Pressupost de "1^Institut Censal i Tributari"

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

Ir.- Despeses Personal
Cap. 2n.- Despeses en béns corrents i
Cap.

158.960.309
52.176.395

Serveis

Cap. 3r.- Despeses financeres
Cap. 4t.- Transferències corrents

0
0

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

INGRESSOS
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1.000.000
0
1.000.000
0
213.136.704

A) OPERACIONS CORRENTS

Ir."
2n.3r.4t.5è.-

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials

0
0

1.000.000
210.785.704

350.000

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6è.7è.8è.9è.-

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Alineació inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

Pressupost de "1^Institut Municipal de

1.000
0

1.000.000
0
213.136.704

Cultura i Esports"

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap. Ir.- Despeses Personal
Cap. 2n.- Despeses en béns corrents i
Serveis

Cap. 3r.- Despeses financeres
Cap. 4t.- Transferències corrents

235.171.437
188.337.222
0
19.770.343

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

660.000
0
1.180.000
0

445.119.002

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Ir.2n.3r.4t.5è.-

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos

Transferències corrents
Ingressos

Patrimonials

0
0
21.904.000
413.135.002
8.900.000

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Alineació inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers

007929

0
0

1.180.000
0
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445.119.002

TOTAL PRESSUPOST

Pressupost

de

"1^Institut

Municipal

de

Recaptació

de

Terrassa"

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap. Ir.- Despeses Personal
Cap. 2n.- Despeses en béns corrents i

113.294.183
19.301.817

Serveis

Cap. 3r.- Despeses financeres
Cap. 4t.- Transferències corrents

0
0

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

3.000
0
1.000
0
132.600.000

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Ir.2n.3r.4t.5è.-

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos

Transferències corrents
Ingressos Patrimonials

0
0

4.199.000
128.000.000
400.000

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Alineació inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

Pressupost

de "1^Institut Municipal de la

0
0
1.000
0
132.600.000

Salut i Qualitat

de Vida"
DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. Ir.- Despeses Personal
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181.200.000

Cap. 2n.- Despeses en béps corrents i
Serveis

38.800.000

Cap. 3r.- Despeses financeres
Cap. 4t.- Transferències corrents

1.750.00^g^^

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

3.100.000

Inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers

0
2.000.000
0
226.850.000

TOTAL PRESSUPOST

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Ir.2n.3r.4t.5è.-

0

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials

0

6.850.000
216.000.000
2.000.000

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

0

Alineació inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers

0

2.000.000
0

226.850.000

TOTAL PRESSUPOST

Pressupost de "l'Institut

Municipal de Serveis

Socials"

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap. Ir.- Despeses Personal
Cap. 2n.- Despeses en béns corrents
Serveis

Cap. 3r.- Despeses financeres
Cap. 4t.- Transferències corrents

166.969.202

i

28.980.000
0

14.500.000

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Inversions reals
Transferències de
Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

007930

801.000

Capital

0

2.250.000
0

213.500.202
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INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Ir.2n.3r.4t.5è.-

Impostos directes

0
0
1.150.202
209.600.000
500.000

Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos

Transferències corrents
Ingressos Patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Alineació inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers

0
0
2.250.000
0
213.500.202

TOTAL PRESSUPOST

Pressupost del "Patronat Municipal d^Educació"
DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap. Ir.- Despeses Personal
Cap. 2n.- Despeses en béns corrents i

1.077.413.529
497.100.000

Serveis

Cap. 3r.- Despeses financeres
Cap. 4t.- Transferències corrents

552.000
56.000.000

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

6.200.000
0
4.000.000
252.500
1.641,518.029

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Ir.2n.3r.4t.5è.-

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
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0
0
117.205.000
1.515.313.029
5.000.000

%

■l'i**.

^

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

\

:>■

6è.7è.8è.9è.-

^
Alineació inversions reals
Transferències fde Capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

4.000.00

1.641.518.029

Pressupost "d^Eco-Equip S.A.M."
DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap. Ir.- Despeses Personal
Cap. 2n.- Despeses en béns corrents i
Serveis

430.000.000
200.100.000

Cap. 3r.- Despeses financeres
Cap. 4t.- Transferències corrents

166.200.000
0

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers

0

0
0

155.000.000
951.300.000

TOTAL

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Ir.2n.3r.4t.5è.-

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials

0
0
0

415.000.000
470.000.000

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Alineació inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

0
0

66.300.000
0

951.300.000

Pressupost "d^Egarvia, S.A.'

DESPESES

007931
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A) OPERACIONS CORRENTS
Cap. Ir." Despeses Personal
Cap. 2n.- Despeses en béns corrents i

113.000.000
44.000.000

Serveis

18.000.000
0

Cap. 3r.- Despeses financeres
Cap. 4t.- Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

8.000.000
0
11.000.000
50.000.000

Inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers

244.000.000

TOTAL PRESSUPOST

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Ir.2n.3r.4t.5è.-

0
0
0
60.000.000
134.000.000

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Alineació inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers

244.000.000

TOTAL PRESSUPOST

Pressupost de "Foment de Terrassa,

0
0
0
50.000.000

S.A."

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap. Ir.- Despeses Personal
Cap. 2n.- Despeses en béns corrents i
Serveis

Cap. 3r.- Despeses financeres
Cap. 4t.- Transferències corrents

187.564.655
98.978.408

81.228.446
0

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.- Inversions reals
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253.303.000

•>)

Cap. 7è.- Transferèncied/ de Capital
Cap. 8è.- Actius financers
Cap. 9è.- Passius financers

0

24.606.919
67.231.000
712.912

TOTAL PRESSUPOST

.42^

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

Ir.2n.3r.4t.5è.-

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

0

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials

0
0

352.616.373
39.647.759

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6è.7è.8è.9è.-

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

0

Alineació inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers

320.648.296
0
0

712.912.428

TOTAL PRESSUPOST

Pressupost de "Funerària Egarense,

S.A."

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap. Ir.- Despeses Personal
Cap. 2n.- Despeses en béns corrents

180.709.468

i

Serveis

Cap. 3r.- Despeses financeres
Cap. 4t.- Transferències corrents

61.241.855
3.395.943
0

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

130.000.000
0

1.473.379
0

376.820.645

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

007932
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Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Ir."
2n.3r.4t.5è.-

O
O
O
O
336.247.154

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 9è.- Passius financers

0
0
0
40.573.491

TOTAL PRESSUPOST

376.820.645

Cap. 6è.- Alineació inversions reals
Cap. 7è.- Transferències de Capital
Cap. 8è.- Actius financers

Pressupost
de
Terrassa, S.A."

la

"Societat

Municipal

de

d'Habitatge

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap. Ir.- Despeses Personal
Cap. 2n.- Despeses en béns corrents i

53.200.000
17.000.000

Serveis

Cap. 3r.- Despeses financeres
Cap. 4t.- Transferències corrents

60.000.000
0

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

0
0
27.000.000
0
157.200.000

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Ir.2n.3r.4t.5è.-

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials

0
0
0
51.000.000
106.200.000

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.- Alineació inversions reals
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0

Cap. 7è.- Transferències de Capital
Cap. 8è.- Actius financers
Cap. 9è.- Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

157.200.000

Pressupost de "Terrassa Televisió de Vallès. S.A."

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap. Ir.- Despeses Personal
Cap. 2n.- Despeses en béns corrents i
Serveis

28.000.000
19.000.000

Cap. 3r.- Despeses financeres
Cap. 4tr.- Transferències corrents

10.000.000
0

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST

1.000.000
0
0

6.800.000
64.800.000

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Ir.2n.3r.4t.5è.-

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials

0
0

0
28.000.000

36.800.000

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6É.Cap. 7è.Cap. 8è.Cap. 9è.CAP.

Alineació inversions reals

0

Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers

0

TOTAL PRESSUPOST

0

0

64.800.000

S'aprova l'Estat de Consolidació del Pressupost de 1995 de
amb els de tots els Organismes Autònoms depenents d'ell i amb
els
de les Societats Mercantils amb capital
total o majoritari de l'Ajun¬
tament,
per un import a ingressos i despeses de CATORZE
MIL QUATRE-CENTES
SETANTA QUATRE MILIONS QUARANTA TRES MIL CINC-CENTES CINQUANTA SET PESSETES
segons el següent detall per capítols:
SEGON.-

l'Ajuntament
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Estat de

Consolidació
DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap. Ir.- Despeses Personal
Cap. 2n.- Despeses en béns corrents i

5.277.888.783
2.376.790.244

Serveis

1.630.558.583
698.470.343

Cap. 3r.- Despeses financeres
Cap. 4t.- Transferències corrents

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

3.408.877.000
15.011.000
86.346.298
980.101.306

Inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers

14.474.043.557

TOTAL PRESSUPOST

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Ir.2n.3r.4t.5è.-

4.530.001.000
435.501.000
2.084.262.809
4.051.719.404
982.267.460

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

6è.7è.8è.9è.-

Alineació inversions reals
Transferències de Capital
Actius financers
Passius financers

6.000
36.336.052
87.646.000
2.266.303.832
14.474.043.557

TOTAL PRESSUPOST

Relació de Llocs de Treball
d'aquest Ajuntaiment, aixi com les Plantilles dels seus Organismes Autònoms,
que figuren en la documentació del Pressupost per 1995 com a part integrant
del
mateix, i que compren els llocs de treball reservats a funcionaris, a
personal laboral i a personal eventual.
TERCER.-

Aprovar la Plantilla i la

General per 1995 preceal públic per un termini de quinze dies
hàbils,
als efectes previstos a l'article 150.1 de la Llei 39/88 de 28 de
desembre,
considerant-se definitiva la seva aprovació en el cas de que no
es presentin reclamacions durant aquest termini.
dentment

QUART.- S'acorda que
aprovat, sigui exposat

el

Pressupost

CINQUÈ.- Facultar al Tinent d'Alcalde de Foment i Serveis Gene¬
rals, Josep Aran i Trullàs, o qui legalment el substitueixi, per a poder
fer aquelles gestions i signar la documentació necessària per a poder dur a
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Els ciutadans de 4a nostra ciutat
deu, gràcies a la gestió dolenta
de
l'equip de govern, més d'un quart de milió de pessetes. Els deutes de
l'Ajuntament de Terrassa se situen en 10.800 milions. Això és el que entre
tots
haurem de
pagar.
L'equip de govern no compleix el que promet. El
transport urbà genera un deute diari de més d'un milió de pessetes.
L'oposició ha demanat en més d'una ocasió la celebració d'un debat en
profunditat per analitzar com actuar en aquest sentit. Aquest debat ha
estat
negat per l'equip de govern. Per altra banda,
continua el Sr.
Callejas, no és normal que l'Ajuntament subvencioni anualment un seguit
d'empreses. Aquest és el cas d'Egarvia, una societat que obté un conjunt
important d'ingressos directes. El Sr. Callejas no pot estar d'acord tampoc
amb
la plantilla municipal per l'any vinent. Afegeix que l'equip de govern
no
està complint les instruccions dels Tribunals.
Hi ha una sentència que
obliga a l'Ajuntament al reingrés d'una persona a un determinat lloc de
treball
que havia estat amortitzat. En el Pressupost no es contempla donar
compliment a aquest mandat. Si les famílies de Terrassa gestionessin els
seus
ingressos com ho fa l'Ajuntament, haurien d'endeutar-se amb crèdits
per
fer front a qualsevol despesa domèstica. A diferència de la forma
habitual
de tornar els préstecs, l'Ajuntament
s'està acostumant a demanar
períodes de carència, durant els quals no es retorna capital, sinó només
els
interessos. D'aquesta manera sembla que el
deute sigui menor, quan el
que
s'està fent és endarrerir el pagament. Quan es veu que els recursos no
arriben
per retornar el deute, aleshores es
fa un refinançament, generant
així un nou deute amb un nou període de carència. En definitiva, afegeix el
Sr.
Callejas, el nivell d'endeutament és cada vegada més gran. El Sr.
Callejas esmenta, com a exemple, que per arranjar el mobiliàri de l'Àrea de
Presidència,
per un
import de 750.000 ptes., s'ha tingut de demanar un
crèdit.
En una intervenció anterior, el Sr. Aran ha preguntat a l'oposició
quines foren les inversions que, al seu judici, caldria deixar de fer. El
Sr.
Callejas manifesta que el seu Grup no pretén que es deixi de realitzar
cap
inversió. Si la despesa corrent fos millor gestionada es podrien fer
les
mateixes inversions
sense
necessitat de generar un deute per l'any
vinent
de 1.900
milions en nous crèdits.
Es podria gestionar molt més
acuradament
el Pressupost ordinari. L'equip
de govern està conduint la
ciutat
envers una
situació de fallida. El Sr. Callejas conclou la seva
intervenció
afirmant que és lamentable que per culpa de la incapacitat de
l'equip de govern s'estigui hipotecant la ciutat per al futur.

Partit Popular respon a diferents motius.
han
de saber que cada féunília terassenca

El

Sr.

Morales inicia

la

seva

intervenció

dient que les

dues

polítiques responsables de l'actual situació econòmica dels Ajunta¬
ments
estan representades en aquest
Consistori. Cal fer aquest comentari
davant
les crítiques mútues que amb
motiu del debat de les esmenes s'han
fet els Grups municipals Socialista i de CiU. Si les aportacions de l'Estat
són molt reduïdes, les de la
Generalitat són ridícules. A judici del Sr.
Morales
hi
han
diverses maneres
de gestionar els recursos econòmics.
Afegeix que no és admissible el discurs de què només hi ha una manera
possible de fer les coses. Pel que fa a l'explicació del vot del Grup
municipal d'IC, el Sr. Morales assenyala que ha influït la valoració que es
va
fer de les propostes que el
seu Grup va fer amb ocasió del debat dels
Pressupostos municipals per enguany, així com algunes actituds de l'equip
forces

de

observades al llarg de 1994.
les propostes formulades per
ni s'ha mostrat cap interès per

govern

majoria
ateses,

de

El Sr. Morales recorda que la
IC l'any passat no han estat
tenir-les en compte. S'han fet
333
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actuacions, paradoxalment les que tenien una estricta repercussió
econòmica,
desestimant altres que tenien un transfons bàsicament polític.

algunes
Encara

de

no

s'ha atès la demanda de

formar part del Consell d'Administració
Morales recorda que fa anys que el seu Grup ve reclamant la
d'aparcaments per bicicletes, dins un pla de promoció d'aquest

El Sr.

TVT.

implantació
tipus de transport. Després d'anys d'insistència s'ha col.locat un parell
de
suports. Això no és el que el seu Grup reclama. En els
darrers dos
mesos,
s'han presentat per mitjà de la premsa dos grans projectes en els
quals 10 no ha participat: la signatura del conveni de televisió per cable
i
la participació de l'Ajuntament en
els fons socials de la Unió Europea
(concretament un projecte urbanístic de més de tres mil milions de ptes.).
El
Sr. Morales pensa que l'estructura
del Pressupost, molt compartimentât
en
instituts i empreses, no ha estat prou
debatuda. No hi ha possibilitat
d'introduir
canvis
i
innovacions.
Per
altra banda,
s'ha demanat
reiteradament
un debat sobre el finançament del transport públic al nostre
municipi. No s'ha fet aquesta discussió,
raó per la qual no se sap si el
que presenta l'equip de govern és l'única o la millor forma de finançament.
Tampoc s'ha avançat en l'estudi paral.lel dels ingressos i les despeses
municipals,
mantenint-se un nivell
abstracte de tractament
de la
repercussió dels canvis en la pressió fiscal. El Sr. Morales considera que
en
els
darrers
anys
s'ha fet, com deia el Sr. Aran, un gran esforç
inversor.
En bona
part
s'ha fet a crèdit i per mitjà de contribucions
especials.
El Pressupost d'inversions presentat avui,
en una part
important,
correspon a obres i infraestructures que ja estan en marxa. Tot
i
així s'endeguen
altres de noves. El Sr. Morales es mostra preocupat
perquè el nivell del deute continua incrementant-se, sense que s'intueixin
canvis
en les polítiques de l'Estat
i de la Generalitat per corretgir la
situació
financera dels municipis. Enguany era el
moment per explicar als
ciutadans
que
aquesta situació no es pot mantenir.
L'Ajuntament de
Terrassa,
en les condicions actuals, arribarà a un
moment en què no podrà
continuar
endeutant-se. Juntament amb l'increment del
deute, s'observa en
el
pressupost d'alguns organismes municipals (en concret el PAME i l'IMSS)
un
estancament i inclús
una baixa. Aquesta
és, a més, la tònica de les
àrees
i
departaments de serveis a les persones: ensenyament,
serveis
socials,
polítiques adreçades a la joventut, etc. Aquests pressupostos
estan
estancats o van a la
baixa. No hi ha programes
concrets del que es
pensa
fer en aquestes àrees. De tots els pressupostos d'empreses i
instituts,
l'únic que va ser presentat en Consell d'Administració i que va
ser
possible comprovar la seva orientació política, és el de l'IMCET. Tant
de
bo que això
es fes també
en els altres
organismes, per tal de poder
donar
un tractament polític dels
pressupostos, i no limitar-se a tractar
xifres.
El Sr. Morales continua
referint-se als grans trets
generals del
Pressupost,
tot dient que
és hora de què s'aturi la curva ascendent de
l'endeutament,
ja que la situació estatal no ho permet.
Per altra banda,
les

polítiques d'atenció a les persones, i
raons han motivat el
vot contrari del
Grup municipal d'IC. Finalment, el Sr. Morales considera que l'únic aspecte
positiu ha estat l'acord que pot fer possible arribar a destinar el 0,7% a
ajut al Tercer Món.
s'observa

inclús

un

estancament

rebaixa.

una

de

Totes aquestes

seguidament el Sr. Massó,
qui comença dient que els
l'any vinent són poc realistes. Afegeix que l'actual
estructura
municipal encareix molt els serveis, fonamentalment per la seva
despesa de personal.
L'Ajuntament ha de procurar que la despesa sigui
l'adient
al servei
que
es presta.
El Sr. Massó recorda que aquesta és
l'obligació de qui governa i si no ho fa correspon substituir-ho. En un
altre ordre de coses, el Sr. Massó recorda que
el seu Grup no demana la
desaparició de TVT, sinó la seva rendabilització i la destinació de
Intervé

Pressupostos
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per

l'aportació

muniej^^al a aïtra finalitat. També recorda 1 'oferiment".dél Sr.
la participació en el Consell d'Administraçió, oferiment
no ha estat materialitzat. El Sr.
Massó demana (JÚ6 una part de

Alcalde respecte a

encara
750.000 ptes. destinades a arranjar l'àrea de Presidèíieia es destini a
1'acondicionament
dels despatxos de l'oposició, que ear troben en un estat
molt
deficient.
El
Sr. Massó
es manifesta
tcimbé en
relació al
nivell
que
les

és màxim, de tal forma que si se
autònomes, el nivell d'endeutament
supera
el límit possible. El Sr. Massó recorda que ens trobem en una època
de crisi que obliga a l'estalvi i la contenció.

d'endeutament
municipal. Aquest nivell
suma
al de les societats
i organismes

recordant que

s'ha
nombroses ocasiones que no es pot parlar de pèrdues del
transport urbà.
Políticament hi ha una opció d'afavorir el transport
col.lectiu,
fixant en conseqüència uns preus suvencionats en relació al
cost
real del servei. Al marge d'una possible i convenient discussió sobre
si el cost d'aquest servei és el més correcte, si és desmesurat i si es pot
reduir,
tot comparant-lo amb el
d'altres ciutats, si políticament es vol
que
el ciutadà no pagui el 100% d'aquest cost, és evident que cal
subvencionar
l'empresa a càrrec del pressupost municipal. No hi ha pèrdues
sinó
una opció política. El que aporta l'Ajuntament és doncs la diferència
entre el cost real del servei i el que paga l'usuari. El Sr. Aran manifesta
que
el servei de transport urbà a la nostra ciutat és un servei bo que
afavoreix el transport públic. En un altre ordre de coses, referint-se a la
intervenció
del Sr. Callejas, el Sr. Aran manifesta que l'equip de govern
compleix el que estableixen els Tribunals. Si una sentència obliga a la
readmissió
d'un treballador, així es farà. El Sr. Aran no vol donar el nom
d'aquest treballador per no fer-li un favor, donat que el Sr. Callejas ja
li
ha fet prous de favors. En el moment en què la sentència sigui ferma es
donarà
compliment, de la mateixa forma que en el moment que es cregui
oportú es presentarà el corresponent recurs. Es tracta d'un litigi que no
implica un incompliment del què dicten els Tribunals. El Sr. Aran es
refereix
tot seguit al
tema de la manca de participació en l'elaboració
dels
Pressupostos,
plantejat pel Sr. Morales. Tot i que sempre és
millorable,
el nivell de participació ha estat més gran del que s'ha dit.
El

explicat

El

Sr.

Sr.

Aran

inicia

la

seva

intervenció

en

Aran

considera que

no

representa

cap

agravi

no

haver

consultar

als Grups de l'oposició en relació a la signatura d'un conveni
sobre
la televisió per cable. Es tracta d'un conveni que només implica una
intencionalitat que, amb tota seguretat, serà compartida per tots els Grups
municipals. Aleshores, no hi ha un motiu tan greu de crítica. El Sr. Aran
no
admet que es digui que es retallen els recursos del PAME, ja que el seu
pressupost s'incrementa en un 9,8%.
L'aportació municipal baixa quatre
milions de pessetes que passen, com es va explicar en Comissió Informativa,
a un altre institut perquè el lloc de treball al qual es destinaven aquests
diners
es va transferir a l'IMSAV.
El Sr. Aran recorda que això ja es va
explicar en el seu moment. Afegeix que el Pressupost s'ha configurat amb un
increment moderat, donat que els ingressos, per taxes i impostos, han estat
incrementats
de forma igualment moderada.
Malgrat tot, s'ha mantingut la
qualitat dels serveis que es presten. Pel que fa als fons socials, el Sr.
les
Aran
planteja que no sempre les
convocatòries promogudes per forma
institucions
faciliten presentar les
iniciatives en temps i en la
exigides. En un altre ordre de coses, el Sr. Aran no considera correcte que
es
digui que l'equip de govern no facilita la participació, tot recordant
que
els Grups de l'oposició estan representats en tots els òrgans d'admi¬
nistració
de tots els ens
autònoms i societats municipals, a excepció de
TVT.
Afegeix que no hi ha cap Ajuntament on això es doni en un grau de
participació tan elevat. Tot i així, el nivell de diàleg esentre
els Grups
refereix a la
sempre
és millorable. En darrer terme, el Sr. Aran
prèviciment
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preocupació, compartida per tots els Grups municipals, inclòs el propi
equip de govern, pel nivell d'endeutéiment. El Sr. Aran considera que
l'endeutament
per ell mateix no és negatiu, sempre i quan permeti una bona
prestació de serveis i, a més, es tingui la certesa de què es pot anar
retornant.
Representa poder gaudir des d'avui de serveis amb els quals no
es
podria comptar fins un termini més llarg. Un endeutament equilibrat, al
qual es pugui fer front,
i que permeti a la ciutat gaudir d'unes obres,
serveis
i
infraestructures
que
els ciutadans reclamen, és una opció
correcta.
La solució al problema de l'endeutament
té diferents opcions. A
judici del Sr. Aran, es pot mantenir la política moderada que fins ara s'ha
mantingut, reivindicant alhora que altres nivells superiors d'administració
compleixin amb les seves obligacions de compartir la despesa dels munici¬
pis,
de tal forma que aquests puguin alliberar recursos per destinar-los a
altres finalitats. El Sr. Aran considera que cal reequilibrar el conjunt de
la
despesa pública de l'Estat espanyol. Aquesta és l'única via, juntament
amb una gestió el màxim d'eficaç, per equilibrar les finances municipals.
de l'expedient de Transferència de

Epígraf 4) Aprovació

Crèdit núm. 2 del

Pressupost d'enguany.

contingut del present dictamen que ara se sotmet a la consi¬
l'Ajuntament en Ple és el següent;

El

deració de

PRIMER.-

del Pressupost
detall següent:
2

de Crèdits número
total de 150.000.000 PTA segons el

Aprovar l'expedient de Transferències

1994 per import

de

ALTES:

4.513.44000

150.000.000

Aportació TMESA

150.000.000

TOTAL

BAIXES:

2.011.31000 Interessos

préstec interior

150.000.000
150.000.000

TOTAL

SEGON.Procedir
a
l'exposició al públic per un període de
dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 160.4 de la Llei
39/88
de
28
de
desembre,
entenent-se definitiva
la seva aprovació si
transcorregut aquest termini no hi ha reclamacions.

quinze

TERCER.-

Ordenar al Sr.

d'execució pressupostària que

Interventor la realització dels tràmits

siguin necessaris per la immediata entrada en

vigor dels acords anteriors.
part de la Presidència s'anuncia la presentació conjunta,
dels Portaveus dels Grups municipals Socialista i d'Iniciativa per
Catalunya, d'una esmena, relacionada amb l'anterior esmena als Pressupostos
municipals, el contingut de la qual és el següent:
Per

per part

"Establir

que

les altes previstes en el dictamen de referència,

quedin de la manera següent:
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s
"T

amb Hin impdtt
de 8.000.000'- PTA
solidaritat amb el tercer món.

1.111.48900.-

amb

4.513.44000.-

un

destinats

import de 142.000.000'- PTA,

a

destina

coopej:<í

>0^ i

aportació

a

TMESA."
Es

procedeix tot seguit a la votació de l'esmena, la qual és
aprovada per unanimitat. Tot seguit es procedeix a la votació del present
dictamen,
entenent-se modificat
pel contingut de l'esmena anteriorment
aprovada. El resultat de la votació del dictamen és el següent.
PSC
CIU
IC
PP

(15
( 6
( 2
( 2

vots)
vots)
vots)
vots)

A FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR

ABSTENCIÓ

el torn

Dins

d'explicació de vot pren la paraula el Sr. Calle¬
la situació financera de l'Ajuntament de Terrassa és
tan
caòtica
que
es
deuen diners a l'empresa que presta el servei de
transport
públic urbà. Tot seguit recorda un cop més el compromís de
l'equip de govern de mantenir un debat entorn a la qualitat d'aquest servei
i
de les formes de finançament,
a càrrec de l'Ajuntament 0
a càrrec dels
l'usuaris.
El Sr. Callejas afegeix que la
fórmula proposada per poder fer
front
a aquesta
aportació a TMESA, consisteix en què els préstecs que
s'havien
de demanar al llarg de 1994 es
demanen a finals d'any. D'aquesta
forma es produeix un sobrant a la partida prevista d'interessos i, així, es
pot
fer front al deute de 150 milions a TMESA. Aquest és un exemple de com
gestiona l'equip de govern.
jas, qui assenyala

El

suggerir

recorda
que
quan
es
va
discutir en Comissió
sobrant de la
partida d'interessos, es va

Pons

la destinació del

Informativa
destinés

Sr.

que

per part
a altres

de diferents
fins

i

no

Grups que

només

a

d'aquest sobrant

una part

retornar el

deute

es

TMESA.

Aquest
de vuit milions a
a

suggeriment ha estat escoltat, mitjançant la destinació
cooperació i solidaritat amb el Tercer Món. En un altre ordre de coses, el
Sr.
Pons recorda que els 142 milions que
finalment es destinen a TMESA no
cobreixen
la
totalitat
del
deute
amb
aquesta societat, un deute que
s'arrossega des de fa anys. S'ha reiterat una demanda de celebració d'una
reunió
monogràfica sobre el tema del transport col.lectin. Aquest debat
encara
no s'ha produït.
El Sr. Pons considera que existeix una manca de
debat, d'informació i d'anàlisi entorn al transport col.lectin de la nostra
ciutat. El Sr. Pons també considera sorprenent que, després d'haver fet una
previsió per fer front als interessos dels préstecs, s'arribi a fi d'any
amb

un

sobrant de
El

Sr.

150 milions per aquest concepte.
Aran recorda que

de 228 milions a TMESA.
dos
anys, 1994 i 1995.

Es

va

l'any passat

es va

reconèixer

acordar també que s'eixugaria aquest

un

deute

deute

en

No es va concretar quina quantitat es pagaria cada
any.
Enguany, com a conseqüència del sobrant d'interessos abans esmentat,
s'havia
decidit pagar 150 milions d'aquell total de 228 milions. Donat que
finalment
s'ha pres l'acord de
destinar vuit milions a cooperació amb el
Tercer
Món,
com
a part
de la partida aprovada unànimement per aquest
concepte, aleshores resten 142 milions. El compromís és pagar la resta fins
a
finals
de
l'any vinent.
El Sr. Aran assenyala que no hi haurà cap
problema per fer front a la resta del deute l'any vinent. Per altra banda,
el
Sr. Aran considera com a exemple de bona gestió renegociar uns préstecs
quan
els tipus d'interès baixen. També ho és fraccionar un préstec per tal
d'evitar
pagar
interessos per una quantitat que encara no es gastarà.
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forma es pot estalviar a finals
altres necessitats existents.

D'aquesta
destinar

a

diners que es poden

de l'expedient de Crédits Extraordinaris

Aprovació

Epígraf 5)

d'any uns

núm. 1 del

Pressupost d'enguany.
Sotmès

PRIMER.-

del

votació

a

el

present

dictamen, l'Ajuntcunent

en

Ple

unanimitat els següents acords:

aprova per

Aprovar l'expedient de Crèdits

Pressupost de 1994 per import

Extraordinaris número 1

total de 20.000.000 PTA segons el detall

següent:
ALTES:

4.313.76700

Aportació capital Consorcis

20.000.000
20.000.000

TOTAL

BAIXES:

4.448.63200 Inv.rep.

edificis

20.000.000
20.000.000

TOTAL

SEGON.Procedir
a
l'exposició al públic per un període de
dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 160.4 de la Llei
39/88
de
28
de
desembre,
entenent-se definitiva
la seva aprovació si
transcorregut aquest termini no hi ha reclamacions.

quinze

Epígraf 6) Aprovació de l'autorització de
municipal amb activitat privada.
Sotmès
per

a

compatibilitat d'un funcionari

votació el present dictamen,

l'Ajuntament en Ple aprova

unanimitat els següents acords:
PRIMER.-

dedicada

a

Autoritzar, la compatibilitat amb l'activitat privada
de l'automòbil per compte alie i a temps

la venda de recanvis

parcial, destinant 20 hores setmanals, al funcionari i Policia Municipal
d'aquesta Corporació, senyor José Fenoy i Magaña, de conformitat amb
l'article
329 apartats 1
i 2 en relació a l'art. 330 i concordants del
Decret
214/90, de 30 de juliol,
(DOGO núm. 1348, de 28-09-90) pel que
s'aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals.
SEGON.- Condicionar l'autorització de

l'apartat anterior al com¬

pliment de les següents condicions:
1.-

l'activitat privada no es relacioni directament amb les tasques
realitzi en el servei públic, ni en les activitats en les que hagi
intervingut en els 2 anys anteriors o en les que hagi d'intervenir.
Que
l'activitat professional no requereixi o pugui requerir coinci¬
dència 0 presència de l'interessat amb l'horari que tingui atribuït
en
Que

que

2."

l'entitat local.
3." Que

la

l'activitat

4.- En cap cas
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no

requereixi cap tipus de control, ajut o permis

de

Corporació.
la

suma

de les jornades de l'activitat pública principal

i

#:-'v ^

•

privada
un

en

5.- Que

no
50%.

superi

la//jornada ordinària de l'Administració incr^nl^ntâda

respecti la normativa d'incompatibilitats vigents.
TERCER.- Notificar els

Epígraf 7) Aprovació

de

les

presents acords als

tarifes i

inter^sats.

els corresponents

suplements del

servei Taxi per a 1995.
Es

el

procedeix tot seguit
següent resultat:
PSC

(15
( 6
( 2
( 2

CIU
IC
PP

El

a

la votació

del present dictamen, amb

A FAVOR

vots)
vots)
vots)
vots)

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.-

Aprovar les tarifes i els corresponents suplements

servei del Taxi per a

del

l'any 1995.
Tarifa 1995

-

Baixada de Bandera

185,240,-

Mòdul 2
Mòdul 1
-

iCm recorregut

85,100,"

Mòdul 2
Mòdul

1

-

Hores

d'espera

1.585,-

-

Avís Telefònic

145,-

-

Per cada
o

-

maleta, paquets

embalum >

Gossos

75,-

55x35x35cm

75,-

(discrecional)

(I.V.A. inclòs)
Aprovar el manteniment

SEGON.-

de l'actual estructura tarifària-horària

1 i 2.

dels mòduls

a

22h de dilluns a dissabte.
6h i de 22 a 24h de dilluns a
24h diumenge i festius.

TERCER.-

Comunicar l'acord anterior i

Mòdul 2:
Mòdul 1:

de 6
de 0
de 0

a
a

Comissió de Preus de Catalunya

dissabte, i

tramitar l'expedient a la
als efectes adients.

Dins
el torn d'explicació de vot pren la paraula el Sr. Ballbé,
qui assenyala en primer lloc la preocupació, des de fa tot un seguit
d'anys,
del seu Grup en relació a la revisió de les tarifes del servei del
taxi.
Una anàlisi dels números que
es presenten condemnen a la misèria a
tot
un col.lectiu de
treballadors. Segons les dades que presenta aquest
sindicat
durant l'any 1994 els ingressos mensuals
de cada treballador són

l
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de només 39.000 ptes. L'Ajuntament, per la seva banda, es nega a autoritzar
l'increment
mig sol·licitat del 19%. El Sr. Ballbé es mostra preocupat per
la
manca de seriositat amb la que,
per part de tothom, taxistes i adminis¬

tració,
s'està tractant aquest tema. Cal fer un estudi, com el Sr. Ballbé
reclamar, entorn a aquesta problemàtica, i un debat seriós. Entre les
xifres
que
presenta el Sindicat i els que fa l'Ajuntament hi ha una

va

El
Sr.
Ballbé
posa en
dubte la fiabilitat d'ambós
exemple, les despeses pel concepte de pneumàtics, segons
els
taxistes, són molt elevades. Fent un càlcul del temps
de vida dels
pneumàtics, uns 40.000 quilòmetres, que coincideix amb el quilometratge que
realitza
cada taxi a l'any,
i del preu mig de cada roda (13.800 ptes.),
resulta
que
la despesa dels quatre pneumàtics (els quatre que han de
canviar
cada any) hauria d'ésser de 55.200 ptes. i no les 69.000 ptes. que
els
taxistes plantejen en el seu informe. Per altra banda, el preu mig que
ells
plantejen també és discutible, perquè es poden trobar al mercat
pneumàtics més barats. Per la seva banda, l'informe tècnic de Serveis al
Ciutadà,
diu que un taxista obté uns ingressos anuals 3.214.000 ptes.
Segons els taxistes els seus ingressos són d'uns 2.500.000 ptes. En
qualsevol cas, afegeix el Sr. Ballbé, aquests ingressos són molt reduïts.
El
Sr. Ballbé demana que l'abstenció del Grup del Partit Popular serveixi,
un
any més, per cridar a la reflexió, tant al col·lectiu de taxistes com a
l'equip de govern, i perquè es tornin a mantenir converses per estudiar la
redacció
del reglament del taxi, el sistema tarifari, etc. Ni l'Ajuntciment
pot acceptar les xifres
que
aporta el Sindicat, ni el col·lectiu de
taxistes
pot assumir els càlculs que
es fan des dels Serveis
al Ciutadà.
L'aprovació d'una revisió de tarifes és un fet prou important com per
estudiar-ho amb profunditat i amb seriositat, per evitar que la Comissió de
Preus no accepti les propostes de cap de les parts.
diferència

càlculs.

enorme.

Així,

per

cada any, el Sindicat de taxistes
sobre de l'IPC. Enguany sol·licita un increment
entorn
al 19%. L'Ajuntament considera que és excessiu. Hi ha hagut anys en
què ha existit acord amb els taxistes en quant a la modificació de les
tarifes
amb el canvi de mòduls, de tres a dos, i el canvi de la considera¬
ció dels dissabtes com no festius. Si aquestes tarifes van ser considerades
acceptables, enguany també ho haurien de ser amb l'increment corresponent
de
l'IPC. S'ha explicat reiteradament
que l'estudi econòmic integral
per
fixar els preus adients depèn de les despeses i dels ingressos. Per primera
vegada, l'any passat es va fer un estudi acurat (tot i admetent com a bones
les
dades que aporten els taxistes respecte als
quilòmetres que fan i les
baixades de bandera), com a punt de comparació respecte a les peticions del
col·lectiu,
i per comprovar que els seus càlculs no són correctes. Els
resultats
de
l'informe
tècnic arriba
a resultats
molt diferents a les
estimacions dels taxistes. El Sr. Corominas també es mostraria preocupat si
les
dades que aporten els taxistes fossin properes
a la realitat. Quan es
produeix una transferència de llicència es paguen quantitats molt elevades,
fins
a onze
milions
de pessetes. Es
difícil creure que una persona que
compra
una llicència per aquesta
quantitat prevegui guanyar només 39.000
ptes. al mes.
El

demana

Corominas recorda que

Sr.

increments

per

Epígraf 8) Aprovació
Terrassa

per

del

projecte

de

contracte

i el Banco Crédito Local de

segona

fase les inversions.

Sotmès

a

votació el present

entre
España

l'Ajuntament

de

finançar

ima

per a

dictamen, l'Ajuntament en Ple aprova

unanimitat els següents acords:
PRIMER.-
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Aprovar el Projecte de Contracte entre l'Ajuntament

de

s

Local de España, del que
î
ions que es detallen a l'annext
següents condicions:
ito

Te:

pe:
375.580.756 PTA i amb les
^

Termini amortització:

10 anys

Carència: 2 anys
Amortització: Trimestral
Amortització anticipada:
Comissió obertura: 0,2%

Sí

Tipus d'interès: Mb + 0,4%
SEGON.-

Facultar al Sr. Alcalde-President,

legalment el substitueixi, perque en
atorgui el referit contracte.

COMISSIÓ

nom

o a

la

i representació de

persona

que

l'Ajuntciment

ESPECIAL DE COMPTES

definitiva de l'informe que emet aquesta Comissió en
relació als Comptes Municipals del Pressupost de 1993.

Epígraf 9) Aprovació

part de
la Presidència s'anuncia la presentació d'un vot
particular, per part del Sr. Aleix Pons, a l'informe dels Comptes
Municipals de l'any 1993 elaborat per la Comissió Especial de Comptes. El
seu contingut és el següent:
Per

sotasignant, membre de la Comissió Especial de Comptes pel
Grup Municipal de CiU, manifesta la seva disconformitat amb l'informe sobre
els
comptes de 1993, aprovat per la majoria dels membres d'aquesta Comis¬
sió, i al mateix temps, proposa el següent redactat:
"El

1.-

Hem

la

examinat

documentació

consistent

en

els Comptes

Ajuntament i els seus organismes autònoms, el compte patrimonial,
els Balanços i Comptes
de resultats de les Societats de capital
majoritari municipal. Com a complement a la informació obtinguda, hem
sol.licitat
la vostra resposta a vàries preguntes,
bona part de les quals
han estat contestades verbalment i sense gaire profunditat com per elaborar
un estudi rigurós.
d'aquest
així

com

2.-

Pensem que

presentar

amb la liquidació

del Pressupost de

factures de cobrament corresponents a l'any 80 i anteriors, és el
resultat
d'una mala gestió econòmica. Pensem que aquesta liquidació hauria
de
ser rigurosa,
incorporant criteris de depuració realista, per tal de
disposar de valors més fiables.
1993,

dels
expedients de baixes i modificacions fiscals. Pensem que l'equip de govern
hauria de ser més rigurós en l'anàlisi dels expedients.
donat

a

3.-

Observem

4."

Creiem que

una manca

de rigor important en el tractament

ha una falta de claredat en el tractament
amb un deute important de dita societat envers

hi

Funerària Egarense,

l'Ajuntament de Terrassa.
5.- Entenem que

els volums econòmics de l'Ajuntament

de Terrassa

conjunt de Societats i organismes autònoms que l'envolten
políticament sigui exigible fer una Auditoria continuada de tots
i

Ens

el

fan que

aquests

Municipals.
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6."

resistència

Constatem una manca de
voluntat política, en relació
a la
facilitar informació sobre la
societat Terrassa Neta, S.A.,
en un 55%
per la societat
Eco-Equip S.A., propietat 100% de
a

participada
l'Ajuntament de Terrassa."

Pren
la paraula
el Sr. Pons, qui agraeix en primer lloc als
funcionaris
i treballadors municipals per les facilitats
donades per a la
consulta
de la documentació,
inclús en hores fora de l'horari normal de
treball.
Consultant
els
comptes de
resultats i balanços de situació i
analitzant
l'evolució de 1992 a 1993, s'observa que
al 1992 teniem el 67%

passiu exigible i el 33% com a fons propis. Al tancament de l'any
1993, la proporció és del 70% i el 30%. El passiu exigible s'ha incrementat
en
tres
punts,
mentres que
els fons propis han minvat en tres punts.
com

a

L'endeutament

municipal, és a dir, el passiu exigible dividit pels fons
al 1992 era de 2,01 mentres que al 1993 s'ha passat al 2,38. S'ha
incrementat
en
un
19% l'endeutament,
tant bancari
com de
funcionament
normal
de deute als proveïdors. Aquest nivell segurament s'incrementarà en
els
propers anys. Comparant l'actiu amb el
passiu exigible, s'observa que
s'ha
rebaixat de l'l,5
a 1,41. Tots
aquests paràmetres són negatius. El
finançament del circulant ha passat de l'l,42 a l'l,96, amb un increment
del 25%. Allò que l'Ajuntament té pendent de cobrar més el que es disposa a
tresoreria, en relació al que l'Ajuntament ha de pagar, al desembre de 1992
hi
havia una diferència, un fons de maniobra
negatiu, de 3.471 milions de
ptes.
Al desembre de 1993 aquest fons s'havia incrementat fins a 6.532
milions,
és a dir, pràcticament el doble. Arribarà un dia, continua el Sr.
Pons,
en què l'Ajuntament arribarà
a un limit de
deute insostenible. Des
d'un
altre
punt de vista,
si s'analitza el que hi havia pendent de
cobrament, s'observa que al llarg de 1993 s'ha liquidat una part petita del
què encara resta pendent des de l'any 1980. El nivell de depuració és baix.
Al
desembre de
1993
hi ha prop
d'un 13% del que es considera cobrable
corresponent
a anys anteriors
a 1990. El
deute s'arrossega des de l'any
1980
i inclús
anterior.
Aquest percentatge arriba al 50% de pendent de
cobrament de l'any 1992 i anteriors. Fóra difícil d'admetre que una empresa
privada tingués més del 50% del pendent de cobrament amb una antigüitat
superior a un any. El Sr. Pons demana que els comptes es tornin a estudiar.
La situació és difícil i caldria replantejar-se molts temes.
propis,

Pren

la

paraula el Sr. Aran per manifestar que a l'hora de
pendent de cobrament, a més dels impostos cal tenir en compte
les
subvencions, els crèdits previstos, etc. Tot aquest conjunt és el que
fa
que les xifres
siguin tan elevades. Els ciutadans de Terrassa, en la
seva immensa majoria,
paguen correctament el seus impostos i la resta acaba
pagant-los. El 50% pendent de cobrament, a finals de 1993, ha de tenir en
compte tot el conjunt d'operacions que abans s'han esmentat. D'altra banda,
el
Sr. Aran
es
mostra d'acord en
què en un seguit d'anys ha variat, a
pitjor, la proporció entre el passiu exigible i els fons propis. Tenint en
compte
les tensions viscudes en els darrers anys per tots els municipis,
havent de prestar els serveis que els ciutadans reclamen sense dotació dels
recursos
suficients, l'equilibri que malgrat tot s'està mantenint demostra
que les previsions per a 1995 no són agossarades. No s'ha disposat d'altres
fons
de finançament procedents d'altres
administracions, raó per la qual
els
Ajuntaments estan suportant sols responsabilitats que haurien d'ésser
compartides. Tot i així, i malgrat tot, la gestió no ha estat dolenta. Pel
que
fa a l'endeutament, el Sr. Aran es remet a les argumentacions fetes
anteriorment,
insistint en què d'aquesta forma es pot anar actuant sense
hipotecar el futur. En cap moment s'ultrapassa la xifra límit d'endeutament
del 25%; ja que el nivell actual éi del 19/> i amb els crèdits previstos per
l'any vinent serà del 23%. Però el problema dels Ajuntaments és que per
valorar
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el

poder

^ans que
inversions i obres
el manteniment

realitzar les
al crèdit, meatres

d'infraestructura^idn de

de les obres i serveis ja
realitzades
suposa també una càrrega feixuga, inclús
en personal. Cap any
Terrassa
ha
anat
disposant de més àrees urbanitzadeç,, de més centres
cívics, d'un millor enllumenat, etc., i això requereix vá manteniment i fer
front a un conjunt de consums. La política de l'Ajuntament és racionalitzar
al màxim aquesta despesa quotidiana. Hi ha un conjunt de serveis que no són
obligatoris, tot i que són necessaris des del moment en què els ciutadans
els
reclamen. L'Ajuntament
de Terrassa no deixarà,
per aquesta raó,
de
recorrer

prestar-los. Però cal reclamar els recursos per part d'altres administra¬
cions.
Alleugerant aquesta càrrega es podran alliberar recursos per desti¬
nar-los
a altres actuacions. Aquesta és l'única manera de què les despeses
corrents
de manteniments i consums
no impedeixen la realització
d'altres
actuacions.
Es procedeix tot seguit a la votació del present vot particular,
presentat pel Sr. Pons, el qual és desestimat amb el següent resultat:
PSC

(15
( 6
( 2
( 2

CIU
IC
PP

vots)
vots)
vots)
vots)

EN CONTRA
A FAVOR

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ

Tot
seguit es procedeix al debat del vot particular presentat
Sr. Rafael Callejas a l'informe elaborat per la Comissió Especial de
Comptes, el contingut del qual és el següent:

pel

"1.

QÜESTIÓ PRÈVIA.-

Aquest Grup sol.licita es considerin com a part integrant de
l'informe
que proposa la totalitat del contingut de les diverses actes que
s'han
aixecat de les diverses sessions de la Comissió Especial de Comptes,
per
al

la qual cosa sol.licita la seva incorporació en el període d'exposició
públic, aprovació si així en resultés pel Ple Municipal i remissió a la

Sindicatura de Comptes.
2.-

ANÀLISI

DE LA

DOCUMENTACIÓ

SOL.LICITADA.-

Aquest grup municipal ha efectuat un total de 47 sol.licituds
d'informació
complementària, arbitrada a través dels corresponents escrits
de petició que en el seu dia es va acordar.
En

consonància

fases

general el nivell d'informació
peticions formulades.

a

les

Com

a

excepció al

que

sol.licitada ha

estat en

manifestem, senyalem les següents queixes:

a).- En aquelles despeses en les quals s'havien efectuat les
d'autorització, disposició i/o aprovació dintre de l'any anterior i

en l'any 1993 solament es va efectuar el pagament, se'm va indicar que
procedia el poder comprovar les fases corresponents a l'any anterior, la
qual cosa, en la meva manera d'entendre, està en total desacord amb el
principi 'd'unitat d'expedient', donat que es deu considerar cada expedient
com
a únic
al
llarg de les quatre fases de la seva execució. Per tant
entenc
que no és correcte que se'm negui la comprovació dels documents que
formen part de les fases que es van començar l'any 1992.
que

no

b).-

007939

Més greu

encara

és

el fet

de què,

sigui obligatori el
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a la Comissió Especial
de Comptes, els comptes de l'Ajuntament,
Organismes Autònoms i de les Societats, en els que la participació
municipal supera el 50%, se m'ha negat el poder comprovar la documentació
de la societat Terrassa Neta, S.A. amb domicili al carrer Esla de la nostra
ciutat
i de la qual és titular del 55%
de les accions la Societat Anònima
Municipal Eco-Equip. El negar-me poder comprovar aquests documents es basa
en
què el titular no és la pròpia Corporació sinó que ho és una societat
que
té un capital del 100% municipal. És innegable que, per molt que no
s'expressi de forma inequívoca en les instruccions de comptabilitat de les
Corporacions Locals, no és menys cert que en les instruccions a nivell de
l'Estat
s'afirma que la comprovació s'efectua de
les empreses amb capital
majoritari de l'Administració o de les que ho siguin, a través d'una
societat
de propietat de l'Administració, tal i com es dóna el cas que ens

sotmetre

les dels

ocupa.
La

en
el seu esperit, no pot permetre que sigui
teñidor de les accions no sigui la Corporacio sinó una
societat
municipal, perquè l'esmentada societat s'escapi del
control
de la Comissió
Especial de Comptes.
Si aquesta teoria prosperés
seria
suficient que l'Ajuntament creara una
societat anònima municipal de
les
denominades instrumentables
(és a dir, que solament fos propietària
d'accions
d'altres diverses empreses municipals), perquè aquestes empreses
vulneressin
el
control
de
la
Comissió
de
Comptes i de la pròpia

suficient

normativa,

que el
anònima

Sindicatura.
3.En

ANÀLISI

DE

lo referent

LA

a

SITUACIÓ
les del

DELS COMPTES PRESENTATS.-

propi Ajuntament hem de manifestar:

a).- Els comptes no reflexen 1'exacta situació econòmica de la
Corporació, donat que el pendent de cobrament és una part fictícia al
conèixer,
al tancament de l'exercici, que era incobrable si bé, com es van
donar
de baixa més de 1.500
milions, s'afronta el problema amb una total
falta
d'objectivitat. Hem de fer notar, en aquest punt que, si be una part
important de les baixes són conseqüència de les disminucions que s'han
produït en el cobrament de contribucions especials, a conseqüència de les
baixes obtingudes a l'adjudicar certes obres, no és menys cert, que és molt
lamentable
que
es
produeixin en un any uns MIL MILIONS de cobraments
pressupostats, que són donats de baixa.
Tot
l'anteriorment manifestat
ve
en part avalat
per el propi
informe
que presenta, en
aquesta Comissió, el Partit Socialista, quan a
l'analitzar
el
superàvit manifesta:
'la tasca de depuració de paper

pendent,
Aquesta
paper

ha

considerablement el volum dels anys anteriors.
continuar perquè a pesar de què encara hi ha
hi hauria d'haver deutes d'anys tant anteriors.'

incrementat

tasca, però, ha de

cobrable

no

Donada

la

impossibilitat d'efectuar una comprovació exhaustiva,
portaria varis mesos,
es va
procedir a efectuar un mostreig
d'alguns dels rebuts pendents dels anys anteriors, el resultat no va poder
se
més desalentador, solament un 8,3% del paper comprovat es podrà cobrar,
la
resta o era suspès pendent de donar-se de
baixa, o pel contrari des de
gener a la data de comprovació ja s'havia anul.lat.
que

ens

4.-

És
l'explicitació
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ANÀLISI
evident

DE DESPESES.-

que,
hem
observat una important
millora en
de les despeses, que en concepte de dietes i/o menjars o

o

#1^
^à

*

\<^

i;

d'altres,

han

factures
de
motius
que

factures

Iserviv

menjar^,

en

els

la

polítics durant l'exercici de 1
majoria venen comentades pels
en termes
generals no s'observa, en les

seva immensa

s'han efectuat, i
revisades, cap excès en la despesa.
No

d'alguns

fet

obstant això

càrrecs politics

hem

fer menció de

les

despeses de

locomoció

els quals apreciem una certa tendència al
cobrament del més minim desplaçament
que fan amb el seu vehicle i això està
en
clara oposició amb
l'exquisités i la parquetat de les que fan ús el
personal funcionari i laboral de plantilla. Permetim recordar que, l'import
de les dietes que s'agrupen al voltant de la
presidència, sumen un total de
19
milions de
pessetes,
mentre la del
personal han arribat solament al
milió de pessetes.
en

Despeses que poden ser totalment assumides per la Corporació.
han sorprès per la inexistència
de la més minima explicació
prèvia a
nivell
de portaveus, tal
és el cas
d'un lloguer que,
per a una
persona
relevant de la nostra ciutat, s'abona de la seva vivenda
que ocupa i que va
arrendar en el seu dia la Corporació.
Ens

Una

la

resolució ns

menció especial mereixen les consideracions
1472 de la Tenència d'Alcaldia
de Serveis

que

figuren

en

Generals, en la
qual s'abona, a un treballador, la quantitat de 6.600.000 pts. i en la qual
en
el seu primer apartat diu:
'Vist que el Sr
oficial d'ofici de
les
Brigades Municipals resta interessat, per motius professionals propis,
en
donar per finalitzada la seva relació
laboral en aquest Ajuntament per
mutu
acord".
No
podem entendre que existeixi una indemnització, menys
encara
tant important,
si és el treballador el que està interessat en
rescindir el contracte per motius professionals.
DE

LES

INCONCRECIONS D'ALGUNES DESPESES
Hem

observat que, al llarg de tot l'any s'han adquirit diverses
(quadres bàsicament) que es compren amb el titol d'adquisicions
per
el Fons d'Art. Si bé observem que ni en la factura ni en el rebut ni a
cap
altre document annexe a l'expedient de compra (manament 1258/1143) no
s'indica
ni les mides,
tipus de la pintura i tema del quadre, etc.,
és
impossible la seva posterior localització.

obres d'art

DE

LA

CONTRACTACIÓ
En

D'OBRES I SERVEIS

alguns

dels

Organismes

Autònoms

s'efectua, segons

es

fa

la sol.licitud de preus, previ l'adjudicació, de forma verbal, aimb
la
qual cosa no existeix la garantia que es trameti de forma totalment
idèntica
a tots els possibles proveïdors,
el treball o servei a realitzar,
la
qual cosa resta garanties quan s'efectuen les adjudicacions. A més,

constar,

moltes

vegades, s'indica haver
sol.licitat quotitzacions a
alguns
proveïdors sense que hi hagi constància, i posteriorment s'indica que
aquests
proveïdors han donat resposta via telefònica de què no estaven
interessats
en efectuar l'obra que
es demana o servei.
Aconsellem que en
qualsevol sol.licitud de propostes s'acompanyi un escrit que detalli les
característiques de la sol.licitud, o bé una memòria segons procedeixi, i
que
no s'accepti entre els
proveïdors habituals la contesta per telèfon.
Se'ls
tindria que demanar la resposta per fax, o en cas contrari connectar
amb altres proveïdors fins a un minim de tres ofertes.
L'anomalia
superen

exposada

es

detecta,

en

obres

que

generalment

no

el milió de pts., si bé com exemple més important de les detectades
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-A

de planificació

projecte

d'un

sol·licitud

la

senyalem

d'un centre

de

comunicacions,
manament i control de la policia municipal, el qual se m'ha
indicat,
pel President de la Comissió, que es va sol·licitar de forma
verbal
i sense cap
esquema
o documentació prèvia· Es
feia constar en la

pressupostos
a tres empreses;
instàncies, per la nostra
part,
que voliem veure les tres
ofertes que es va emetre, un nou informe
complementari, en el qual es deia que una de les empreses no volia fer cap
oferta,
amb la qual cosa es va fer un encàrrec d'un estudi de A·SSO·OOO
pts·
(IVA inclòs) a dues empreses ofertants sense cap documentació que
marqués les pautes del que es desitjava obtindré en el projecte•

documentació
l'informe

ESTAT

sol·licitat

s'havia

que

indicava

no

més i posteriorment, a

res

D'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS AL TANCAMENT DE L'EXERCICI•És

beques

per

comprometre
voluntat de

tenia previst donar
per un total de més de
14,5 milions, i no es van
sols 8,5 milions, la qual cosa evidencia una clara

de constatar

estudis

ni tant
no complir el
mateix

Així

durant l'exercici es

que

que es va

s'ha

prometre•

produït

important

una

lentitud

en

les

de

prèvies, per a noves inversions dintre de l'àrea
grans
infraestructures,
ja que estava previst, per l'any 1993 gastar un total de
més
de 1^500 milions solament s'ha fet per una quantitat aproximada de 900
inversions

milions•

s'aprecia una falta de compliment dintre de l'apartat de
reposició d'infraestructures, donat que, durant l'any 1993 es pensava
destinar més de 800 milions i no es va arribar a reconèixer ni 300 milions•
També

Senyalem, últimament, que si bé es va preveure dins de l'any
que es faria una despesa de més de
74 milions, en l'inversió de nous
projectes per el complexe de cultura, es va acabar l'any amb una inversió
reconeguda de solament 42^000 Pts·
1993

DELS DRETS

LÍQUIDS I DE LA RECAPTACIÓ PER MULTES•Un

dels

problemes plantejats per l'Administració Municipal, és
els ciutadans pot haver en la gestió o cobrament
totalitat per multes de tràfic•

la credibilitat que davant
de les multes, en la quasi
Una

previsió

a

l'alça, a la vista

dels resultats de l'exercici

fer que es fes una previsió de multes de 225 milions de ptes·
per
l'any 1993, si be la realitat supera aquesta xifra i es van emetre
multes
per un import de 267 milions de pts· Ara bé, solament es van cobrar
menys
d'un 17% de l'import total, i van quedar pendents de cobrament més
del
83%, la qual cosa deixa clar que existeix una tendència per part dels
ciutadans,
a modificar la seva forma de pagament
quan es tracta de multes
anterior,

va

de circulació·
DE L'ENDEUTAMENT ACTUAL•-

L'endeutament

insostenibles,

però

és

de
que

l'Ajuntament
a

més

de

de

Terrassa

l'enorme

Corporació hem de fer especial menció de la situació
Municipals, ens referim a ECO-EQUIP·
importants problemes.

Anònimes

En
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primer lloc es tracta

arriba

dèficit

a

quotes

de la pròpia

d'una de les Societats
Aquesta societat té

d'una Societat Anònima Municipal

que

tindria

que fer els corresponents rebuts per
les feines realitzades i que
part de la seva recaptació s'efectua via subvenció, amb la quaX'cosa no
imputa a l'import que rep, l'import corresponent a l'IVA pel que deixa
d'aplicar aquest impost a una quantitat de 375 milion^,. '^cimb un clar

una

despreci
empreses
donen.

la normativa comunitària que prohibeix i^^s'ubvenció a les
qualsevol que sigui el seu origen o finalitat dels serveis que
a

Al

troba

en

marge

d'aquesta possible irregularitat, aquesta societat es
De les anàlisi del balanç observem

situació molt preocupant.

una

que;
En

l'any 1992
l'any 1993

En

Els

perdre més de 15.000.000 de pts.
perdre més de 20.000.000 de pts.

va
va

de 306 milions

deutes

a

curt

termini de

1992

eren

Els deutes

a

curt

termini de

1993

són de 339 milions

Els deutes

a

Els deutes

a

llarg termini de 1992 eren de 479 milions
llarg termini de 1993 són de 504 milions

Els crèdits comercials de
Els crèdits comercials de

eren de 128 milions
1993 són de 125 milions i existeix una

1992

despesa financera diferida, de 80 milions.
Les

darrers anys

reserves

no

s'han incrementat gens

ni mica al llarg dels dos

analitzats.

Però,
segons indica la pròpia Auditoria,
existeixen a més unes
despeses compromeses que no es reflecteixen en les quantitats anteriorment
esmentades, i que tenen un import de 665 milions.
DE LES POSSIBLES

IRREGULARITATS.-

Tal
i com es
va
fer constar, durant el
proppassat any, es va
la dissolució de la Societat Eco-Equip S.A.M., ja que al prestar
el
servei,
a
través
d'aquesta societat ens
representa el haver
d'incrementar
sobre
la tasa,
l'import de l'IVA,
impost que no seria
d'aplicació si aquests treballs es portessin a terme a través de la pròpia
Corporació.

suggerir

aquest mateix motiu, entenc, com a membre de la Comisssió,
s'està portant a terme una defraudació a la Hisenda Pública, en base
l'incompliment de la normativa vigent, en relació a l'impost del Valor
Afegit, donat que, al sol.licitar les fulles de liquidació de l'esmentat
impost se'm va manifestar que solament l'IMCET havia efectuat declaració de
l'IVA
per causa d'una llibres
que havia venut i que cap més Patronat ni
Organisme, ni la pròpia Corporació Municipal havia fet declaració d'IVA, la
qual cosa és, a la nostra manera d'entendre, qüestió més que suficient per
no poder ser aprovats els comptes anuals de l'any 1993."
Per

que
de

seguit pren la paraula el Sr. Rafael Callejas per tal de
procedir a la defensa del seu vot particular presentat a l'informe elaborat
per
la Comissió Especial de Comptes en relació als comptes municipals de
l'exercici
de 1993. En primer lloc assenyala
que l'abstenció del seu Grup
al
vot particular presentat pel
Sr. Pons no significa que no comparteixi
els
seus arguments, sinó perquè el considera
insuficient. Hi ha més coses
Tot

que

poden

007941

ser

objecte de critica.

El Sr. Callejas demana que

per part

de
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l'equip de govern s'assumeixi avui el compromís d'encarregar un informe
complementari sobre si és correcte o no la innexistència de declaració de
l'IVA
per
part d'organismes
autònoms i empreses municipals. En cas
contrari,
el Sr. Callejas anuncia la presentació propera d'una sol.licitud
d'informe
al
respecte
a la
Delegació d'Hisenda. El Grup municipal del
Partit
Popular entén que l'informe de l'IVA realitzat no és prou correcte,
podent-se haver comès alguna incorrecció. El Sr. Callejas afegeix que un
primer motiu per votar en contra dels Comptes és perquè s'ha negat, per
part de
l'equip de govern, informació bàsica. La llei estableix que
qualsevol societat anònima on l'Ajuntament sigui titular de, com a mínim,
el
50% del
capital, cal facilitar aquesta informació. Eco-Equip és una
societat
amb capital 100% municipal que,
a la vegada, disposa del
55% de
les
accions
la
societat Terrassa Neta, S.A.
Amb l'argument de què la
Corporació no és la titular directa de les accions, s'ha negat informació
sobre
aquesta empresa.
Si això fos correcte es podria crear una única
societat anònima que a la vegada fos propietària d'accions de tot un seguit
d'altres
diverses
empreses,
amb la qual cosa bona part de la gestió
escaparia del control de la Comissió de Comptes. D'aquesta forma es
vulneraria
la llei. El Sr. Callejas continua dient
que els comptes no han
estat
acurats. Després de més de quinze anys
de govern, el Partit Popular
ja va advertir l'any passat que el pendent de cobrament, en contra del que
deia
l'equip de govern, no era cobrable. Això es confirma pel fet que
enguany
s'han donat de baixa més de 1.000 milions de ptes. perquè no es
poden cobrar. D'un mostreig realitzat entre el paper pendent s'ha pogut
comprovat
que, d'allò que l'equip de govern considera cobrable al llarg de
l'any vinent, només un 8,3% és en realitat cobrable. La resta no es podrà
cobrar.
Els
Pressupostos estan doncs mal ajustats.
Pel que fa a les
despeses, el Sr. Callejas considera que s'ha millorat en quant a la seva
justificació. S'ha guanyat transparència, per exemple, pel que fa a
l'explicació de les factures de restaurants. Tot i això, hi ha alguns
viatges de membres de l'equip de govern que no són justificables. Així, per
exemple, alguns desplaçaments no estàn prou explicats. Tampoc és correcte
que
cada cop que s'utilitza un vehicle,
per petit que sigui el
desplaçament, es cobrin unes dietes. Els sous dels membres de l'equip de
govern
no
són tan petits com per necessitar cobrar el més minim
desplaçament. El Sr. Callejas afegeix que hi ha actuacions que afecten al
conjunt de la ciutat. Així no és correcte que l'equip de govern prengui la
mesura
de llogar un
pis per una determinada persona i pagar-lo amb fons
públics, amb un import de més de 60.000 ptes. Aquesta actuació hauria
d'haver
estat consensuada amb els
Grups municipals. Per altra banda, els
comptes
presenten algunes inconcrecions. Així,
per exemple, en la compra
d'alguns quadres no hi figura a la factura la precisió de l'autor del
quadre, ni del tema de la pintura ni les seves dimensions. D'aquesta forma
es
fa difícil que en el futur aquests quadres romanen a l'Ajuntament o han
anat
a parar a altres indrets. En un altre ordre de coses, el Sr. Callejas
considera
que no hi ha prou amb actuar
amb honestetat, sinó que cal poder
demostrar-ho.
Hi ha vegades que l'equip de
govern adjudica certes obres a
un
contractista o
proveïdor,
i només es diu que s'ha demanant la seva
resposta via telefònica.
No hi ha constància de què s'hagi complert el
requisit legal de consultar a tres proveïdors i de què dos d'ells hagin
manifestat
que no desitjen
pendre part en la licitació, raó per la qual
s'ha adjudicat a un tercer. Es podria pensar que s'ha adjudicat directament
al
proveïdor que interessava a l'equip de govern. Cal més rigor en aquest
tema.
Per altra banda, en
el tancament dels Pressupostos s'han comprovat
alguns errors. Així,
es
van pressupostar per
1993 una recaptació per
concepte
de multes de trànsit 225 milions.
L'equip de govern es va

equivocar a la baixa, ja que al final s'han imposat 267 milions de ptes. en
Però només s'ha cobrat un 17%.
Això no és una bona gestió. Per

multes.
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altra

banda,

l'endeutament continu d'algunes empreses municipals
ês
Eco-Equip valpresentar l'any 1992 unes pèrdues deyíS milions,
mentres
que l'any 1993 les pèrdues
eren de 20 milions. Els'''deutes a curt
termini
de l'any 1992 eren de 306 milions,
mentres l'angr Í993 eren de 339
milions.
Els deutes a llarg termini
de 1992 eren de
milions, mentres
que
l'any 1993 eren de 504 milions. Els crèdits comercials de 1992 eren de
128
milions, mentres que l'any 1993 eren de 125 milions, però amb una
despesa financera diferida de 80 milions més. Les reserves de la societat
no
s'han incrementat en absolut al llarg dels dos darrers
anys analitzats.
I,
segons indica l'Auditoria, existeixen unes despeses compromeses, que no
es
reflecteixen en
el balanç,
per import
de 665 milions. Tots aquests
diners
els hauran de pagar,
al capdevall, els ciutadans de Terrassa. Per
totes
aquestes
raons,
perquè el Pressupost no s'ha tancat d'una forma
ajustada, es demana el seu retorn i un nou debat.
excessiu.

Tot

seguit

pren

la

paraula el Sr.

Aran, qui comença

la

seva

intervenció

dient que Terrassa Neta és una societat participada per altres
societats, entre elles una municipal. El Sr. Aran recorda que en el seu dia
ja es va explicar que no era objete d'examen en el marc de la Comissió de

Comptes.

En tant que regidor, el Sr. Callejas
del Consell d'Administració d'Eco-Equip.

té vies d'informació com a
El Sr. Aran mostra la seva
sorpresa
pel fet que el Sr. Callejas no sabés fins a la reunió de la
Comissió
de
Comptes que s'estava pagant el lloguer a una determinada
persona
de la nostra ciutat. Afegeix que amb tota seguretat tothom estaria
d'acord
amb aquesta mesura en favor de la Sra. Anna Murià, i que si el Sr.
Callejas no la coneixia és perquè no va llegir el Decret corresponent. El
Sr.
Aran recorda que
periòdicament es passa a tots els Grups municipals
relació
dels Decrets i Resolucions adoptats
per 1'Alcalde-President i els
Tinents d'Alcalde. Tot seguit es refereix a alguns temes plantejats pel Sr.
Callejas que semblen amagar algunes insinuacions carents de fonament. Pel
que
fa a les dietes, el Sr. Aran manifesta que el que es cobra és allò que
estableix
la llei, encara que sigui opinable si és correcte o no rebre les
quantitats fixades. Igualment son opinables altres temes. En aquest sentit
recorda
les pròpies paraules del Sr. Callejas en
relació al profit que en
va treure d'un curset pagat per l'Ajuntament.
En relació als quadres, tot i
que
en les factures no estiguin desglossats
els detalls esmentats pel Sr.
Callejas, sí que estan convenientment inventariats, fitxats i numerats.
membre

procedeix tot seguit a la votació del present vot particular,
presentat pel Sr. Callejas, el qual és desestimat amb el següent resultat:
Es

PSC

(15
( 6
(2
(2

CIU
IC
PP

el

vots)
vots)
vots)
vots)

EN CONTRA

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ
A FAVOR

Es
procedeix tot seguit a la votació
següent resultat:

PSC

(15
( 6
(2
(2

CIU
IC
PP

El

vots)
vots)
vots)
vots)

del present dictamen, amb

A FAVOR
EN CONTRA

ABSTENCIÓ
EN CONTRA

contingut de l'acord aprovat és el següent:

"Aprovar el Compte General de l'Ajuntament, amb la liquidació
balanç de situació, compte de resultats, quadre de finança-

del Pressupost,
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ment

anual, estat de tresoreria,

estat del

deute, compte d'operacions no
als articles 190 i 192 de la
Llei 39/88 i als articles 415 a 435 de la Instrucció de Comptabilitat de 17
de
juliol de 1990, de l'Ajuntaiment i dels seus Organismes Autònoms, i els
Comptes de les Societats Mercantils amb capital majoritari de l'Ajuntament,
corresponents a l'exercici de 1993."

pressupostàries

i altres documents regulats

el torn

Dins

d'explicació de vot pren la paraula el Sr. Pons
qui,
recordant la intervenció del Sr. Aran respecte a què els ciutadans
compleixen les seves obligacions tributàries i que part del pendent de
cobrament
correspon
a
subvencions i altres operacions,
recorda que la
Societat
Municipal de Recaptació encara no ha cobrat més de 15 milions en
concepte de quotes d'urbanitació de
1984. També estan pendents més de 20
milions
en concepte de
contribució territorial urbana de l'any 1985,
21
milions
pel mateix concepte l'any 1986, i 27 milions l'any 1987, etc. Per
altra
banda, l'any 1993 hi havien 4.300 milions pendents de cobrament.
L'any 1992 hi havien 5.078 milions, la qual cosa implica una neteja
important i vol dir que l'any 1992 hi havia paper que es considerava
cobrable i que l'any 1993 ja no ho era.
El

Sr.

Aran insisteix

què, tot i acceptant els volums pen¬
dents, esmentats pel Sr. Pons, cal puntualitzar que el pendent de cobrament
en

està
format
només
pels deutes tributaris que no han estat encara
satisfets.
Afegeix que hi ha un conjunt de rebuts que presenten algunes
incorrecccions
o estan mal girats.
Es procedeix aleshores a donar-los de
baixa
i a
emetre
altres de nous.
S'anul.len els incorrectes
i es donen
d'alta uns de nous. Aquest moviment cal reflexar-ho comptablement.

no

ENS
A.

AUTÒNOMS
GERÈJICIA

D'URBANISME

Epígraf 10) Aprovació

inicial

de

la

modificació

puntual

l'àmbit
d'equipaments de nova
creació
d'obertura a Can Parellada Residencial.
Sotmès

aprova per

a

votació

el

present

i

del
viari

dictamen, l'Ajuntament

P.G.O.

a

pendent

en

Ple

unanimitat els següents acords:
PRIMER.-

fase d'avanç el document elaborat d'ofici
d'Urbanisme, consistent en la proposta de
General d'Ordenació en l'àmbit de la Unitat
d'Actuació
núm. 18, de Can Parellada Residencial, per tal de redéfinir els
limits
de la zona d'Equipament de nova creació (E2) i de viari (V) pendent
d'obertura
corresponent al carrer Europa entre els
carrers Anglaterra i
Aprovar

en

per
la Gerència Municipal
modificació
puntual del Pla

Holanda.
Sotmetre el
document ara
aprovat en
fase d'avanç a
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
les
al.legacions,
els suggeriments
i les
propostes
alternatives que s'estimin oportuns.
SEGON.-

informació

al

TERCER.-

del

sector

i

als

Notificar els acords presents a

propietaris de sòl confrontant

l'Associació de veïns
amb l'àmbit objecte de la

proposta, per tal que puguin presentar les al.legacions, els suggeriments i
les
propostes alternatives que estimin oportú, dins del termini de trenta
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dies

(30) comptat des á& l'endemà de la data

de

'

recepció de la notiíicació
,

Epígraf 11) Aprovació

inicial de la modificació puntual de Ve^studi de De¬
d'ordenació de volums de
l'illa de la R^mbleta
del Pare

tall

Alegre i el
Sotmès
aprova per

a

carrer

votació

Navas de Tolosa.

el

dictamen, l'Ajuntament

present

unanimitat els següents acords:

en

Ple

PRIMER." Aprovar inicialment la
proposta de Modificació puntual
l'Estudi de Detall d'ordenació de
volums de l'illa de la
Rambleta del
Pare
Alegre i el carrer Navas de
Tolosa,
promoguda per Hispania
International
Hotels SA; l'aprovació inicial
s'atorga en el benentès que
de

prèviament

l'aprovació

a

definitiva,

si

el

promotor haurà
gràfica i escrita, un
detall de la solució de la intersecció entre el nou cos edificatori
previst
i
l'edifici
circular
de l'hotel,
que permeti
apreciar els criteris de
formalització
arquitectònica de la mateixa, de manera que aquesta es
prdueixi sense distorsionar les façanes de l'hotel tot garantint la

d'incorporar

escau,

al document, amb la suficient precisió

necessària coherència del

conjunt.

SEGON."
Sotmetre el document ara aprovat
inicialment a Infor"
mació
al públic per tal que
durant el termini de vint (20) dies, comptat
des de l'endemà de la data de la darrera publicació de l'edicte al Butlletí
Oficial
de la Província
i al Diari
de Terrassa, puguin
presentar"Se les

al.legacions

que

s'estimin oportunes.

TERCER."
Notificar els acords presents als propietaris de béns
l'àmbit de l'Estudi de Detall, per tal que pugui presentar al.legacions,
si
ho estimen oportú, dins
del termini de vint (20) dies comptat des de
l'endemà de la data de recepció de la notificació.
en

QUART."
Notificar els
acords
presents
al promotor de la
modificació, advertint"lo de la necessitat d'atendre les observacions fetes
en
l'aprovació inicial per tal que el document pugui assolir l'aprovació
definitiva si

escau.

Epígraf 12) Aprovació de la liquidació definitiva de la
Polígon Industrial Colon II (U.A. 17).
Sotmès
aprova per

a

votació

el

present

urbanització del

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:

PRIMER."
Aprovar la liquidació definitiva de la urbanització
industrial Colón II, unitat d'actuació núm.
17 del Pla General
d'Ordenació,
que s'ha
executat pel sistema de cooperació, íntegrament a
càrrec
dels propietaris del sector i
sense aportació municipal,segons les
dades següents:

polígon

Total de quotes

girades:

Costos d'execució de les obres d'urbanització:
"execució d'obra
158.337.394 PTA
"Control de qualitat
999.363 PTA
"direcció d'obra
1.570.300 PTA
Total

161.852.214 PTA

urbanització
160.907.057 PTA

007943
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Diferència quotes

girades

-

costos d'execució:

Procedir

SEGON.-

a

la

945.157 PTA

devolució de l'excés,

per un total
de
(945.157 PTA), als
les quotes respectives, segons

NOU-CENTES QUARANTA-CINC MIL CENT CINQUANTA-SET PESSETES

del sector i en proporció
figura en l'expedient.

propietaris
llistat que

a

Notificar els acords

TERCER.-

presents a l'Institut

Censal i

Tributari, als efectes oportuns.
Epígraf 13) Aprovació de la modificació d'acords relatius

a una

expropiació

de sòl al Pla Parcial del Roc Blanc.

Sotmès
aprova per

votació

a

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:

PRIMER.- Anul.lar i deixar sense efecte els acords adoptats pel
de l'Ajuntament en
sessions de 15 de gener i de 9 d'abril de 1991,
relatius
a l'expropiació del sòl no aportat a
la JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL

Ple

PLA

PARCIAL ROC BLANC,
finques 60-61 del sector, essent beneficiària de
l'expropiació la dita Junta i seguint-se les actuacions amb els Srs. Manuel
Fabra
Ricart,
Juan Fabra Pachan i Ma.
Rosa Pachan Carbonell; aquesta
anul.lació
es
fonamenta
en
que
en
aquests
acords i les actuacions
subsegüents no s'han seguit amb els propietaris registráis de les finques
objecte d'expropiació o amb qui hagi acreditat de manera fefaent la
condició de causahavent
SEGON.-

la

JUNTA

o

Iniciar

l'expedient d'expropiació del sòl no aportat a
PLA PARCIAL
ROC BLANC,
finques 60-61 de
per
les finques registráis
que
s'assenyalen a
l'apreuament de cada una de les mateixes:

COMPENSACIÓ

DE

representant.

l'àmbit,
constituït
continuació, i aprovar

DEL

el Registre de la Propietat núm. 1 de Terrassa, tomo
secció 2a, foli 161,
finca núm. 66601,
de 88 m2 de
superfície, que és propietat dels Srs. MANUEL FABRA RICART i JUAN FABRA
PACHAN per meitats indivises.
1.-

Finca inscrita

en

llibre 1061,

2163,

valor del sòl

valor d'altres béns
valor total

Finca inscrita

67.800 PTA
301.250 PTA

TRES-CENTES UNA MIL DUES-CENTES
2.-

233.450 PTA

CINQUANTA PESSETES.

el

Registre de la Propietat núm. 1 de Terrassa, tomo
llibre 321,
secció 2a,
foli 92,
finca núm.
15608, de 2017 m2 de
superfície, propietat dels Srs. MANUEL FABRA RICART i JUAN FABRA PACHAN per
en

927,

meitats

indivises.
valor del sòl

1.553.846 PTA

valor total

6.904.604 PTA

SIS

3.-

737,

352

MILIONS NOU-CENTES QUATRE-MIL SIS-CENTES QUATRE

Finca inscrita

llibre

5.350.758 PTA

valor d'altres béns

220,

PESSETES.

el Registre de la Propietat núm. 1 de Terrassa, tomo
secció 2a, foli 37, finca núm. 7788, de 4092 m2 de

en

superfície, propietat de
meitats

Srs.

MANUEL FABRA RICART i JUAN FABRA

valor del sòl
valor d'altres béns
valor total
CATORZE MILIONS
4.-

per

indivises.

IJS-.SSS.IBO PTA
3.152.369 PTA

14.007.749 PTA

SET MIL SET-CENTES QUARANTA-NOU PESSETES.

Finca inscrita

en el
Registre de la Propietat núm, 1 de Terrassa, tomo
llibre 909, secció 2a, foli 20, finca núm. 3107-N, de 5696,30 m2 de
superficie i que conté diverses edificacions, propietat del Sr. AMADEO

2011,

FABRA

BOFILL una meitat
indivisa
i dels Srs.
FABRA PACHAN 1'altra meitat indivisa també
per

MANUEL

FABRA RICART i

JUAN

meitats indivises.

valor del sòl
valor d'altres béns
valor de les edificacions

29.759.234 PTA

valor total

49.258.834 PTA

15.111.315 PTA

4.388.285 PTA

QUARANTA-NOU MILIONS DUES-CENTES CINUANTA-VUIT MIL VUIT- CENTES
TRENTA-QUATRE PESSETES.
Les valoracions

indicades de cada una de les parcel.les registráis resulten
l'aplicació proporcional dels valors del conjunt segons els fulls
d'apreuament aprovats pel Ple de l'Ajuntament de 15 de gener de 1991, que
prevèieu les valoracions següents:
de

sòl

31.550.903 PTA

altres béns

(arbres, jardineria, conreus)
edificacions (només en finca 3107-N)

29.759.234 PTA

valor total

70.472.437 PTA

9.162.300 PTA

TERCER.Notificar els
acords presents
als propietaris dels
objecte d'expropiació advertint-los de que disposen d'un termini de
vint (20) dies hàbils per manifestar per escrit, per si mateixos o a través
de representació legal degudament acreditada, l'acceptació o no dels valors
indicats
i per presentar la valoració
alternativa, justificada en informe
pericial,
i també per manifestar, en el seu cas, canvis de titular que
hauran
d'acreditar-se de manera fefaent. Transcorregut el termini esmentat
sense
rebre resposta s'entendrà que que no hi
ha acceptació i se seguiran
les
actuacions
d'acord
amb
allò
que
preveu
la legislació en matèria
d'expropiació forçosa.

béns

QUART.- Notificar els acords presents a la JUNTA DE CQMPENSAbeneficiària de les expropiacions, a fi i efecte de que en el seu
moment
faci efectiu el
pagament dels apreuaments aprovats i atorgui les
actes de pagament i d'ocupació corresponents.

CIÓ,

Epígraf 14) Aprovació de l'alienació directe de participació
de sòl adjudicat a Céin Roca I.
Sotmès
aprova per

a

votació

el

present

en

copropietat

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:
PRIMER.-

Procedir

a

l'alienació directa de la participació del

43,28 per 100 que pertany a l'Ajuntament de Terrassa per adjudicació en
copropietat de la finca inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de
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al tomo 2322, llibre 1220 de la secció 2a, folis 172 i 173, finca
76.306, que és la finca u.l6 del Projecte de Reparcel.lació del Pla
Parcial
Can Roca I. L'alienació és
a favor dels Srs.
JOSÉ UTIEL BLANES i
MARÍA LUISA GÓMEZ MÁS, per meitats indivises, que són propietaris, téunbé
per meitats, del 56,72 per 100 restant de la finca citada.
Terrassa

núm.

SEGON." El preu de l'alienació, d'acord amb el que estableix el
de Reparcel.lació, és de NOU-CENTES VINT-I-TRES MIL NOÜ-CENTES
VUITANTA-DUES
PESSETES
(923.982 PTA) que els adquirents pagaran en el
moment d'atorgar-se l'escriptura pública corresponent, essent també pel seu
compte totes
les despeses i impostos de la transmissió així com les
despeses d'urbanització pendents (segona fase) que s'estimen en SET-CENTES
SETANTA-QUATRE MIL TRES-CENTES VINT-I-SIS PESSETES (774.326 PTA) segons el
Compte de Liquidació Provisional (CLP) una vegada executada la primera

Projecte

fase.
TERCER."
Destinar
l'import que s'ingressarà per la venda,
NOU-CENTES VINT-I-TRES MIL NOU-CENTES VUITANTA-DUES PESSETES (923.982 PTA),
a obtenció i gestió de sòl,
ingressant-lo a la partida corresponent.

Facultar el Regidor Sr.

QUART."
que

atorgui l'escriptura

QUINTÍN

pública mitjançant

MONTES i

la qual

es

PÉREZ

per

formalitzarà

tal
la

transmissió acordada.

CINQUÈ."
BLANES

i

MARÍA

LUISA

Notificar

els

acords presents

als Srs.

GÓMEZ MÁS.

JOSÉ UTIEL

Epígraf 15) Aprovació inicial del projecte de construcció de la Biblioteca
Central, 1^ fase.
Pren la

paraula en primer lloc la Sra. Fernandez per tal de fer
presentació d'aquest dictamen.
En primer lloc,
posa de manifest
que
aquesta
aprovació culmina un procés d'estudi i inicia un nou procés de
la

canvi

del sistema

d'una

nova

bibliotecari

de la nostra

ciutat, amb la

introducció

concepció. El punt de partida és la llei de 1993 i les lines,
encara
provisionals, del Mapa de lectura pública. El projecte contempla un
espai de 3.125 metres quadrats amb un conjunt de serveis que canviarà la
concepció fins ara establerta de les biblioteques. La Sra. Fernandez
afegeix que, a més de les funcions tradicionals de lectura i d'estudi,
s'introdueixen
També

altres activitats

com

ara

escoltar música

o

veure

videus.

disposarà de connexió informàtica amb la xarxa de biblioteques del
El servei de préstec no només es limitarà als fons de la bibíioteca,
sinó
també serà possible amb fons d'altres
biblioteques. Els espais estan
concebuts
per poder ser utilitzats
per grups, amb la
possibilitat de què
puguin connectar els seus ordinadors personals a la xarxa informàtica de la
biblioteca.
Es disposarà també de sales polivalents
per a la dinamització
cultural
de la
ciutat, així com per a la realització de conferències,
exposicions, etc. També hi hauran espais per a gent jove. La Sra. Fernandez
informa també que la biblioteca disposarà d'espais i serveis especialitzats
pensats
per incentivar als nens
a la lectura, per
mitjà de contes i una
sèrie
d'infraestructures destinades
a
aquest fi. Tots
els espais de la
biblioteca estan concebuts en base a uns criteris definits a partir de les
anàlisis
fetes per professionals sobre les necessitats de la ciutat. S'han
fet
estudis
sociològics i demogràfics,
que
han servit de base a la
proposta.
La Sra. Fernandez afegeix que les previsions d'assistència és de
1.500 a 2.000 persones diàries en un inici de funcionament de la bibliteca.
Aquestes xifres es podran incrementar en el futur. El projecte contempla
també
una sèrie d'espais ajardinats, així com
el màxim aprofitament de la

país.
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es

llum

natural.

La

concepció
gratuït
un

També
Fernandez
assenyala que

pe^et la possibilitat

del que ha d'ésser
per a tots els usuaris.
realitzat

cop

d'incorporar

un

bíTbü^bus.

aquest projecte
correspon yá/ima altra
una biblioteca.
El servei
siefà públic
i
Finalment, la Sra.

Fernan^eré^considera
comptaié^

que

aquest
projecte, Terrassa
amb la millor
biblioteca existent en aquest moment al
nostre
país,
ja
que
el projecte
ulllor^ tots aquells problemes i
inconvenients que s'han observat en altres
instal.lacions
construïdes recentment. Es tracta d'un
gran

Terrassa.

Sotmès
a
votació
el
present
aprova per unanimitat els següents acords:

projecte per

dictamen, l'Ajuntament

en

a

Ple

PRIMER.Aprovar inicialment el projecte de construcció de la
Biblioteca Central, amb un
pressupost de 483.779.200,- PTA, amb la incorpo¬
ració
de l'observació
continguda en l'informe emès pel Cap de la Unitat de
Planejament Urbanístic de la Gerència.
SEGON.- Aprovar, a efectes
d'execució,
de construcció de la Biblioteca
Central, amb un

la la. Fase del projecte
pressupost de 196.257.544,-

PTA.

TERCER.- Sotmetre a informació
pública per un termini de
dies, els projectes esmentats, mitjançant edicte publicat a la
local.

(30)

QUART.-

període
d'Obres

En el

premsa

de què no

es presentin reclamacions
en el
faculta al Regidor
delegat en matèria
Públiques, per l'aprovació definitiva d'aquests projectes, sense

d'informació pública,

necessitat d'acord

es

exprés del Ple Municipal.

CINQUÈ.lars

cas

trenta

reguladores del

Aprovar el Plec de Clàusules administratives particu¬
contracte d'obres
de la
la. Fase
del projecte
de

construcció de la Biblioteca Central.

Dins
el torn d'explicació de vot pren la
paraula el Sr. Massó,
qui es congratula de l'aprovació d'aquest projecte. Tot i no dubtant de què
pugui tractar-se de la millor biblioteca del país, cal no oblidar la resta
de
la xarxa de
biblioteques de la ciutat, ja que es tracta d'un servei
també necessari.
La

Sra.

Fernandez

replica

que

també s'ha

iniciat

un

procés de

transformació
de la xarxa de biblioteques de
la ciutat. L'equip de govern
ha
impulsat la constitució d'una comissió del Pla de Biblioteques, per tal
d'analitzar
i fer propostes
de cara a la transformació

d'aquesta

xarxa.

Aquesta comissió està integrada, a més de per l'equip de govern, pels Grups
municipals
de l'oposició,
la Plataforma Bibliotecària,
la Federació
d'Associacions
de Veïns, les bibliotecàries
de la plantilla municipal,
a
més
dels
professionals de les biblioteques de la Generalitat i la
Diputació.
Aquesta Comissió farà les propostes
més adients a les
necessitats de la ciutat.

Epígraf 16) Aprovació

de la revisió de
preus i pròrroga del
contracte de
manteniment de l'enllumenat públic i semàfors de la ciutat.
Es

el

procedeix tot seguit
següent resultat:

007945

-A

a

la votació del present dictamen. cimb
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IC
PP

El

A FAVOR

vots)
vots)
vots)
vots)

ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ
ABSTENCIÓ

contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.Revisar el preu del
contracte del servei de conser¬
vació
i
manteniment
de
l'enllumenat públic i semàfors de Terrassa,
fixant-se
el nou preu del contracte, a partir de
l'I de gener de 1993, en
la
quantitat de TRENTA-DOS MILIONS
QUATRE-CENTES
CINC-CENTES
SEIXANTA-SIS PESSETES (32.459.566,PTA), que representa una

CINQUANTA-NOU MIL

sobre

diferència

QUATRE-CENTES
PTA).

el

preu

MIL

DOTZE

fixat per al mateix any de TRES MILIONS
NOU-CENTES VUITANTA-VUIT PESSETES (3.412.988,-

servei de conservació i
Terrassa, per a l'any
1994,
el concessionari del qual és l'empresa "ELECTRICISTES TERRASSENCS,
SCCL",
en la quantitat
de TRENTA-DOS MILIONS QUATRE-CENTES CINQUANTA-NQU
MIL
CINC-CENTES
SEIXANTA-SIS
PESSETES
(32.459.566,- PTA), subjecte a
l'actualització de preus, en el seu moment, si s'escau.
Fixar el preu del contracte del
de l'enllumenat
públic i semàfors de

SEGON.-

manteniment

TERCER."
Reconèixer un crèdit, a favor
de l'empresa "ELECTRI¬
TERRASSENCS,
SCCL"
d'un
import de SIS
MILIONS VUIT-CENTES
VINT-I-CINC
MIL
NOU-CENTES
SETANTA-SIS
PESSETES (6.825.976,- PTA),

CISTES

corresponent

a

exercicis
anterior.
els

la diferència entre

Prorrogar, amb

QUART.contracte

semàfors

el preu del contracte satisfet durant
del contracte establert en l'acord

1993 i 1994 i el nou preu

efectes

de l'I de

gener

de 1995,

el

de conservació i manteniment del servei de l'enllumenat públic i
de la ciutat,
adjudicat a l'empresa "ELECTRICISTES TERRASSENCS,

la nova adjudicació d'aquest contracte i,
període d'un any, amb manteniment de les actuals condi¬
cions
contractuals, subjecte a l'actualització de preus, en el seu moment,
si
s'escau, així com a l'adequació del nou tipus impositiu de l'IVA per a
SCCL", en tant no es procedeixi a

en

tot

cas,

per un

1995.

Epígraf 17) Aprovació

del plec de condicions particulars per a la contrac¬
d'electrificació del Projecte d'urbanit¬

tació
de la separata
zació de Can Roca I.
Sotmès

aprova per

a

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:
PRIMER.-

lars

votació

d'urbanització

Aprovar el plec de clàusules

administratives particu¬

contracte d'obres de la separata del projecte
del Pla Parcial de Can Roca I, relativa a l'electrificació

reguladores

del

del sector.

terme

SEGON.Iniciar els tràmits corresponents per
tal
l'execució de les obres descrites en l'apartat anterior.

de portar a

Epígraf 18) Aprovació inicial del projecte i imposició de contribucions
especials del carrer Navas de Tolosa entre els carrers Guillem
de Muntanyans i Joan Mompeó.
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Sotmès
aprova per

a

votac[ió el

present

unanimitat els següents acords:

dictamen, l'Ajuntament

PRIMER."
carrer

Aprovar inicialment el projecte
Tolosa,
entre els carrers
Guillem de
pressupost de 24.013.438,- PTA.

Navas de

Mompeó, amb

un

.en

Ple

d'.i^ííanització

M&tanyans

del
i Joan

SEGON."

Aprovar la imposició de Contribucions Especials en
projecte d'urbanització del carrer Navas de Tolosa, entre
els
carrers
Guillem
de
Muntanyans i Joan Mompeó, fixant com a base
imposable la quantitat de 21.612.095,- PTA, que constitueix el 90 % del
cost
de
projecte,
de conformitat amb els conceptes i imports que es
l'execució

del

detallen

la fitxa i que es transcriuen a continuació:

en

Partida

Pressupost projecte

Clavegueram

1.985.577,3.507.613,"
2.391.374,449.359,13.001.342,995.963,1.285.293,"
396.917,-

Asfaltat
Voreres

Obertura

carrer

i tanques
Enllumenat públic

Murs

Altres
Control de

qualitat
TOTAL

24.013.438,"

Base imposable

1.787.019,3.156.852,2.152.237,404.423,11.701.208,896.367,1.156.764,357.225,21.612.095,-

els documents aprovats

informació pública
per
un termini de trenta dies (30), mitjançant edicte publicat a la premsa
local,
considerant-se que si no es presenten al.legacions en el referit
període s'entendran aprovats definitivament.
TERCER."

Sotmetre

a

Aprovar el Plec de Clàusules administratives particu¬
reguladores del contracte d'obres del projecte d'urbanització del
carrer
Navas de
Tolosa, entre els carrers Guillem de Muntanyans i Joan
QUART."

lars

Mompeó.

CINQUÈ."
esmentat, una

la contractació de les obres del projecte
vegada hagi estat aprovat definitivament.
Procedir

a

Epígraf 19) Aprovació de l'alteració de la qualificació jurídica d'un finca
propietat de l'Ajuntament ubicada al carrer Pintor Viver, núm.

Sotmès
aprova per

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:

qualificació jurídica de la finca de 372,28
superfície, inclosa dins l'àmbit de la Modificació
Puntual del Pla General en el sector de la RENFE, desafectant-la del domini
públic i donant-la d'alta en l'inventari municipal de béns immobles com a
bé de naturalesa patrimonial.
PRIMER." Alterar la

metres

quadrats

de

SEGON.Sotmetre l'expedient a informació
pública pel termini
(20) dies, mitjançant anunci exposat al Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament i publicat a la premsa local, transcorregut el qual, sense que
s'hagin
presentat reclamacions
o al.legacions,
l'alteració de
la

de

VINT

qualificació jurídica de la finca s'entendrà

aprovada definitivament.
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els
presents acords
als senyors Jaume i
l'entitat Galobardes, S.A. per tal que, d'acord amb

Notificar

TERCER."

Gumà i Grau i

Teresa

a

determina l'article 55 de la Llei d'Expropiació Forçosa, puguin
en el termini
d'un mes comptat des del dia següent al de la
notificació, el dret de reversió sobre la finca desafectada.
el

que

exercitar,

tal que enderroqui les
núm. 5, planta baixa porta

al Sr. Rafael Gordillo per

Epígraf 20) Requeriment

obres efectuades al carrer La Forja,

quarta.
Sotmès
aprova per

votació

a

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:

Requerir al Sr.
RAFAEL GORDILLO per a que, en el
enderroqui les obres executades en la vivenda del
Forja núm. 5, planta baixa,
porta quarta, que són il.legalitzables,
PRIMER."

termini
0/

La

màxim d'üN MES,

forjat"SOStre realitzat en el celobert comunitari. Havent
d'aportar certificat, emès per tècnic competent i visat pel corresponent
Col.legi, acreditatiu del compliment d'això manat.
és

a

dir:

el

SEGON."

Que

s'anoti

el

present

acord

al

Registre de

la

Propietat corresponent.
Epígraf 21) Requeriment a la Sra. Francisca Miralles Sánchez per tal
enderroqui les obres efectuades al carrer Bages, núm. 34
ser il.legalitzables.
Sotmès
aprova per

votació

a

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

que
per

Ple

unanimitat els següents acords:

MIRALLES SÁNCHEZ per a
MES, enderroqui les obres executades en la
núm. 34 que són il.legalitzables, és a dir: l'ampliació
de
l'70 metres per
tot l'cimple de la façana efectuada en la planta pis
primer, havent de deixar el tancament de la façana posterior al lloc on era
cunb
anterioritat
a
les obres
objecte del present expedient.
En aquest
mateix termini s'ha d'aportar certificat, emès per tècnic competent i visat
pel corresponent Col.legi, acreditatiu del compliment d'això manat.
Requerir a la Sra. FRANCISCA

PRIMER."

que,
en el termini
finca
del C/ Bages

màxim d'UN

SEGON."

Que

s'anoti

el

present

acord

al

Registre de

la

Propietat corresponent.
Epígraf 22) Requeriment
enderroqui
sa,

núm. 13

Sotmès
aprova per

a

a la Societat Mercauitil
Ajimar, S.A. per tal que
les obres efectuades a la finca del carrer SaragoS"
per

ser

votació

il.legalitzables.
el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:
PRIMER."

Requerir a la mercantil "AJIMAR, S.A." per a que, en
enderroqui la part de les obres executades en la
núm. 13 que són il.legalitzables, és a dir:

el termini màxim d'UN MES,
finca
del
C/
Saragossa

de volum a nivell de planta baixa i l'augment de volum i de
nivell de la planta pis primer, en la part que es troba fora de la
fondària
màxima
edificable permesa de 13'80 metres. Havent d'aportar
l'augment
sostre

a

emès per tècnic competent i visat pel corresponent
acreditatiu del compliment de l'esmentat enderroc.
certificat,
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Col.legi,

^^•TA4¡r^
•

/^X

♦

x^-Xy^
SEGON,"

Requerir

que^x^

igualment a AJIMAR, S.A. per a
MES, legalitzi la resta d'obres
efectuad^'Wla finca
de
referència que no s'ajusten a allò previst
en la
70/92,
mitjançant sol.licitud de la corresponent llicència
mateix

termini d'UN

llicèp^^f^.M.

d'Obreíé^^ajors.

TERCER."

Que

s'anoti

el

present

acord al

Registre de

la

Propietat corresponent.
Epígraf 23) Requeriment al Sr. Antoni Iborra García per tal que enderroqui
part
de barana al terrat de la plcuita segona de la finca
situada
al carrer Maria Auxiliadora, núm. 198 per ser il.legalítzable.
Sotmès
aprova per

votació

a

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:

PRIMER."
Requerir al Sr. ANTONI IBORRA GARCÍA per a que, en el
termini màxim d'UN MES, enderroqui la part de la barana que supera l'alçada
màxima
permesa d'un
metre, construida
en el
terrat situat
a nivell
de

planta segona de la finca del C/ Maria Auxiliadora núm. 198, que és
il.legalitzable. Havent d'aportar certificat, emès per tècnic competent,
acreditatiu del compliment d'això manat.
SEGON."

Que

s'anoti

el

present

acord

al

Registre de

la

Propietat corresponent.
Epígraf 24) Requeriment als Srs. Rafael i Antònia González Salinas
que
enderroquin les obres efectuades a la finca del
Balmes, núm. 56 per ser il.legalitzables.
Sotmès
aprova per

votació

a

el

present

dictamen, l'Ajuntament

per

tal

carrer

en

Ple

unanimitat els següents acords:

Requerir als Srs. RAFAEL i ANTQNIA GQNZÁLEZ SALINAS
el termini màxim d'UN MES, enderroquin la part de les obres
en la finca del C/ Balmes núm.
56 que són il.legalitzables, és a
dir, la zona ampliada dels voladissos de la façana posterior de les plantes
pis segon i tercer; havent d'aportar, èn el mateix termini d'un mes,
certificat
emès per
tècnic competent i visat pel corresponent Col.legi
acreditatiu del compliment de l'esmentat enderroc.
PRIMER."

per
a que,
efectuades

en

SEGQN."

Que

s'anoti

el

present

Registre de

la

de la Junta Arbitral

de

acord

al

Propietat corresponent.
B.

IMSAV

Epígraf 25) Aprovació del conveni de constitució
Consum Municipal de Terrassa.

paraula el Sr. Callejas per tal de posar de manifest
del document de constitució de la Junta Arbitral manca
sèrie d'espais en blanc amb el nom de la ciutat de Terrasa.

Pren

que

en

el

omplir tot

la

text
una

part de la Presidència es posa de manifesta que l'exemplar
signat per les diferenents parts era complert, amb totes les dades. Potser
en
l'exemplar que ha arribat a les mans del Sr. Callejas hi manca omplir
els
espais en blanc. El que cal aprovar en aquests moments és el document
tal com va ser signar per les diferents parts.
Per

359
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Corominas recorda que l'exemplar que hi figura a l'expe¬
és el que disposa el Sr. Callejas, és l'esborrany que es va
aprovar en el Consell d'Administració de l'IMSAV, no el conveni. El Sr. Co¬
rominas
recorda que aleshores ja es
va dir que era un
esborrany i que el
text
definitiu, el que es va signar, estava en el Departament de Comerç i
Consum
de la Generalitat. Aquest text definitiu, afegeix el Sr. Corominas,
El Sr.

dient,

que

està redactat
El

definitiu
dictcimen.

català i castellà.

en

Sr.

Callejas insisteix

en

què

no

té coneixement del text
la documentació del

que es va signar,
ja que no forma part de
Això suposa un incompliment de la normativa.

la Presidència s'insisteix en què el document
s'inclou a la documentació. I també recorda que
ja es va informar d'aquest fet en el Consell d'Administració de l'IMSAV. En
qualsevol cas, tothom coneix el contingut del que avui se sotmet a la
consideració
del Ple. Per aquesta
raó procedeix realitzar la votació del
present dictamen.
Per

definitiu és

part

Sotmès
aprova per

de

idèntic al que

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat el següent acord:

"Aprovar el document de constitució de la Junta Arbitral de
Municipal de Terrassa, que acompanya aquest dictamen, on s'estipulen
les normes per al funcionament de les juntes arbitrals adherides al Sistema
Consum

Arbitral de Consum."

d'explicació de vot pren la paraula el Sr. Ballbé
recorda perfectament el que es va dir en el Consell
d'Administració de l'IMSAV, del qual en forma part. Tot i així cal mantenir
les
formes i complir la
normativa. Si el document es va signar no entén
perquè no formava part de la documentació dipositada a Secretaria. Tampoc
s'ha
pogut comprovar si el text havia estat
traduït al català, tal com es
va
acordar en el propi Consell,
i com havia quedat aquesta traducció. El
Sr.
Ballbé insisteix en què no ha pogut veure
el text definitiu que es va
signar.
el torn

Dins

assenyalar

per

que

El
Sr. Corominas insisteix en què el que avui es presenta a la
consideració del Ple és l'acord pres pel Consell d'Administració, sense cap

modificació,

amb

el

favorable

vot

del propi

Sr. Ballbé.

També es va
bilingüe
de
la

aleshores que el text
que se signaria seria
una versió
català-castellà
que
prepararia
el Departament
corresponent
Generalitat. Aquest document està dipositat a Secretaria.
informar

C.

PAME

Epígraf 26) Aprovació del canvi de denominació del C.P. Séuit Llorenç.
Sotmès
aprova per

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:
PRIMER.-

Aprovar el canvi de denominació del CP SANT LLORENÇ
pel de C.I.P. SANT LLORENÇ DEL MUNT, de conformitat amb l'acord del Consell
Escolar del centre de data 25 d'abril de

SEGON.-

compliment
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de les

Per
normes

a

1994.

l'efectivitat

de

l'acord

de procediment aplicades,

precedent i en
regulades pel Decret

^

r ■ >7

133/81,

de 2 de

docents
General

públics,

mai^,

sobre atribució i

canvi de denominació dels centres
la Generalitat
de
Catalunya, Direcció
Professorat
i
Centres
Docents,
el canvi de

sol·licitar

de
Gestió
denominació esmentat.

del

a

TERCER.Facultar
el
President-delegat del PAME i Tinent
d'Alcalde de Serveis al Ciutadà, senyor
Josep Corominas i Busqueta, per tal
que signi la documentació necessària per dur a terme els acords precedents.

Epígraf 27) Aprovació del canvi de denominació del
Sotmès
aprova per

a

votació

el

C.P.

Torrella.

dictcimen, l'Ajuntament

present

en

Ple

unanimitat els següents acords;
PRIMER."

d'Educació

Aprovar el canvi

General

conseqüència

Bàsica

TORRELLA

de denominació del
pel d'IES CAVALL

del canvi d'impartició d'ensenyaiment,

Col·legi Públic
BERNAT,

en passar

secundària.

com

a

de primària

a

SEGON."
Per
a
l'efectivitat
de
l'acord
precedent i en
compliment de les normes de procediment aplicades, regulades pel Decret
133/81,
de 2 de maig, sobre atribució i canvi de denominació dels centres
docents
públics, sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, Direcció

General

de
Gestió
denominació esmentat.

del

Professorat

i

Centres

Docents,

el

canvi

de

TERCER."
Facultar
el
President-delegat del PAME i Tinent
d'Alcalde de Serveis al Ciutadà, senyor Josep Corominas i Busqueta, per tal

que

signi la documentació necessària

Epígraf 28) Aprovació

per

dur

a terme

els acords precedents.

de la cessió de la finca urbana situada
Pi, seu de l'IES Torre del Palau.

al Camí de

Can Boada del

Sotmès
aprova per

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:

Cedir gratuïtament a
la Generalitat de Catalunya el
i les edificacions existents en el mateix,
situats al Camí de Can
Boada
del Pi s/n, de la ciutat de Terrassa,
seu de l'IES TORRE DEL PALAU,
qualificat com a bé de propis, amb destinació a la finalitat exclusiva de
la impartició d'ensenyament secundari.
PRIMER."

terreny

SEGON."
un

de

termini

reclamacions,
es

Que

que

es

dies

15

seran

sotmeti l'expedient a informació pública durant
al

Tauler

resoltes

per

d'Anuncis
de
l'Ajuntament per oir
la Corporació. Si no n'hi ha, l'acord

considerarà definitiu.

TERCER." Que se'n doni compte al Departament de Governació i al
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Epígraf 29) Aprovació

de la cessió de la finca urbana situada al
seu de l'IES Cavall Bernat.

carrer

La

Castellassa, s/n,
Sotmès
aprova per

007948

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:
PRIMER."

terreny

a

Cedir

i les edificacions

-A

gratuïtament a la Generalitat de Catalunya el
existents en el mateix, situats al carrer La
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Castellassa

s/n, de la ciutat de Terrassa i seu de l'actual IES CAVALL
qualificat com a bé de propis, amb destinació a la finalitat
exclusiva de la impartició d'ensenyament secundari.
BERNAT,

SEGON.un

de

termini

Que

es

dies

15

reclamacions,
es

que seran
considerarà definitiu.

sotmeti l'expedient a informació pública durant
al

Tauler

resoltes

per

d'Anuncis
de
l'Ajuntament per oir
la Corporació. Si no n'hi ha, l'acord

TERCER.- Que se'n doni compte al Departament de Governació i al
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Epígraf 30) Aprovació de la cessió
S¿uita Eulàlia, num. 10,
Sotmès
aprova per

a

votació

el

de la finca urbana situada al
de l'IES Vallparadis.

carrer

seu

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:

PRIMER.Cedir gratuïtament a
la Generalitat de Catalunya el
i les edificacions existents en el mateix, situats al carrer Santa
Eulàlia
número
10,
de la ciutat de Terrassa i seu de l'actual IES
VALLPARADIS,
qualificat com a bé de propis, amb destinació a la finalitat
exclusiva de la impartició d'ensenyament secundari.

terreny

SEGON.un

de

termini

reclamacions,
es

Que

15
que

es

dies

sotmeti l'expedient a informació pública durant
al

Tauler

resoltes

seran

per

d'Anuncis
de
l'Ajuntament per oir
la Corporació. Si no n'hi ha, l'acord

considerarà definitiu.

TERCER.- Que se'n doni compte al Departament de Governació i al
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
D-

IMCET

Epígraf 31) Aprovació

inicial

del

Reglament

de

les

Fires

Municipals

d'Artesania de Terrassa.
Sotmès
aprova per

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:
PRIMER.-

el Reglament
de les Fires
Municipals
complementat per la corresponent ordenança
els seus preus públics, vindrà a regular la
prestació i l'ús d'aquest servei.
Aprovar

d'Artesania de Terrassa el qual,
fiscal
municipal que estableix

SEGON.-

30

Exposar al públic el Reglament esmentat pel période de
es puguin presentar al·legacions
o reclamacions,
si no se'n presenta cap, quedarà definitivament aprovat.

dies als efectes que

entenent-se

que,

TERCER,-

Determinar que l'efectivitat d'aquest Reglament sigui
partir del 25 de novembre d'enguany, podent-se iniciar les actuacions
corresponents
de cara a la implantació d'aquest Reglament de forma
condicionada fins a l'aprovació definitiva.
a

Epígraf 32) Aprovació

inicial de l'Ordenança Fiscal reguladora dels preus
públics per a l'ocupació de mòduls i utilització de serveis i
infraestructures de les Fires Municipals d^Artesania de Terrassa.
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'

•

•

I
Sotmès

a

^ '
votació

aprova per unanimitat els

PRIMER.de

mòduls

i

el

present

Següents acords:

Aprovar els

utilització

de

preus
serveis

dictamen, l'Aj^iíhtament

'

públics
i

en

Ple

corresponents a l'ocupació

infraestructures de les Fires
Municipals d'Artesania, en compliment del que estableix la Llei 39/88, de
28
de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, amb el redactat que
consta en l'expedient i d'acord amb les
tarifes següents:
*

*
*

*

30

dies

Fira d'Hivern (20 dies)
Fira de Primavera (10
dies)
Fira d'Estiu (10 dies)
Fira de Tardor

60.000
40.000
40.000
40.000

(10 dies)

PTA/Mòdul
PTA/Mòdul
PTA/Mòdul

PTA/Mòdul

SEGON."
als efectes

entenent-se

que,

Exposar al públic l'Ordenança esmentada pel període de
que
es puguin presentar al.legacions
o reclamacions,
si no se'n presenta cap, quedarà definitivament aprovada.

TERCER.- Determinar que

l'efectivitat d'aquesta Ordenança sigui
partir del 25 de novembre d'enguany,
podent-se iniciar les actuacions
corresponents
de cara a la implantació d'aquest Reglament de forma
condicionada fins a l'aprovació definitiva.
a

Epígraf 33) Aprovació del conveni de col.laboració entre la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa per a la reforma i millora
del Camp Municipal de Futbol de Can Jofresa.
Sotmès
aprova per

a

votació

el

present

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat el següent acord:
"Aprovar

el

protocol de col.laboració subscrit entre la
l'Esport, la Direcció General de Serveis Comunitaris
i
l'Ajuntament de Terrassa per procedir a la remodelació, millora i
ampliació de les instal.lacions del camp municipal de futbol de Can Jofresa
gestionat per la Unió Esportiva Sant Josep-Can Jofresa."
Secretaria

General de

Epígraf 34) Aprovació

dels estatuts i constitució del
de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.

Per

Consorci del Centre

part de la Presidència s'anuncia

de
la Regidora, Sra. Fernandez,
l'esmena és el següent:

d'una

esmena

la presentació, per part
al dictamen. El contingut de

"En
l'annex
3
dels
Estatuts
(on s'especifica l'aportació
econòmica de la Diputació per a 1995), existeix un error de càlcul del Cap.
I
a l'haver-se calculat el cost del personal
que la Diputació hi transfe¬
reix
en base a la seva
situació del 1994, i no
en la previsió de la
que
tindrà el 1995. Per aquest motiu l'import de l'aportació econòmica dirigida

al

passa
a quantificar-se en
35.965.912 PTA, modificant-se així
total de l'aportació econòmica de la Diputació al Consorci del
Centre
de Documentació
i
Museu Tèxtil, que
queda xifrada per a 1995 en
61.262.106
PTA.
No
afecta l'Ajuntament
de Terrassa tota vegada que no
s'estableix aportació econòmica municipal alguna per a aquest Corsorci.

Cap. I

l'import

14.2),
Compte

En
la
pàgina 5 dels Estatuts, concretament al seu article
detecta un anacronisme legal tota vegada que en l'actualitat el
de Patrimoni forma part integrant del Compte General, de tal forma

es

007949
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que

no

cal

redactat
Centre

la liquidació independentment. Per aquest motiu, el
2 de l'article 14 dels Estatuts del Consorci del
Documentació
i
Museu
Tèxtil
quedaria amb el tenor literal
aprovar-ne

de
de

l'apartat

següent:
'2.
Elaborar
el
Pressupost,
Compte General i de l'Inventari de Béns.'"

la

proposta de

liquidació del

la paraula
la Sra. Fernandez per tal de procedir a la
l'esmena, tot dient que les modificacions venen donades pel fet
que,
cimb posterioritat a l'aprovació pel Consell d'Administració de
l'IMCET,
es va rebre
una
comunicació de la Diputació de Barcelona on es
detectaven
uns errors
que
són els que ara es proposa esmenar. La Sra.
Pren

defensa

de

Fernandez
afegeix que aquesta
modificació
l'aportacio econòmica de la Diputació.
Tot

aprovada

per

seguit es procedeix
unanimitat.

Sotmès
aprova per

votació

a

el

a

suposa

un

increment

la votació de l'esmena,

present

de

la qual és

dictamen, l'Ajuntament

en

Ple

unanimitat els següents acords:

Aprovar els Estatuts del Consorci del Centre de
Tèxtil, així com els annexes que en formen part
integrant, amb la redacció literal que consta en l'expedient.
PRIMER.-

Documentació

i

Museu

SEGON.-

Documentació

i Museu

Aprovar la constitució del Consorci del Centre de
Tèxtil,
d'acord i en la forma que regulen els seus

estatuts.

En

aquests moments, per part de la

Presidència

es proposa que

Portaveu del Grup municipal d'IC d'alterar
l'Ordre del Dia, en el sentit de donar pas a continuació a la intervenció
del representant del Grup de Cooperació del Campus de Terrassa, deixant per
tot
seguit el tractament dels capítols de propostes urgents i de precs i
s'accepti

el suggeriment

del

preguntes.
El
Sr.
Callejas manifesta la seva conformitat amb aquesta
modificació
de l'Ordre del Dia, tot demanant a la Presidència que a l'hora
de
tractar l'apartat de precs i preguntes actuí amb tolerància en el temps
concedit a cada regidor que intervingui.
El

Alcalde, atenent aquesta petició, plateja que la durada
s'allargui fins a deu minuts més tard de mitjanit. Donat que la
resta
de Portaveus donen també la seva conformitat,
es passa tot seguit a
la
intervenció
del
representant del Grup de
Cooperació del Campus de
del

Sr.

Ple

Terrassa.

PONÈNCIA PARTICIPACIÓ

CIUTADANA

Intervenció proposada pel Grup de Cooperació del Campus Terrassa en relació
a l'inclussió d'una partida del 0'7X del pressupost per a ajudar als països

subdesenvolupats.

Pren

la

paraula el Sr. Juan

Martínez Magaña, representant del

Grup de Cooperació del Campus de Terrassa, qui manifesta en primer lloc que
no
només
actua
en representació
de l'esmentat Grup sinó també de les
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entitats que constitueixen la Plataforma que ha desenvolupat
pel 0,7% a la nostra ciutat. Afegeix que cal feliqi-tar-se per
1'important!ssim acord pres per aquest Ple en relació a ,.la cooperació
internacional
i solidària,
la qual cosa dignifica la n6stra ciutat per
mitjà de les actituds dels seus ciutadans. Tant de bó al^^xn dia Terrassa es
pogués caracteritzar pel seu caràcter de ciutat solidària; aleshores
caldria sentir-se orgullós de viure a Terrassa. El Sr. Martínez transmet el
missatge de la Plataforma, en el sentit de què la campanya té com a
objectiu i lema la solidaritat. Es tracta d'una campanya essencialment
protagonitzada per gent jove i que ens ha de fer reflexionar. La joventut
reacciona davant una realitat que no funciona en la nostra societat,
que no
li
convenç. Es
tracta doncs
d'un missatge d'unitat, de què cal actuar
conjuntament.
El camí és que cal superar barreres i obrir-se a totes
aquelles
entitats que comparteixen idees.
És també un missatge de
corresponsabilitat, ja que la importància de l'acord no és només la
quantitat que s'hi destina, sinó que per primera vegada s'està començant a
assumir
que allò
que esdevingui
al Tercer Món no és alié a la nostra
realitat, ja que nosaltres en som corresponsables. No s'ha d'actuar obligat
per
una obligació moral, sinó
perquè tenim una responsabilitat moral per
fer-ho.
El
Sr.
Martínez
assenyala que la campanya transmet també un
missatge
de solidaritat, sense discriminació.
La
solidaritat
és un
sentiment
ampli que s'ha d'aplicar sense tenir en compte les fronteres, ja
sigui en el Tercer o el Quart Món. El Sr. Martinez manifesta que el
col.lectiu
que
representa
i la Plataforma se senten orgullosos de la
resposta
social que s'ha produït a la campanya. També és molt positiu i
fonamental
el debat social que ha provocat,
més enllà dels acords presos.
El
0,7% no és l'únic objectiu a assolir, ni pot canviar el món, però és un
camí que permet avançar en la presa de conciència d'una realitat. En aquest
sentit
també
pot
ajudar a solucionar els nostres propis problemes,
essencialment
la presa
de conciència entorn a la corresponsabilitat de
construir
entre tots un món millor, caminant
envers el respecte als drets
humans
reconeguts per les Nacions Unides
en la seva Carta: que
totes les
persones
del Món neixin amb aquests mateixos drets. Per altra banda, el
Pressupost que avui s'ha aprovat obre, a nivell de ciutat, les portes a un
treball
seriós en el
terreny de la solidaritat i
la cooperació. Això és
fonamental per continuar avançant en la creació d'una conciència ciutadana,
i
que les ONG i altres entitats que treballen en aquest terreny a Terrassa
puguin continuar desenvolupant projectes que involucrin a una gran majoria
de
ciutadans. Permetrà, en
definitiva, que la cultura de la solidaritat
quaranta-tres
la

campanya

comenci

a

assentar-se

a

la

nostra

ciutat.

El Sr.

Martinez

es

mostra

compromís que s'assumeix a nivell de ciutat. Els qui han
intervingut en la campanya són perfectament conscients del compromís en la
recerca
i canalització dels recursos,
així com en la transparència de la
seva aplicació, que els diners serveixin per les finalitats que abans s'han
esmentat.
Finalment el Sr. Martínez formula les qüestions que els col.lectius
que
representa volen plantejar a l'equip de govern municipal. En
primer lloc manifesta que no es pot desconèixer allò que és una realitat
ciutadana:
la trobada de tot un conjunt d'entitats
que estan fent un gran
esforç en matèria de solidaritat. Aquest esforç podia haver passat
desapercebut, ignorant-se que hi ha quasi quaranta entitats que d'una o
d'altra
forma estan treballant en
aquest terreny. El Sr.
Martínez demana
que
en la constitució del
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació,
des de l'Ajuntament es faci un esforç en reconèixer aquesta tasca. En segon
lloc,
el Sr. Martínez considera que la declaració de recolzament del 0,7%
pot
ser una mica ambigüa, raó per la qual
demana que se'n vagi més enllà,
adoptant el compromís, per part de totes les forces polítiques municipals,
de
treballar en el sentit de què la destinació del 0,7% sigui una realitat
en un termini concret. Aquest termini convindria que fos l'any 1996.
El Sr.
conscient

007950

del
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•s

Martínez demana que

l'Ajuntament

en

Ple

es

manifesti

en aquest

sentit.

la

paraula tot seguit el Sr. Villasol, qui manifesta en
primer lloc el seu acord amb l'anàlisi i la valoració que acaba de fer el
Sr.
Martinez. Afegeix que l'acord que avui ha
pres l'Ajuntcunent en Ple és
molt
important per a la ciutat. S'ha resolt de forma satisfactòria la
posició de l'Ajuntament davant el que avui en dia és el principal problema
que
pateix el món: la desigualtat entre el Nord i el Sud, entre les
societats
opulentes i les que viuen en la penúria. L'Ajuntament en Ple ha
pres
una posició de solidaritat
i de compromis davant aquest tema, anant
més
enllà d'allò que és d'estricta competència municipal i prenent posició
davant
d'un conflicte
que
no és
propi de Terrassa sinó que és d'abast
mundial. El Sr. Villasol es mostra orgullós de què l'Ajuntament en Ple hagi
pres
aquesta posició i
convé que la ciutat també ho consideri aixi. Ben
segur
que la ciutat donarà
el recolzament que aquesta iniciativa mereix,
com
ja s'ha demostrat en les campanyes de solidaritat dutes a terme en els
darrers
anys,
amb una gran resposta de la ciutadania terrassenca. El
missatge,
transmès pel Sr. Martinez, de la gent de la Plataforma i de la
resta
de moviments arreu del pais, ens ha d'encoratjar a tots, administra¬
cions
i societat
civil,
empreses i particulars,
per sumar esforços
per
destinar una mica de la nostra opulència al desenvolupament del Tercer Món.
El
Sr. Villasol avança que l'equip de
govern treballarà en aquest sentit.
Afegeix que cal posar ènfasi en què aquest Ajuntament ha mostrat una linia
de
solidaritat des del començament del període de Consistoris democràtics,
inclús
quan aquests temes no
eren encara un tema
de debat. Aixi, el Sr.
Villasol recorda que es van fer actes d'agermanament amb ciutats del Tercer
Món,
destinant-hi diners,
que
s'han fet
campanyes,
potser un xic
improvisades però que demostren clarament la posició d'aquest Ajuntament i
del
seu
Alcalde Sr. Royes en
relació amb aquests temes. El Sr. Villasol
recorda,
com a exemple, que un
dia a finals del passat mes de juliol, va
rebre una trucada del Sr. Alcalde dient que calia pendre alguna actuació en
relació
a la campanya d'ajut a Ruanda.
En una setmana es va organitzar una
campanya
a la ciutat i
en quinze dies es
van recollir quatre milions
de
pessetes
que, per desig del Sr. Alcalde, es van canalitzar cap a l'entitat
no
gubernamental que estava actuant en el focus del problema i que donava
més
garanties d'eficàcia en la seva actuació,
és a dir. Metges Sense
Fronteres.
Cal que resti clar que l'equip de
govern ha estat solidari amb
el
Tercer i el Quart Món.
El Sr. Villasol es mostra totalment d'acord en
dur
endavant amb
la
constitució del Consell
Municipal de Solidaritat i
Cooperació, aixi com estudiar i definir com ha de ser la seva tasca, en
col.laboració
amb la Coordinadora
i totes les
entitats que s'hi
vulguin
afegir.
El Sr. Villasol assegura que aquest treball es durà a la pràctica
amb transparència i col.laboració. Avui cal celebrar que, a més de l'oferta
de
transparència i col.laboració, s'ha decidit aportar diners. El Sr.
Villasol
s'ofereix a què immediatament
després de les festes de Nadal es
procedeixi a constituir el Consell i a iniciar els treballs. El que tots
volem, afegeix el Sr. Villasol, és aconseguir un món millor, més just i més
solidari.
Pel que fa al termini proposat pel Sr. Martinez, el Sr. Villadol
recorda
que malgrat la voluntat de l'equip de
govern, cal tenir en compte
que l'any vinent se celebren eleccions municipals, raó per la qual es poden
produir canvis en la composició del Consistori. Tot i aixi, el Sr. Villasol
reafirma,
en
nom
de l'equip de govern i si els ciutadans de Terrassa
renoven
la
confiança en el Partit dels Socialistes de Catalunya, el
compromis de dur endavant en la linia que avui ha estat impulsada.
Pren

El

Sr.

Alcalde considera

afirma

que

parla

nom

de tots

el resultat de

els Grups

les properes

municipals

quan

eleccions,

l'any 1996 l'Ajuntament de Terrassa pugui destinar el 0,7%
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que

sigui quin sigui

en

a

la

cooperació amb els

del Tercer Món.

PROPOSTES URGENTS
1.

Presentada

d'aquesta

pel Grup Municipal del Partit Popularxí^oposant l'adhesió
Corporació a la celebració del "Dia Internacional dels Drets

Humans".

El

contingut de la present Moció Urgent, presentada pel Grup Mimicipal
Popular, és el que a continuació es transcriu:

del Partit

PRIMER."

Proclamar l'adhesió

d'aquesta Corporació

"Dia

Internacional dels Drets Humans", que tindrà
Desembre en els terminis en què es recull en

a
la celebració del
lloc el proper dia 10 de

l'exposició d'aquesta Moció.

SEGON."

Reclamar de l'Il.lm.

l'ús de les

Sr.

Alcalde"President

d'aquesta Corporació

atribucions i mitjançant BAND, es doni a conèixer
a
tots els
ciutadans
aquesta commemoració i
el seu significat,
perquè,
juntciment i en armonia amb les nostres famílies i amics, continuem
construint
una comunitat dintre de la societat
espanyola i de la comunitat
internacional, progressivciment més lliure, justa, més igual i més fraterna.
que,

en

seves

la paraula el
Sr.
Callejas per tal de procedir a justificar la
de la moció que es presenta a la consideració de l'Ajuntament en
Pie.
El Sr. Callejas manifesta que si el dia
en què se celebra la jornada
internacional
dels Drets
Humans
és el proper
dia 10 de desembre, no és
possible esperar a un proper Ple Ordinari per tal d'aprovar l'adhesió
d'aquest Ajuntament.
Pren

urgència

Tot

seguit, i

El

Sr.

per

unanimitat, s'aprova la urgència de la present Moció.

Callejas inicia la defensa de la

moció tot recordant que el 10
la "Declaració Universal
aquesta data i el
seu
significat, doncs mai fins aleshores s'havia produït una enumeració tan
completa, detallada i minuciosa dels drets que corresponen a la persona
humana
i
que
són conseqüència directa de la seva dignitat. Aquesta
Declaració, de la qual se celebra el XLVI aniversari, culmina el llarg camí
de
la
Humanitat
en
el
seu
tortuós
recorregut d'afirmació
dels drets
elementals
dels éssers
humans,
a la
llibertat i a la igualtat. Va ser
precisament la Declaració de 1948 la que va aplicar aquests conceptes a
tots els homes i a totes les dones del món, quan encara estava molt recent,
en
la memòria
dels
pobles, les sagnants hecatombes de les dues guerres
mundials,
en les que s'havia donat una
violació sistemàtica dels drets de
la
persona humana. I fou també la Declaració
de 1948 la primera en exigir
el
respecte a aquests drets
per part
dels governants. El Sr. Callejas
continua
la seva intervenció assenyalant que les
Nacions Unides van voler
que
l'observança dels drets humans es convertís en un principi real
d'actuació per part dels Estats, a través de compromisos clars i exigibles.
Per
això
va
ser
significatiu el fet de què un dels primers actes
internacionals d'Adolfo Suárez, com a President del Govern, fou anar a Nova
York I'any 1976 per signar, en nom d'Espanya, la Declaració de 1948. Aquest
gest ja era un presagi
i encarnava la voluntat de tots els espanyols de
recuperar la plenitud dels seus drets ciutadans. La Constitució de 1978, el
marc
de
les
nostres
llibertats,
les va aixi reconèixer i va venir a
consagrar
l'existència d'una democràcia basada en els ideals i els
principis que, trenta anys abans, havia proclamat l'ONU a través d'aquesta
de desembre de 1948 les Nacions Unides van aprovar
dels
Drets
Humans".
Afegeix que convé recordar
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"Declaració

Universal dels Drets Humans"

que avui volem commemorar. El Sr.
afegeix, però, que el recordatori d'aquest dia en que fou
formulada
i que celebrem
sota el títol
de "Dia Internacional dels Drets
Humans",
no ens ha de fer oblidar les obligacions que tots tenim perquè la
dignitat
de les persones sigui reconeguda permanentment i assumida
progressivament
per
tots
aquests
que,
desgraciadament, encara
no
l'accepten. Diversos són els esdeveniments positius que des de 1948 fins
avui han contribuït a millorar la situació de la persona humana i dels seus
drets,
però cecs seriem si no contempléssim contínuament la violació, que
en
moltes parts d'aquest món, encara es practica contra el dret de milions
d'essers
humans; les tortures, les guerres, les violències múltiples i les
vexacions,
la fam, la misèria, segueixen colpint, de manera immisericorde,
a un immens nombre de semblants nostres.
El Sr. Callejas considera que aquí
mateix,
a Espanya,
en
els nostres camps i ciutats, no ens podem sentir
contents ni satisfets del tracte que reben els necessitats, els desheredats
de
la fortuna, els marginats, els
que han de sofrir en
les seves pròpies
carns
l'atemptat irracional del racisme i la xenofòbia, de la intolerància
0
del sexisme. És encara molt llarg el camí
que tots hem de fer, dintre i
fora
d'Espanya, perquè els drets humans arribin a ser com es diu en la
Declaració
de 1948, la peça clau
per la construcció d'un món
lliure i en
pau, perquè solament en el respecte a la llibertat humana podrem aconseguir
una
veritable pau. El Sr. Callejas conclou la seva intervenció manifestant
la
seva acceptació de la modificació suggerida
pel Grup municipal de CiU,
en
el sentit de què, en segon acord,
allí on diu "...continuem construint
una
comunitat
dintre
de
la
societat
espanyola
i de la comunitat
internacional...",
digui "...continuem construint una comunitat dintre de
les societats catalana i espanyola i de la comunitat internacional...".

Callejas

Intervé tot

seguit el Sr. Morales per manifestar l'acord del seu Grup a
Ajuntament a la commemoració de la diada
pels Drets Humans.
la

proposta d'adhesió d'aquest

El

Massó

manifesta

igualment el recolzament del seu Grup a la
transgredeix el respecte als Drets Humans en ocasió de
guerres i conflictes lluny de casa nostra, sinó que dins el nostre país cal
fer
una crida al respecte d'aquests drets en
els conflictes entre pares i
fills,
entre veïns, i
en alguns brots
de xenofobia. Cal fomentar, d'una
forma pedagògica, un millor comportament de tots els ciutadans.

Moció.

Sr.

No només

El

Sr.

Moció.

Tot

es

també manifesta

l'acord del

Grup Socialista a la
vol introduir algunes modificacions. En primer lloc
considera
que es
tracta més aviat d'un Prec que d'una Moció Urgent. En
segon
lloc demana que en l'acord segon, allí on diu "... progressivament
més
lliure, més justa, més igual i més fraterna.", digui "—progressiva¬
ment
més lliure, més justa, més
igual, més fraterna i més solidària." En
tercer
lloc, el Sr. Corominas proposa que es modifiqui el redactat de
l'acord
primer, en el sentit de què resti clar que el Dia Internacional
dels Drets Humans no es commemora només enguany, sinó cada any des de 1948.
D'aquesta forma,
allí on diu "...que tindrà lloc el proper dia 10 de
Desembre...",
hauria de dir "
que té lloc el
dia 10 de Desembre de cada
any
". Cal que resti clar, també, que no es tracta d'una preocupació
puntual per la celebració d'enguany, sinó d'un desig d'adherir-se a ella de
forma permanent, cada any. El Sr. Corominas recorda, però, que l'any vinent
se

Corominas

i

així,

celebrarà el 50è.

aniversari de

la creació de les Nacions

Unides.

Per

motiu s'estan programant un conjunt d'actes. S'està endegant, per
raó, per part de la Comissió Catalana pel 50è. aniversari de les
Nacions
Unides, una campanya que fa referència a un dels actes d'aquesta
aquest
aquest

organització:
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la declaració del Dia

Internacional dels Drets Humans.

Per

altra banda, continua el pr. Corominas,
edició
dels Drets Humans' destinada a
nostra

ciutat.

El Sr.

Callejas

pren

la intervenció del Sr.

la paraula

està a punt de sortir al car^-er una
repartida entre els joves de la

ser

per acceptar

les

esmenes

introduïdes

en

Corominas.

Tot

seguit i per unanimitat, l'Ajuntciment en Ple aprova el contingut de
present Moció, tot considerant-se modificada per les esmenes, ja comen¬
tades, introduïdes al llarg del debat.
la

2.

Presentada

pel Grup Municipal del Partit Popular proposant deixar sense
plenari d'aprovació de l'expedient de determinació de
urbanístiques del polígon B, Can Falguera, del PERI de Les

efecte

l'acord

quotes
Fonts.

El

contingut de la present Moció Urgent, presentada pel Grup Municipal
Popular, és el que a continuació es transcriu:

del Partit

PRIMER.-

Deixar

efecte el

realitzat pel
l'aprovació de l'expedient de
determinació
de les quotes urbanístiques del polígon
B, Can Falguera, del
pla especial de reforma interior de Les Fonts, PERI n2 III del pla general
pel que s'estableixen els repartiments dels costos del projecte d'urbanit¬
zació de la primera fase del sector.

ple

del 24

de

sense

Febrer de

1994

punt primer de l'acord

referent

a

SEGON.-

Aprovar un nou expedient de determinació de les quotes
del polígon B, Can Falguera, del pla especial de reforma
interior
de
Les
Fonts,
PERI ns III del pla general, establint-se el
repartiment de costos del projecte d'urbanització de la primera fase del
sector en base als següents criteris:

urbanístiques

s'adjuntava en l'acord de 24 de Febrer
d'urbanització amb la proporció
existent entre el preu que s'aprovava en el projecte (95.563.723 pts.) i el
preu en què l'obra ha estat adjudicada (75.899.177 pts.)
de

a).-

Es modifica el llistat

1994

reduint-se

b).-

Efectuar-se dos girs

totes

les

o

que

quotes

rebuts

per
quantia del 50% de l'import total
forma immediata i el segon pagament per a

Retirar

TERCER.estat

girades

per a

els esmentats imports
de cadascun d'ells, el primer de
finals de Febrer de l'any 1995.

per a pagar

conseqüència les contribucions especials que han
fer front a les obres de la primera fase de l'esmentat
en

sector.

Pren
la paraula el
Sr. Callejas per tal de procedir a justificar la
urgència de la moció que es presenta a la consideració de l'Ajuntament en
Pie.
L'equip de govern va aprovar en el seu dia fraccionar la realització
del
projecte en diverses fases. La primera fase, segons acord plenari,
s'havia de realitzar al llarg de 1994, tot i que no s'acabaran enguany. Per
altra
banda, a l'hora de l'adjudicació el pressupost aprovat inicialment,
de
94 milions, s'ha atorgat per
un import de 76 milions.
Això representa
una
baixa important.
Tot i així l'Ajuntament ha girat als veïns quotes
d'urbanització
per
import del pressupost inicial i no del pressupost
d'adjudicació. En resum, l'Ajuntament cobrarà 19 milions més del que ha de
pagar a l'empresa constructora.
El Sr. Callejas no considera del tot
correcte que aquests 19 milions es tornin més endavant o es rebaixin en les
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properes fases de la urbanització, ja que
a
finals de desembre. Si no
s'aprova la

la liquidació de les quotes acaba
urgència de la Moció no es podrà
entrar
a debatre el fons d'aquesta problemàtica
i, aleshores, no es podrà
procedir
a
la corresponent modificació de
la imposició de quotes
d'urbanització,
la qual s'ha de fer per acord de Ple, tot i que els veïns
de
Can Falguera
ho han sol·licitat per mitjà d'instància presentada al
Registre municipal.
Es
procedeix tot seguit a la votació de la
qual és aprovada amb el següent resultat:

PSC

(15
( 6
( 2
( 2

CIU
IC
PP
Pren

vots)
vots)
vots)
vots)

urgència de la moció,

la

A FAVOR
A FAVOR

ABSTENCIÓ
A FAVOR

la

paraula el Sr. Callejas per recordar que els ciutadans del
Falguera estan pagant quantitats molt elevades en concepte de
contribucions
especials per aquesta primera fase. Alguns han de demanar
crèdits
bancaris per poder fer front a aquest pagament. No és correcte que
se'ls
hi
demani
un
25%
més del
que costarà
a l'Ajuntament
les obres
d'urbanització
de la primera fase.
El Sr. Callejas recorda que en alguna
altra
ocasió s'ha actuat en algun barri en
el mateix sentit que demana la
Moció.
Fóra un agravi comparatiu amb els
ciutadans de Can Falguera actuar
de forma diferent i no acceptar la seva petició.
sector

de Can

Intervé
assolits
en

seguidament el Sr. Aran
relació

per

manifestar

que

els darrers acords

amb aquest

tema fan
innecessària la presentació i
l'aprovació de la moció. El Sr. Aran recorda que en un principi es va
acordar
amb els
representants de
Can Falguera que el rebut es pagaria
sencer,
però concedint facilitats de fraccionament a aquells que poguessin
justificar dificultats econòmiques. Aquest acord inicial no va ser acceptat
per
l'assemblea de veïns. Tot seguit els veïns van presentar una instància
amb
unes peticions concretes.
L'acord vigent en aquests moments és conse¬
qüència de les reunions mantingudes darrerament i consisteix bàsicament en
la
possibilitat de fraccionar en tres terminis el pagament de la quota
girada. Aquests pagaments es podran fer el primer fins el 28 de desembre
d'enguany, pel 40% de la quota, el segon fins al 28 de febrer de l'any
vinent,
per un altre 40% de la quota, i
el tercer corresponent al 20% que
manca
restarà pendent de la liquidació de l'obra i de la baixa real un cop
finalitzada
aquesta. L'import definitiu i
la data exacta d'aquest tercer
pagament
es
determinarà entre els mesos de març i abril en funció de
l'execució
de les
obres.
El Sr. Aran
considera que aquest
acord permet
fraccionar
el
pagament
de les quotes en funció de les possibilitats
econòmiques dels veïns, segons el seu desig, i alhora permet no aturar el
procés d'urbanització ni l'execució de les obres.

El

Sr.

Callejas manifesta que malgrat que es congratuli d'aquestes
adoptades, s'hauria de prendre un acord plenari. Si la imposició de
les
quotes
d'urbanització es va fer per acord de Ple, la modificació
d'aquest acord també hauria de fer-se mitjançant acord de Ple. Tot i així,
el
Sr. Callejas es dóna per satisfet amb
la informació facilitada pel Sr.

mesures

Aran.
Per part de la Presidència es recorda que la quota global, aprovada per
l'Ajuntament en Ple, no es modifica. El que s'ha fet és aprovar, per acord
entre les parts, el fraccionament del pagament d'aquesta quota. Per aquesta
raó, no és condició necessària un nou acord plenari. La Presidència demana
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aquests motius, procedeixi

El Sr.

Callejas procedeix

a

retirar la present

a

reti

Moci^::íír^ent.

PRECS I PREGUNTES

Pren
del

servei

la

paraula

del taxi.

en

primer lloc el Sr.

El Sr.

Ballbé per referir-se al tema
Ballbé considera que no entén fins a
quin punt

pot dir que l'estudi realitzat pels Serveis al Ciutadà es tan acurat com
diu, si s'admeten d'entrada com a correctes les dades que els taxistes
aporten.
Algunes d'aquestes dades no són correctes, com ja va demostrar en
el
debat d'aquest punt de l'Ordre del Dia.
Per altra banda, el Sr. Ballbé
considera que l'estudi tampoc pot ser tan acurat
quan no es fa referència a
la
quantitat de
serveis
concertats
que
es
fan (serveis mèdics,
es

es

assistencials, a l'aeroport, etc.). El Sr. Ballbé demana que s'informi fins
a
quin punt aquest estudi és tan acurat com s'ha dit. Demana que es parli
seriosament
del tema reprenent els estudis que es van
començar a fer en el
seu dia.
Com a segon tema, el Sr. Ballbé recorda
que ha denunciat en alguna
ocasió
que s'està produint sistemàticament una venda ambulant, sobretot en
el
Portal de Sant Roc. Hi ha una venda il.legal de tabac,
presumptament de
contraband,
i un altre tipus de venda que sembla ser legal. En alguna
ocasió
el Sr. Ballbé ha rebut informació, per part dels serveis
municipals
corresponents,
de què no és una venda correcta, donat que no ha pagat la
taxa
d'ocupació de via pública. Tot i així, la Policia Municipal no demana
als
venedors si disposen del
permís corresponent. En tercer lloc, el Sr.
Ballbé
es
refereix al manifest
lliurat pel col.lectiu de
treballadors de
l'IMCET,
de l'IMSS,
i altres
treballadors municipals.
Hi ha fragments
d'aquest document que són correctes i altres que no ho són tant, però, en
qualsevol cas, és trist que els treballadors municipals hagin d'adoptar
aquesta actitud,
forçada pel que sembla pel tarannà poc dialogant del
Tinent
d'Alcalde responsable. No és just que hi
hagi un nombre tan elevat
de
convenis diferents. Cal tractar aquest tema amb molta cura, constituint
una
comissió, amb representació del personal i si es considera útil de
l'oposició municipal, per tal de cercar criteris d'actuació, sentant unes
bases
que poden
desembocar en unes condicions marc. Aquest marc podria
evitar
situacions que no són gens agradables. Cal estudiar, globalment, la
problemàtica laboral de tots els col.lectins de treballadors municipals.
Això
facilitaria la tasca de qui ha de
negociar els convenis, i permetria
assolir
uns bons
acords
que motivarien més
als treballadors municipals.
D'aquesta forma el personal d'aquest Ajuntament podria rendir més al
disposar d'unes espectatives de les quals ara no disposa. En un altre ordre
de
coses, el
Sr. Ballbé recorda que
fa més d'un any, al Ple ordinari
d'octubre de 1993, va comentar unes propostes que el propi Sr. Ballbé havia
plantejat en Junta de Portaveus. En aquella Junta de Portaveus no van ser
acceptades aquestes propostes, tot indicant el Sr. Alcalde al Sr. Ballbé
que
les retirés amb el compromís de crear una comissió d'investigació del
tema
de l'IVA
en
la recollida d'escombraries.
Ha passat més
d'un any i
aquesta
comissió no ha estat creada. El Sr. Ballbé ha continuat insistint
en
el tema però no ha estat
escoltat, raó per la qual no es veu en altre
possibilitat que presentar la corresponent denúncia davant l'administració
d'Hisenda.
L'Ajuntament ha deixat d'ingressar uns diners que havia d'haver
ingressat. Del resultat d'un informe jurídic que ens aquests moments té
encarregat
se'n derivarà la necessitat o no de depurar responsabilitats
penals dels responsables. És trist, però cal recórrer a altres organismes
que facin complir la llei davant la no creació de l'esmentada comissió i la
negativa a debatre el tema en profunditat.
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El

Sr.

Callejas demana

en

primer lloc

que es

reuneixi

la comissió

corresponent
per estudiar en profunditat
el tema de Poble Nou. Els veïns
estan
preocupats pels efectes de
les plujes torrencials i quines són les
solucions que s'han pres en aquest sentit fins ara, així com quines són les
solucions
que
s'haurien de prendre de cara al futur. Cal aportar

tranquil.litat

als veïns en relació amb aquesta problemàtica. En un altre
el Sr. Callejas transmet la preocupació dels veïns del
carrer
Joan Duc, que se senten tractats com si no pertanyessin a Terrassa.
La
brutícia, la pols i les incomoditats són constants i així ho han
manifestat
per escrit.
El Sr.
Callejas demana a l'equip de govern que
solucioni aquesta problemàtica. Tot seguit el Sr. Callejas posa de manifest
un
tema que considera molt greu. S'ha demanat
avui al Sr. Callejas que no
es preocupi pels funcionaris perquè,
s'ha insinuat, quan ho fa no els hi fa
cap
favor. El Sr.
Callejas demana que es plantegi en Junta de Portaveus
aquesta
insinuació segons la qual quan ell es preocupa per un treballador
municipal a partir d'aleshores comença a tenir problemes o a patir
represàlies.
El Sr.
Callejas recorda que en l'Acta aprovada avui queda
constància
de què
el Sr. Alcalde es comprometia a tractar en Junta de
Portaveus
un determinat problema.
El Sr. Alcalde no ha complert la seva
paraula.
El Sr. Callejas demana que el Sr. Alcalde compleixi aquest
compromís de cara al proper Ple. Per altra banda, el Sr. Callejas considera
denigrant que s'hagi dit que l'Ajuntament de Terrassa va fer una despesa de
15.000
pessetes perquè pogués fer un curset i, en canvi, no s'hagi dit que
alguns regidors van anar durant tot el mes d'agost a Andalusia, amb una
despesa d'un milió de pessetes.
ordre

de coses,

El

Sr.

Alcalde recorda que

la despesa no va ser d'un milió de pesse¬
el Sr. Callejas també estava invitat. Els regidors que hi
van
anar ho van fer en representació de la
ciutat de Terrassa a una sèrie
d'Ajuntaments dels quals són originaris molts ciutadans de Terrassa. Es va
tractar d'un viatge oficial que no va tenir la durada d'un mes.
tes.

Afegeix

tius

de treballadors

El Sr.

que

Morales dóna lectura al manifest lliurat per diversos col.leci treballadores
de l'Ajuntament i alguns
instituts.

manifest comença fent esment a la complexa estructura orgànica de
l'Ajuntament, amb l'existència de més de quinze convenis diferents, tot
recordant que el primer punt de la plataforma presentada era la constitució
d'una
mesa única a través d'un comitè
intercentres amb representació dels
diferents
col.lectins. L'objectiu era facilitar i
simplificar la negocia¬
ció,
amb el corresponent estalvi de temps i diners. També es demanava uni¬
ficar
les condicions
econòmiques i socials dels treballadors. Segons el
manifest,
la política de l'equip de govern és la de "divideix i vencerás",
debilitant
així tota acció conjunta que tendeixi a una millora col.lectiva
i
igualitària de les condicions de treball. Continua dient que es vol evi¬
tar així les discriminacions entre els treballadors dels diferents
organis¬
mes que configuren la plantilla del
municipi, contribuint així a la millora
generalitzada dels serveis. L'escrit continua dient que el conjunt dels
treballadors
municipals són conscients de la crisi econòmica que pateix el
país i de la càrrega negativa que suposa el dèficit públic de les diferents
administracions. Tot i així, cal ser conscients que el repartiment d'aques¬
ta
càrrega s'ha adreçat principalment a les espatlles dels treballadors
públics, oblidant-se dels sous elevats i altres despeses dels representants
polítics i càrrecs de confiança.
La política de l'equip de govern afavo¬
reix,
de gran forma a dit,
l'accés a determinats càrrecs tècnics i de
confiança,
impedint que el personal de la plantilla pugui optar a la pro¬
moció
interna. L'equip de govern, continua el
manifest, fa servir vies en
les
quals els sindicats o els representants dels treballadors tenen vetat
el
seu control.
S'exigeix per això més transparència en les contractacions
Aquest
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realitza aquest Ajuntament, així com una reducció de les hores
extraordinàries,
reducció de la jornada laboral i
crea^ó de més llocs
de
treball.
Finalment, el manifest demana el mantehíment del poder
adquisitiu dels salaris. El manifest, assenyala el Sr. Morales, està signat
pels representants de l'IMSS, l'IMCET, funcionaris de la Policia Municipal
i
la resta de
personal funcionari, per UGT i per CC.OO. El Sr.
Morales
manifesta
que amb
la lectura d'aquest document vol demostrar que hi ha
quelcom que no funciona en la gestió de personal d'aquest Ajuntament. La
relació
entre l'equip de govern i els treballadors és molt conflictiva. Fa
anys
que el Grup municipal
d'IC ha reclamat el reconeixement d'un comitè
intercentres.
No hi ha gaires Ajuntaments que puguin mantenir l'existència
de quinze convenis diferents sense que això crei una situació conflictiva i
provoqui discriminacions. Quinze taules de negociació, amb condicions
sovint
diferents, provoquen resultants discriminatoris, amb convenis que
reconeixen
ajuts socials als treballadors i d'altres no. Això no és lògic
que passi en una mateix Ajuntament. És lògic que amb aquesta forma d'actuar
hi hagi grans incoherències. El prec concret del Sr. Morales és
que es faci
l'esforç de reconèixer el comitè intercentres i que se simplifiqui
l'estructura
de negociació.
En un altre ordre de coses, el Sr. Morales
trasllada
algunes qüestions plantejades per la Junta de Personal i que no
han
estat
degudament contestades. El dia 19 d'octubre d'enguany es va
preguntar per escrit quina era la massa salarial de tots els funcionaris i
l'organigrama del personal. Aquestes peticions no han estat ateses, tot i
que
són fàcils de satisfer. Una altra pregunta és el desglossament del
complement específic del treballador Sr. Jordi Roig.
que

El

Massó

Sr.

reitera també

la sol.licitud

d'informació sobre

la

problemàtica del barri del Poble Nou pel que fa als aigüats. Per altra
banda,
el Sr. Massó es refereix a l'enderrocament d'una finca al carrer
Sant Josep. Posteriorment es va fer la retirada de terres i els camions van
deixar
la zona en un estat lamentable. El
Sr. Massó pregunta si l'empresa
que
va fer les actuacions disposava de permís i quines van ser les mesures
de
seguretat que
es van
prendre per als habitatges de l'entorn. També
demana informació sobre quines són les previsions d'arranjament del carrer.
En
un altre
ordre
de coses, el
Sr. Massó vol saber si està propera la
inauguració del Parc de Vallparadís. Si es triga en posar-lo en funcio¬
nament
es produeix un
deteriorament de les instal.lacions. Cal també un
projecte de neteja, així com un pla de vigilància.
part de la Presidència, i donat que la sessió s'ha allargat fins
mitjanit, s'anuncia que tot un seguit de temes plantejats, com ara el de
la
declaració de l'IVA,
la problemàtica del taxi, la venda ambulant, la
situació
del barri de
Poble Nou, del
carrer Joan Duc
i del carrer Sant
Josep,
seran tractats en
la propera sessió ordinària de l'Ajuntament en
Per

a

Ple.

paraula el Sr. Aran, qui es refereix al tema de les negocia¬
municipals. En primer terme puntualitza que, tot
i
assumint
la
responsabilitat que li pertoca, els encarregats de les
negociacions són els gerents de cada organisme. El Sr. Aran informa que en
un primer moment es va mantenir una reunió amb les centrals sindicals on es
va
debatre tota la problemàtica
del comitè intercentres. Aleshores es va
manifestar
el convenciment
en
la seva inutilitat
pràctica. Des d'aquest
punt,
i sense prejutjar la posició de cadascuna de les parts,
es va
manifestar clarament quina era la posició de l'equip de govern al respecte.
Sobre
aquesta base van començar les negociacions.
El Sr. Aran recorda que
un
75% de la plantilla global de l'Ajuntament
ha signat els seus convenis
respectius. Resten per signar els acords amb el personal funcionari.
Pren

la

cions amb els treballadors
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fonamentalment per la Policia Municipal. La majoria del personal
condicions que s'han debatut a la mesa de negociació.
L'acord principal és l'increment salarial del 3,5% establert per la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat, més una compensació,
per mitjà
d'una
quantitat linial, per la pèrdua de poder adquisitiu en els darrers anys per
al
personal amb una jornada de 1.700 hores l'any. Pel que fa al còmput
anual
d'hores,
el Sr. Aran manifesta que menys de 1.700 hores l'any
suposaria un greuge comparatiu respecte al conjunt de treballadors del
país. El Sr. Aran considera que amb els actuals salaris, amb un increment
del 3,5% per l'any vinent, i assegurant el manteniment del poder adquisitiu
d'acord
amb l'increment de l'IPC l'any vinent, no és lògic reduir a més el
nombre
anual d'hores. El Sr. Aran insisteix en
què així bo entenen el 75%
dels
treballadors
que
ban signat els seus convenis. Resta només els
funcionaris
que no ho creuen així.
El Sr. Aran creu que ambdues postures
són legítimes. Demana, per altra banda, que no s'alenteixen les trobades de
negociació. Ningú ha trencat la negociació però s'ha arribat a un cert
estancament. El Sr. Aran considera que val la pena reflexionar i pensar que
possiblement no tots els funcionaris estarien en desacord amb les ofertes
plantejades i que alguns estarien d'acord en signar el conveni. En
qualsevol cas, no hi ha un trencament formal de la negociació. El Sr. Aran
demana que els representants dels funcionaris comprenguin que si el 75% del
personal municipal ha signat uns determinats pactes l'Ajuntament no pot
arribar a pactes diferents amb el 25% restant.
composada

ha

acceptat les

I

no

bavent-bi cap

més assumpte

per un quart d'una de la matinada del
de
la Presidència s'aixeca la sessió,

que com a

Secretari CERTIFICO.

quan manquen cinc minuts
dia vint-i-cinc de novembre, per part
de la qual s'estí,én la present Acta,
que tractar,

i',

