
--T- P^ J^ SESSIÓ ORDINÀRIi, REALITZADA PER L^AJUNTAMENT EN PLE Elf-^IA 29"DE
SESSia^ÑUM., 41/94DESEMBRE DE 1994

PRESIDENT
SR. MANUEL ROYES i VILA

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

SECRETARI
SR. ABUNDIO LORENTE i MILLAN

INTERVENTOR
SR. JESUS M. LIESA i LIESA

A la Sala de Sessions' de la Casa
Consistorial de la ciatat de Terrassa,
a vint-i-nou de desembre de mil nou-

cents noranta-quatre, es reuneix
l'Ajuntament en Ple per fer en primera
convocatòria Sessió Ordinària, sota la
Presidència de l'Il.lm. Sr. Alcalde-
President de la Corporació, Manuel
Royes i Vila.

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

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

Oberta la sessió per la Presidèn¬
cia, quan passen sis minuts de dos
quarts de vuit de la tarda del dia de
la data, es procedeix en primer lloc a
l'aprovació de l'Acta de la reunió
anterior, realitzada el dia 24 de no¬
vembre d'enguany (sessió núm. 10/94),
la qual és aprovada per unanimitat.

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

Epígraf 2) DESPATX D'OFICI

2.1. Ratificació del Decret núm. 2271/-
94, relatiu a la compareixença en
recurs contenciós-administratiu
interposat per Carmen Sánchez
Prados, en relació a unes denún¬
cies per infracció de les normes
de circulació i la desestimació de
recursos de reposició contra
providència de constrenyiment.

L'Ajuntament en Pie aprova per
unanimitat la ratificació dels acords
següents ;

PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm. 1649/-
94 interposat per Carmen SANCHEZ PRADOS, davant la Secció 5- del conten¬
ciós-administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, contra
resolució de 30-5-94 desestimatòria del recurs formulat contra denúncies
per infracció de les normes de circulació en expts. MU93104044566,
MU93104069912, MU93104349617, i contra la desestimació presumpta dels
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recursos de reposició formulats contra providència de constrenyiment i
contra 28 multes notificades amb recàrrec.

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 Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez Cárdenas.

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

2.2. Ratificació del Decret núm. 2275/94, relatiu a la compareixença en re¬
curs contenciós-administratiu interposat per Luis Capdevila Baldrich,
en relació a una denúncia per infracció de normes de circulació urba¬
na.

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

PRIMER." Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
1703/94 interposat per Luis CAPDEVILA BALDRICH, davant la Secció 5^ del
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya,
contra resolució de 28-4-94 dictada pel President Delegat de l'Institut
Censal i Tributari, desestimant la reclamació presentada per l'actor contra
denúncia per infracció de normes de circulació urbana, en l'expt. REF.
Q4T/1583 núm. rebut MU94/00845335.

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 M^. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez Cárdenas.

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

2.3. Ratificació del Decret núm. 2277/94, relatiu a la compareixença en re¬
curs contenciós-administratiu interposat per Miguel Pujol Calvet con¬
tra contra diverses resolucions de l'Ajuntament.

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

PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
1762/94 interposat per Miguel PUJOL CALVET, davant la Secció 5^ del
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
contra la desestimació presumpta per silenci administratiu del recurs de
reposició formulat contra deu resolucions de l'Ajuntament, totes elles de
data 13-4-94, recaigudes en expts. núm.: Q3T/4407; Q3T/4410; Q4T/0586;
Q4T/0450; Q4T/0376; Q4T/0375; Q4T/0374; Q4T/0373; Q4T/0372 i
Q3T/4408.

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 M^. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez Cárdenas.

TERCER." Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau, el present
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2.4. Ralzificació d6 la Resolució núm. 2282/94, relativ^^^a^^í'^aprovació deles despeses ocasionades per la intervenció per al restabliment de les
obres i serveis de competència municipal els dies 10 i 12 d'octubre en
els quals es van produir ims forts aiguats.

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

PRIMER.- Aprovar les despeses ocasionades per la intervenció municipal
per valor de SETANTA MILIONS TRES-CENTES QUARANTA-CINC MIL VUIT-CENTES
TRENTA-TRES PESSETES (70.345.833 PTA).

SEGON." Sol.licitar els ajuts econòmics destinats a sufragar les
despeses produïdes per atenció immediata i restabliment d'obres i serveis
de competència municipal, per l'import indicat al punt primer.

TERCER." Ratificar la present resolució en la propera sessió plenària
que se celebri.

2.5. Ratificació del Decret núm. 2341/94, relatiu a la interposició d'ac¬
cions judicials contra Juan Bistue i Queralt i altres en reclamació
per d^ulys a la via pública.

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

PRIMER." Interposar les accions judicials pertinents contra els Srs.
Juan Bistue i Queralt i Carlos Bistue Campos, amb domicili al carrer
Joaquim Costa, 40 2^, 1§, i contra la Cia. Asseguradora Zurich, en
reclamació de la quantitat de 89.202 pessetes, import dels danys soferts a
un fanal d'Enllumenat Públic, situat a la cruïlla de l'Avgda. del Vallès
amb el carrer Santa Marta, pel vehicle B-5336-HM.

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

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

2.6. Ratificació del Decret núm. 2342/94, relatiu a la interposició d'ac¬
cions judicials contra Juan A. Salas Morato i altres en reclamació per
danys a la via pública.

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

PRIMER." Interposar les accions judicials pertinents contra el Sr.
Juan Antonio Salas Morato, contra el Sr. Juan Salas Salvador, i contra la
companyia Asseguradora Previasa, S.A., en reclamació de la quantitat de
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101.336 pessetes, import dels danys soferts a un fanal d'Enllumenat Públic
i un arbre, situats a l'Avgda. Angel Sallent, cantonada amb el carrer
Infant Martí.

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

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

2.7. Ratificació del Decret núm. 2343/94, relatiu a la compareixença en re"
curs contencióS"administratiu interposat per Cano Sociedad Cooperativa
Catalana Limitada contra la denegació per silenci administratiu de la
sol·licitud de donar per complimentat un requisit de l'Ordenança Muní"
cipal reguladora de la venda ambulant.

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

PRIMER." Comparèixer en el recurs contencióS"administratiu núm.
1768/94 interposat per CANO SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, davant
la Secció 5^ del contencióS"administratiu del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya, contra la denegació, per silenci administratiu, de la
sol·licitud de què als socis de l'entitat se'ls tingui per complimentat el
requisit de l'Ordenança Municipal reguladora de la venda ambulant, de
l'Ajuntament, en la que s'estableix que els mateixos han d'estar donats
d'alta en el Règim Especial de treballadors autònoms de la Seguretat
Social.

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 M^ Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez Cárdenas.

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

2.8. Ratificació del Decret núm. 2344/94, relatiu a la compareixença en re"
curs contencióS"administratiu interposat per Miguel Pujol Calvet coU"
tra providència de constrenyiment per s£mcions per infracció de les
normes de circulació.

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

PRIMER." Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
1740/94 interposat per Miguel PUJOL CALVET, davant la Secció 5^ del
contencióS"administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
contra la desestimació presumpta per silenci administratiu, del recurs de
reposició formulat contra la providència de constrenyiment de data 5"5-93,
"Exp. J. carpeta" dictada per l'Ajuntament, en concepte de diverses
sancions de circulació.

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

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

2.9. Ratificació del Decret núm. 2345/94, relatiu a la e^pareixença en re¬
curs contenciós-administratiu interposat per Migitel Pujol Calvet con¬
tra procediment executiu contra el patrimoni del deutor, per multes
diverses.

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

PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
1763/94 interposat per Miguel PUJOL CALVET, davant la Secció 5^ del
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
contra la desestimació per silenci administratiu, del recurs de reposició
formulat contra resolució del Tresorer de l'Ajuntament, de 11-11-93, per la
que es disposa que es procedeixi executivament contra el patrimoni del
deutor, per multes diverses, l'import de les quals és de 193.700,- ptes.,
més el 20% de recàrrec (38.740 ptes.) i les despeses i costes per a
determinar.

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 M^. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez Cárdenas.

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

2.10. Ratificació del Decret núm. 2346/94, relatiu a la compareixença en
recurs contenciós-administratiu interposat per Josep Ferré Ampurdanés
contra denúncia per infracció de les normes de circulació.

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

PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
1737/94 interposat per Josep FERRE AMPURDANÉS, davant la Secció 5^ del
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
contra resolució de 8-10-93 de l'Ajuntament desestimant les reclamacions
presentades contra denúncia de circulació ref. Q3T/3619 núm. rebut
MU93I02627537.

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 M^. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez
Cárdenas.

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

2.11. Ratificació del Decret núm. 2347/94, relatiu a la compareixença en
recurs contenciós-administratiu interposat per Francisco Sánchez Ruiz
contra providència d'execució per manca de pagament de multes de cir¬
culació.
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L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords
següents:

PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
1738/94 interposat per Francisco SANCHEZ RUIZ, davant la Secció 5^ del
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
contra la providència de 31-10-93 de l'Ajuntament en expt. J -carpeta-,
que disposa que es procedeixi executivament contra l'actor per manca de
pagament de multes de circulació.

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 M^. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez
Cárdenas.

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

2.12. Ratificació del Decret núm. 2348/94, relatiu a la compareixença en
recurs contenciós-administratiu interposat per Oscar Serra Lazare
contra denúncia per infracció de les normes de circulació.

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

PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
1701/94 interposat per Oscar SERRA LAZARO, davant la Secció 5^ del
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
contra la resolució de l'Ajuntament de 20-06-94, desestimatòria de la
reclamació del recorrent relativa a denúncia per infracció de circulació
recaiguda en expt. Q4T/1973.

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 M^. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez
Cárdenas.

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

2.13. Ratificació del Decret núm. 2349/94 relatiu a la compareixença en re¬
curs contenciós-administratiu interposat per Setex-Aparki, S.A. con¬
tra pagament de cànon net i interessos per l'explotació del servei de
la societat concessionària.

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

PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
1977/94 interposat per SETEX-APARKI SA, davant la Secció 5- del
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
contra resolució de 27-6-94 del Tinent d'Alcalde de Serveis al Ciutadà, de
núm. 1440, per la que es desestima el recurs de reposició formulat contra
la resolució núm. 614 i data 17-3-94 del mateix, que requereix el pagament
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SEGON.- Nomenar per a la representació i defen^'^d'aquestaCorporació, el Procurador dels Tribunals Sra. Carmen Riba&;íÍ'^Buyo, i els
Lletrats municipals, Sra. Josep M-. Playà i Massaguer i uuan A. Vílchez
Cárdenas.

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

Pren la paraula el Sr. Pons per manifestar que voldria que per part
de l'equip de govern s'expliqui quina és la situació exacta d'aquest
conflicte. Es tracta d'un deute molt important que l'empresa té contret amb
l'Ajuntament. El Sr. Pons conclou dient que potser no s'ha actuat amb
prouta rapidesa per tal d'impedir que s'arribi a la situació actual.

El Sr. Corominas recorda que l'empresa ha presentat diversos recursos
contra les liquidacions anuals del canon a l'Ajuntament. Afegeix que
l'empresa ha demanat en el seu recurs la suspensió de l'executivitat de
l'acord. En una sentència anterior, el Tribunal es mostrà d'acord amb la
supensió de l'executivitat sempre i quan l'empresa presentés una fiança
equivalent al valor del que hauria de pagar a l'Ajuntament. L'empresa,
continua el Sr. Corominas, sistemàticament presenta recursos contencios-ad-
ministratius contra els Decrets de liquidació. El deute acumulat és ja
superior als 100 milions de pessetes. El Sr. Corominas conclou la seva
intervenció dient que potser fóra convenient que en aquests moment, quan
encara resta mig any perquè conclogui el termini de concessió, es procedís
al seu rescat.

2.14. Ratificació del Decret 2350/94, relatiu a la compareixença en recurs
contenciós-administratiu interposat per Alberto Albiñana Rosique con¬
tra notificació de sanció per infracció de les normes de circulació.

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

PRIMER." Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
1928/94 interposat per Alberto ALBIÑANA ROSIQUE, davant la Secció 5^ del
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
contra resolució de l'Institut Censal i Tributari de l'Ajuntament, de
8-6-94, desestimatòria del recurs de reposició formulat contra la
notificació d'una sanció per infracció de les normes de circulació urbana
ref. MU93I05967549.

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 M^. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez
Cárdenas.

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

2.15. Ratificació del Decret núm. 2399/94, relatiu a la interposició d'ac¬
cions judicials contra Juan Costa Costa i altres per danys a la via
pública.
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L'Ajuntament en Ple aprova per unanimitat la ratificació dels acords
següents :

PRIMER." Interposar les accions judicials pertinents contra el Sr.
Juan Costa Costa, veí de Terrassa amb domicili al carrer Camí Fondo n^ 16 i
amb D.N.I. núm. 39.045.718, contra el Sr. Francisco Luis Dionis Rodríguez,
veí de Terrassa, amb domicili al carrer Aneto, 140, i contra les Cies.
Asseguradores ATHENA i WINTERTHUR, amb domicili en Barcelona, carrer
Balmes, n^ 7 i Francesc Macià, 10, en reclamació de la quantitat de 72.058
pessetes, import dels danys soferts a un semàfor, situat a l'Avgda. Jaume 1
amb c/ Periodista Grané.

SEGON." Nomenar per a la representació i defensa s'aquesta Corporació
als Srs. Anna Galiana i Cruz i Primitivo Villasol Valderrey, Lletrats
Municipals.

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

2.16. Ratificació del Decret núm. 2400/94 relatiu a la compareixença en re¬
curs contenciós-administratiu interposat per Sebastian Calvo Sánchez
contra providència per la qual se'l requereix comparèixer per atorgar
escriptures de venda d'immobles.

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

PRIMER." Comparèixer en el recurs contenciós-administratiu núm.
2185/94 interposat per Sebastián CALVO SANCHEZ, davant la Secció Primera de
la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, contra resolució de 21/06/94 desestimatòria del recurs de
reposició interposat contra providència de 9/05/94, per la que es requereix
a l'actor a comparèixer per atorgar escriptures de venda d'immobles exp.
1191/92.

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 M^. Playà i Massaguer i Juan A. Vílchez
Cárdenas.

TERCER." La resolució, en aplicació de l'article 64.1 de la Llei de
la Jurisdicció Contenciós-administrativa, es notificarà al Sr. José
Martínez Pérez, perquè apareix com a interessat en l'expedient, amb el que
se l'emplaçarà per a què comparegui i es personi als autes en el termini de
nou dies.

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

2.17. Ratificació del Decret núm. 2411/94, relatiu a la interposició d'ac¬
cions judicials contra Eurosec, S.A. i altre per incompliment de De¬
crets de clausura i precinte d'activitat.

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



PRIMER.- Interposar'les accions judicials pertinents en el Jutjat
d'Instrucció contra l'empresa "EUROSEC, S.A." i contra Don MANUJiL MONTAÑA
LOPEZ, per desobediència a l'autoritat, a l'imcomplir els Decrets de data 2
de novembre de 1993 il de febrer de 1994, de clausiitó i precinte de
l'activitat de rentat en sec emplaçada al carrer ée Mercuri, n- 7
d'aquesta ciutat, al que fa referència l'expedient de Disciplina
Urbanística IC-258/91.

SEGON.- Nomenar per a la representació i defensa d'aquesta
Corporació, els Srs. Primitivo Villasol Valderrey i Josep M^. Playà i
Massaguer, Lletrats Municipals.

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

2.18. Ratificació del Decret núm. 2412/94, relatiu a la compareixença en
procediment de fallida instat per Plamavac, S.A a fi de mantenir el
crèdit que té l'Institut Municipal de Recaptació amb l'actora.

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

PRIMER.- Comparèixer en el procediment de fallida núm. 341/93 instat
davant el Jutjat de 1^ Instància núm. 6 d'aquesta ciutat per PLAMAVAC,
S.A., a fi de mantenir el crèdit de 603.874 ptes. de principal més recàrrec
que té l'Institut Municipal de Recaptació de Terrassa, sobre l'actora.

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

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

2.19. Ratificació del Decret núm. 2413/94, relatiu a la interposició d'ac¬
cions judicials contra Manuel Moya Catalicio i altre per dauiys a la
via pública.

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

PRIMER.- Interposar les accions judicials pertinents contra el Sr.
MANUEL MOYA CATALICIO, amb domicili en Terrassa, Ptge. Suiza, núm. 6, i
contra la Cia. Asseguradora Abeille Previsora, amb domicili social en
Barcelona, carrer Còrsega, 22, Ir., en reclamació de la quantitat de 32.235
pessetes, import dels danys soferts a un arbre, a l'Avgda. Bèjar amb c/
Antoni Barata, pel vehicle B-4839-HM.

SEGON.- Nomenar per a la representació i defensa d'aquesta Corpora¬
ció, el Sr. Jaume Galí i Gastin, Procurador dels Tribunals i els Srs.
Primitivo Villasol Valderrey i Josep M^. Playà i Massaguer, Lletrats
Municipals.

TERCER.- Que el Ple de l'Ajuntament ratifiqui, si s'escau, el present
Decret en la seva propera sessió ordinària.
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2.20. Ratificació del Decret num. 2492/94 relatiu a la interposició d'ac¬
cions judicials contra Marco M. Vargas Sánchez en reclamació per
danys a la via pública.

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

PRIMER.- Interposar les accions judicials pertinents contra MARCO
MANUEL VARGAS SANCHEZ, en reclamació de la quantitat de 72.086 pessetes,
import dels danys soferts a una magnòlia grandiflora, situada a la
carretera de Castellar, n^ 107, pel vehicle Seat 124, B-9945-CX.

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

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

2.21. Ratificació del Decret núm. 2530/94, relatiu a la constitució del
Consorci "Centre Associat de la UNED de Terrassa" i aprovació dels
seus estatuts.

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

PRIMER." Constituir un Corsorci "Centre Associat de la UNED de
Terrassa", integrat per l'Ajuntament de Terrassa i la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, per a la creació, mitjançant conveni,
d'un Centre de la UNED a Terrassa, així com la promoció i col.laboració en
el desenvolupament de l'ensenyament a distància a la província de
Barcelona.

SEGON.- Aprovar els Estatuts pels que s'haurà de regir el Consorci
creat anteriorment, d'acord amb la redacció literal que consta a
l'expedient.

TERCER." Elevar el contingut del present Decret a l'Excm. Ajuntament
en Ple, a efectes que consideri la seva ratificació.

2.22. Ratificació del Decret núm. 2644/94, relatiu a l'aprovació dels
Comptes Generals de la Mancomunitat Sabadell-Terrassa corresponents a
l'exercici de 1993.

Pren la paraula el primer lloc el Sr. Pons per tal de posar en
evidència que la documentació que acompanya el Decret, format per balanços,
informes i comptes de resultats, ja aprovats per la Comissió Gestora de la
Mancomunitat i l'Ajuntament de Sabadell, presenta algunes deficiències. El
Sr. Pons manifesta que hi ha números que no quadren. Demana que es revisin
els errors i que es corregeixin.

El Sr. Aran considera que bén segur que hi ha una explicació a
aquests possibles errors indicats pel Sr. Pons. Cal fer confiança als
funcionaris dels Ajuntaments de Terrassa i de Sabadell. Els números han de
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quadrar. Malgrat tot, continua el Sr. Aran, si aquests errors existei
rectificaran. En principi, però, i després de l'examen fet pel Sr. Inter¬
ventor no apareix cap anomalia en els comptes. Si existís algun
desquadrament podria ser a l'hora de realitzar la comptabilitat per partida
doble, la qual cosa no tindria cap incidència a l'bora ^de ratificar el
present Decret. El Sr. Aran conclou la seva intervenció dient que no
observa cap inconvenient en la ratificació del Decret, sense perjudici de
què s'estudiï la possibilitat de què existeixi algun error, el qual seria
corretgit.

El Sr. Alcalde proposa que s'aprovi la ratificació del present De¬
cret, amb el benentès i el vot de confiança de què la documentació serà
revisada novament, per tal de detectar i corretgir possibles errors.

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

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

El contingut dels acords ratificats és el següent:

PRIMER.- Aprovar els Comptes Generals de la Mancomunitat Sabadell-
Terrassa corresponents a l'exercici de 1993, tancats al 22 de desembre per
dissolució, en els que s'inclou la documentació que fa referència l'art.
190 de la Llei 39/88 del 28 de desembre.

SEGON.- Donar compte del present acord a l'Ajuntament de Sabadell,
adjuntant l'expedient.

TERCER.- Que es remeti el Compte General a la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, en compliment del que preveu l'art. 193 de la Llei 39/88.

QUART.- Ratificar el present Decret per l'Ajuntament en Ple.

2.23. Ratificació del Decret núm. 4861/94, relatiu a la compareixença en el
Recurs d'apel.lació interposat per Manuel Luque Maillo en relació a
l'execució subsidiària dels treballs d'enderroc per part d'aquest
Aj untament.

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

PRIMER.- Comparèixer en el Recurs d'Apel.lació interposat pel Lletrat
D. José Antonio García Guijarro en nom i representació de D. Manuel Luque
Maillo, dimanant de les Diligències Indeterminades núm. 156/93-P, relatiu a
la sol.licitud d'entrada forçosa en el domicili de l'apel.lant per tal
d'acomplir el Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 16 d'octubre de
1992, on s'ordenava l'execució subsidiària dels treballs necessaris per
enderrocar les obres il.legals de l'immoble situat al carrer Topete, 55-57,
com a conseqüència de la tramitació de l'expedient de Disciplina Urbanísti¬
ca de Suspensió d'Obres núm. 118/88.

SEGON.- Designar Procurador dels tribunals, la Sra. Maria del Carmen
Ribas i Buyo, i els lletrats d'aquesta Corporació Sra. Dolors Mazas i Vidal
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i Sr. Emili Panzuela i Montero, per a què representin i defensin els in¬
teressos de l'Ajuntament de Terrassa, en el Recurs d'Apel.lació interposat
davant l'Audiència Provincial de Barcelona.

TERCER." Donar compte d'aquest Decret als efectes de la seva ratifi¬
cació al Ple Municipal.

2.24. Ratificació del Decret núm. 297/94, del PAME, relatiu a l'acceptació
de l'assignació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, de l'import corresponent segons el conveni relatiu al
finançament dels centres docents de titularitat mimicipal.

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

PRIMER." Acceptar l'import provisional de CENT MILIONS CINC-CENTES
QUARANTA-UNA MIL QUATRE-CENTES SEIXANTA-NOU PESSETES (100.541.469.-
PTA) assignat pel Departament d'Ensenyament (Direcció General de Centres
Docents) de la Generalitat de Catalunya, en el conveni que és vigent entre
aquesta Corporació i l'esmentat Departament, en relació al finançament
dels centres docents de titularitat municipal inclosos en el mateix, i
corresponents al période de setembre a desembre de 1994, ambdós
inclosos.

SEGON." Que per a la seva efectivitat, en el Departament
d'Ensenyament abans esmentat, es doni compte del present Decret, en la
pròxima sessió que celebri el Ple de la Corporació.

Tot seguit es procedeix a donar compte a l'Ajuntament en Ple, per al
seu coneixement, dels continguts d'un Decret i d'un escrit, que duen els
números 2.25. i 2.26. de l'Ordre del Dia de la present sessió, i que es
transcriuen a continuació.

2.25. Donar compte del Decret núm. 2531/94 relatiu a la designació dels
representants de l'Ajuntament a la Junta Rectora del Consorci "Centre
Associat de la UNED de Terrassa".

PRIMER." Establir que els representants de l'Ajuntament de Terrassa a
la Junta Rectora del Consorci "Centre Associat de la UNED de Terrassa"

siguin:

SR. MANUEL ROYES I VILA
SR. JOSEP COROMINAS I BUSQUETA
SR. MAGI CADEVALL I SOLER

SEGON." Donar compte del present Decret en el proper Ple Ordinari que
se celebri.

2.26. Prendre coneixement dels preus que regiran a partir de l'ú de gener
de 1995 en el Servei Municipal del Cementiri i dels Serveis Funera¬
ris.

Mitjançant el present escrit, el President de la Comissió Informativa
de Coordinació amb Ens Autònoms, donant compliment a allò disposat en
l'apartat e) de l'article 2 del Reglament del Cementiri Municipal, té a bé
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posar en coneixement Jde l'Excm. Ajuntament en Pie l'acord adç^t^ pelConsell d'Administració de la Societat Mixta Funerària Egarensje'í' respecte
als preus que regiran a partir de l'ú de gener de 1995/ép^ el ServeiMunicipal del Cementiri i dels Serveis Funeraris.

SERVEIS GENERALS

EpÍRraf 3) Aprovació de la rectificació de l'Inventari de Bens i Drets de
propietat Municipal a 31 de desembre de 1993.

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

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

El contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.- Aprovar la rectificació de l'Inventari de Béns i Drets
de propietat municipal a 31 de desembre de 1993, que s'adjunta al present
dictamen.

SEGON.- Comuniqui's al Departament de Governació de
Generalitat de Catalunya l'adopció de l'anterior acord.

la

Epígraf 4) Aprovació de la modificació dels acords del Conveni per al
personal Laboral 1994-95.

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

PRIMER.- Aprovar la modificació de l'article 5, l'apartat g) de
l'article 42, així com afegir com annex X del referit Conveni la regulació
específica per al personal de les Escoles Taller i Agents de
desenvolupament Local, com a conseqüència d'haver estat assumits per
l'Ajuntament, que quedaran substituïts pel redatat següent:

"ART.5.- Comissió Paritària: Queda constituïda una Comissió Paritària de
control, seguiment, interpretació i desenvolupament, si escau, de les nor¬
mes contingudes en aquest Conveni. La formen, en representació del Comitè
d'Empresa, el seu President i tres membres més com a màxim, designats per
l'esmentat Comitè tenint en compte la major proporcionalitat possible en
relació amb els sindicats que hi són representats, i en representació de
l'Ajuntament, el Director de Serveis Interns i tres membres més com a mà¬
xim, designats per la Corporació. Es reunirà en sessió ordinària un cop
cada tres mesos, i, en sessió extraordinària, en qualsevol altra ocasió a
les 72 hores que una part ho demani a l'altra per escrit, en què haurà de
constar l'ordre del dia proposat per a la reunió.

Art.42.-Llicències i permisos retribuïts: g)Part: el personal femeni
acollit a aquests Conveni tindrà dret a una llicència de 16 setmanes inin-
terrumpudes, distribuides a elecció de la interesada. Si més no, es obliga¬
tori un descans mínim de 6 setmanes després del part. Aquest dret és irre¬
nunciable. A petició de la interessada, podrà acumular-se el temps no gau¬
dit abans del part, sense que en cap cas la suma d'ambdós períodes no ex¬
cedeixin els 115 dies.
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ANNEX X

PERSONAL ESCOLES TALLER I AGENTS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL.

A.-l Categoria Profesional - Estructura Salarial i Nivell Retributiu.
LLOC DE TREBALL CATEGORIA NIVELL SOU SOU BASE C. DESTI C. PEODUC. C. ESPEC]

Director de l'Escola T.MIG GESTIÓ 14 261.487 120.458 70.289 18.738 52.002

Coordinador T.SUP.GESTIÓ 11 202.238 141.927 39.230 18.738 2.343

Resp. de jardineria T.AUX. 10 187.766 73.421 33.451 19.955 60.939

Monitora de jardineria id. id. 9 175.330 73.421 33.451 20.833 47.625

Monitor de Jardineria id. Id. 9 175.330 73.421 33.451 20.833 47.625

Monitor de Jardineria id. id. 9 175.330 73.421 33.451 20.833 47.625

Monitor de Paleta id. id. 9 175.330 73.421 33.451 20.833 47.625

Monitor de Vivers id. id. 9 175.330 73.421 33.451 20.833 47.625

Monitor compensatoria id. id. 9 175.330 73.421 33.451 20.833 47.625

Administrativa Temps AJUD. AMVA. 7 78.315 36.710 16.725 14.290 10.590

Parcial (50%)

ADL T.G,■ M. 11 202.238 120.458 39.230 18.738 23.812

ADL T.G,■ M. 11 202.238 120.458 39.230 18.738 23.812

ADL T.G,,M. 11 202.238 120.458 39.230 18.738 23.812

Els alumnes de les Escoles Taller tindran la consideració d'aprenents i els
hi serà d'aplicació el salari mínim previst legalment.

A.2.- Jornades i Horaris.

Aquest personal realitzarà una jornada de 40 hores setmanals amb l'horari
adaptat a les necessitats específiques del servei i previsions del programa
0 Pla específic d'aplicació.

Els alumnes de les Escoles Taller realitzaran una jornada laboral anual de
1526 hores, amb l'horari específic assignat al seu servei.

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

Quan passen dos minuts de tres quarts de vuit, s'absenta
momentàniament de la reunió el Sr. Callejas.

Epígraf 5) Aprovació de l'elaboració del projecte de les obres de remode-
lació del Mercat de Sant Pere (2^ fase).

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

PRIMER.- Aprovar la Segona Fase del Projecte de Reforma i
Ampliació del Mercat de Sant Pere, amb un pressupost de VINT-I-SET MILIONS
DUES-CENTES SEIXANTA SET MIL NOU-CENTES QUARANTA-QUATRE (27.267.944) PTA.

SEGON." Exposar la Segona Fase del Projecte de Reforma i
Ampliació del Mercat de Sant Pere a informació pública per un període de
trenta dies a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, entenent-se que si no hi ha cap reclamació o suggeriment.



'acord anteri sndrà definitiu.

TERCER.- Sol.licitar al Departament de Comerç, Cpjísíim i Turisme
de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb que determina
l'Ordre de 27 de gener de 1992, una subvenció per l'execució de l'esmentada
segona fase, per un import de TRETZE MILIONS SIS-CENTES TRENTA-TRES MIL
NOU-CENTES SETANTA DUES (13.633.972) PTA.

QUART." Donada la insuficiència de
el projecte amb la modalitat següent:

recursos, s'acorda finançar

Aportació municipal 2.726.794,- pta.
Aportació venedors Mercat 10.907.178,- pta.
Aportació Generalitat 13.633.972,- pta.

CINQUÈ.- Facultar al senyor Josep Corominas i Busqueta, Tinent
d'Alcalde de Serveis al Ciutadà perquè signi quants documents siguin
necessaris per a l'efectivitat dels anteriors acords.

Epígraf 6) Aprovació de la concessió del títol de fill adoptiu i la medalla
de la ciutat en la categoria d'argent al Sr. Feliu Formosa i
Torres.

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

"Aprovar l'expedient tramitat en acompliment del que disposa el
Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Terrassa, en concordan¬
ça amb els articles 189 i 190 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, relatiu a

l'atorgament del Títol de Fill Adoptiu, i de la Medalla de la Ciutat, en la
seva categoria d'Argent, a Feliu Formosa i Torres i, en conseqüència, con-
cedir-li l'esmentada distinció com a prova de reconeixement públic a la
seva aportació a l'enriquiment de la realitat cultural de Terrassa i a les
seves qualitats humanes, reconegudes per tothom, l'exemplaritat de les
quals consta plenament acreditada mitjançant la documentació que integra
l'expedient."

Epígraf 7) Aprovació de la liquidació del CTAV.

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

PRIMER.- Aprovar inicialment i, en el cas de què l'acord sigui
adoptat pels òrgans de govern de les entitats consorciades i no es
presentin reclamacions o al.legacions en el tràmit d'informació pública,
definitivament la dissolució del "Consorci per al Foment Tecnològic del
Vallès" amb efectes de 31 de desembre de 1994.

SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord a totes les entitats
consorciades a l'objecte de la seva ratificació per donar compliment al que
disposa l'article 24 dels Estatuts, amb el ben entès que, de conformitat
amb l'article 11.5 dels Estatuts, si en el termini de 30 dies a comptar des
de la notificació del present acord, no es produeix ratificació expressa
del mateix s'entendrà adoptat l'acord per silenci positiu que produirà
plens efectes.

TERCER.- Sotmetre l'acord d'aprovació inicial de la dissolució
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el tràmit d'informació pública pel termini de trenta dies, a l'objecte de
què totes les persones interessades puguin formular les al·legacions o
reclamacions que considerin oportunes, amb el ben entès de què si no
presenten reclamacions l'acord serà definitiu sense necessitat de resolució
expressa.

QUART." Declarar, des del dia 23 de novembre del 1994, el
Corsorci en situació de no activitat, autoritzant només la realització de
les gestions necessàries per el ple compliment dels present acords i per la
liquidació i dissolució que, condicionant al bon fi de l'operació es
produirà el dia 31 de desembre de 1994.

CINQUÈ." Aprovar el balanç de situació econòmica del Consorci el
dia 31 d'octubre de 1994 segons el següient resum:

ACTIU

IMMOBILITZAT
Immobilitzat material
amortització acumulada

REALITZABLE
clients
deutors

DISPONIBLE
caixa i bancs

47.595.850
89.277.923

"41.682.073

43.923.914
9.737.201

34.186.713

"29.531.382
"29.531.382

TOTAL ACTIU 61.988.382

PASSIU

FONS PROPIS 13.253.516

capital 56.380.549
resultats exer.anteriors "36.489.578
subvencions capital 29.985.072
pèrdues i guanys'93 "39.636.073
pèrdues i guanys'94 3.013.546

ACREEDORS A LLARG TERMINI 12.303.308
Banc de Crèdit Local 12.303.308

ACREEDORS A CURT TERMINI 36.431.558

proveïdors 413.925
acreedors 12.965.504
deutes entitats públiques 6.946.854
proveïdors immobilitzat 16.375.275

TOTAL PASSIU 61.988.382

SISÈ." Aprovar la constitució d'una Comissió liquidadora formada
pel Sr. Jordi Conejos i Sancho, el Sr. Antoni Farrés i Sabater i el Sr.
Josep Anguera i Torrents en representació de les entitats i pel Sr. Jordi
Cases i Pallarès, Secretari de l'Ajuntament de Sabadell i pel Sr. Jesús M^

390



«o X~\

TEt^ I ^
Liesa i Liesa, Interventor
objecte aprovar, durant el mes de gener de 1995, la liquidació del
pressupost de l'exercici 1994 donant trasllat de la mateixa als ens
consorciats per a la seva ratificació, i distribuir el^;;^íons líquids detresoreria segons els criteris assenyalats a continuació^^

SETÈ.- Distribuir els fons líquids de tresoreria en la proporció
d'un terç per a la Generalitat de Catalunya, un terç per a la Diputació de
Barcelona i un terç pels Ajuntament de Sabadell i de Terrassa.

VUITÈ.- Aprovar la successió universal en la proporció indicada
a l'acord setè entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona
i els Ajuntament de Sabadell i de Terrassa en la titularitat de totes les
obligacions i drets del Consorci en la data que sigui efectiva la seva
dissolució, i fer les gestions oportunes de liquidació de crèdits davant
els creditors amb càrrec al pressupost tancat del Consorci.

NOVÈ." Delegar i autoritzar a l'Ajuntament de Sabadell el
seguiment i la defensa dels recursos pendents, o que es puguin plantejar en
el futur relacionats amb l'activitat del Consorci davat els Tribunals de
Justícia, donant-ne compte a les entitats consorciades amb la finalitat que
els drets o obligacions que derivin de les esmentades accions judicials
siguin assumits pels ens consorciats en les proporcions indicades a l'acord
setè.

DESÈ.- Delegar i autoritzar a l'Ajuntament de Terrassa per la
tramitació dels expedients per fer efectiu el cobrament de les quantitats
que puguin constar en el concepte de deutors, i autoritzar la realització
de despeses i pagaments a favor dels creditors dels Consorci, que constin
com a tais a la liquidació del pressupost de 1994 del Consorci que serà
aprovada com s'indica a l'acord sisè.

ONZÈ." Manifestar la conformitat del Consorci amb les gestions
iniciades pels Ajuntaments de Sabadell i de Terrassa per a la transmissió,
una vegada finalitzat el procediment preceptiu, dels terrenys i immobles
seu del Consorci en favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

DOTZÈ.- Aprovar inicialment i, en el supòsit de què en el tràmit
d'informació pública no es presentin reclamacions, definitivament la
modificació de la qualificació jurídica dels béns mobles propietat del
Consorci que es relacionen als annexos I, II i III dels presents acords,
de béns de domini públic a béns de naturalesa jurídica patrimonial.

Sotmetre aquest acord al tràmit d'informació pública pel termini de quinze
dies.

TRETZÈ.- Condicionat al bon fi del procediment de modificació de
la qualificació jurídica dels béns, acordar la següent alienació dels béns
mobles propietat del Corsorci:

a) Cedir gratuïtament a l'Escola Universitària d'Enginyers Industrials de
Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya els béns que es
relacionen a l'annex I del present acord, entenent que es tracta d'una
entitat pública dedicada a la formació amb especial incidència a la
comarca.

b) Cedir gratuïtament a la Fundació de Disseny Tèxtil de Sabadell els béns
que es relacionen a l'annex II del present acord, entenent que es tracta
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d'una entitat privada sense afany de lucre dedicada a la formació amb
especial incidència a la comarca.

c) Cedir a l'Ajuntament de Sabadell, en la seva condició d'entitat
consorciada, la meitat dels béns mobles que es relacionen a l'annex III del
present acord.

d) Cedir a l'Ajuntament de Terrassa, en la seva condició d'entitat
consorciada, l'altra meitat dels béns mobles que es relacionen a l'annex
III del present acord.

CATORZÈ." En relació al personal, extingit aimb efectes del dia
31 de desembre de 1994 el contracte laboral d'alta Direcció subscrit amb el
Sr. Josep Anguera i Torrents com a Director del Corsorci, reconeixent els
drets econòmics que constractualment es deriven de la liquidació del
mateix. Igualment s'acord deixar sense efecte, a partir del 31 de desembre
de 1994, els poders notarials en favor del Sr. Josep Anguera en dates 21 de
març de 1990 i 9 de juliol de 1993, davant el Notari de Sabadell Sr.
Eduardo Villamor Urbán, poders amb números de protocol 788 i 1897
respectivament.

Convalidar i ratificar a tots els efectes el conveni signat pel Sr.
President del Consorci amb la Fundació de Disseny Tèxtil de Sabadell en
virtud del qual la FDT es compromet a contractar, amb caràcter indefinit a
partir del dia 1 de gener de 1994, al sr. Salvador Limonero i Garcia,
respectant-li la retribució global bruta, la categoria professional i
reconeixent-li una antiguitat des del dia 2 de maig de 1989.
L'Ajuntament de Terrassa o una de les seves societats municipals, es
compromet a contractar, amb caràcter indefinit a partir del dia 1 de gener
de 1994, al Sr. Carles Gonzalez i Llorente, respectantli la retribució
global bruta, la categoria professional i reconeixent-li una antiguitat des
del dia primer de juliol de 1990.

QUINZÈ.- Determinar, en relació als fons documentals derivats de
la gestió realitzada pel Consorci durant la seva vigència, que la seva
ubicació definitiva es decidirà en un termini màxim de tres mesos a comptar
des del dia d'avui per una comissió formada per una persona designada per
cada una de les quatre entitats que formen el Corsorci, la qual estudiarà
el contingut de l'esmentat fons.

Durant els indicats tres mesos es farà dipositari del mencionat fons al
Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la qual cosa se li cursarà la
corresponent petició.

SETZÈ.- Notificar el present acord a totes les entitats
consorciades, amb indicació dels efectes de la no ratificació expressa del
mateix, al Consell Comarcal del Vallès Occidental i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.

DISSETÈ.- Facultar, tant àmpliament com sigui necessari, el Sr.
Antoni Farrés i Sabater, per a la realització de quantes gestions i
signatures siguin necessàries pel ple compliment dels presents acords.

Quan passen tres minuts de tres quarts de vuit, es reincorpora a
la reunió el Sr. Callejas.

Dins el torn d'explicació de vot pren la paraula el Sr. Peiró,
qui lamenta en primer lloc la dissolució del CTAV, ja que considera que la

2



<c •

^ Te^
comarca el necessita. El EÍr. Peiró demana que en l'àmbit que ceíresfóngui
s'analitzin més acuradament les responsabilitats de la dissoitíció''á'aquest
organisme, per tal de poder examinar què és el que no s'ha^t correcta¬
ment. Cal constatar que el dictamen no s'ajusta a la El que es
planteja en el dictamen és que l'objecte del CorsQz;éí^era ajudar a les
petites i mitjanes empreses de la zona a augmentar el seu nivell tecnolò¬
gic. És pretenciós considerar que aquest ens ha assolit l'objectiu princi¬
pal pel qual havia estat creat. El Sr. Peiró creu que, malhauradament, les
empreses de la zona no tenen encara un nivell tecnològic punta. El CTAV ha
viscut d'esquena a les empreses de la nostra comarca. El Sr. Peiró creu que
és lamentable no només la dissolució de l'organisme sinó les pèrdues
econòmiques que ha generat. El net patrimonial és negatiu.

El Sr. Aran considera que cal posar de manifest tres idees
bàsiques. En primer lloc, les administracions públiques de Catalunya que
constituïen el CTAV van creure en la necessitat de posar a l'abast de la
petita i mitjana empresa uns mitjans tecnològics dels quals en podien
disposar amb més facilitat les grans empreses. A la pràctica, la tecnologia
ha avançat de tal forma que ha pogut estar a l'abast de tothom, degut al
seu progressiu abaratament. Per aquesta raó no creixia la demanda de les
empreses al CTAV. Les administracions van reaccionar ràpidament, de tal
forma que es va considerar inútil mantenir viu un organisme que no complia
ja els seus objectius. Es va decidir traspassar els seus actius, tant a
Sabadell com a Terrassa, de tal forma que seguissin complint la funció per
la qual va néixer l'organisme. Per aquesta raó es traspassen aquestes noves
tecnologies a l'UPC, que manté contactes amb el món de les petites i
mitjanes empreses. No cal lamentar doncs la dissolució del CTAV, ja que
precissament aquesta permetrà continuar la tasca per a la qual es va
constituir. Pel que fa a les suposades pèrdues econòmiques, el Sr. Aran
nega que aquestes existeixin, un cop es faci la venda de l'immoble.
Globalment, cal considerar que l'operació ha estat reeixida.

Epígraf 8) Aprovació de la venda de la finca on està ubicat el CTAV al
Consell Comarcal del Vallès.

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

PRIMER." Procedir a la segregació com a finca diferenciada i
independent la parcel.la que es descriu seguidament:

Parcel.la de terreny, de superficie 5.962,65 metres quadrats, de forma
trapézoïdal orientat a nord-nordest, amb costat sud perpendicular als
laterals, dels quals l'est és uns deu metres més llarg que l'oest. Amiden
els costats llargs una mitjana de 120 metres, i el costat sud uns 49,68
metres. El costat oest dóna al front del carrer que conflueix amb la
carretera N-150 i la cantonada sudoest es troba a uns 170 metres de
l'aresta exterior nord de la carretera. La cara sud dista uns 45 metres de
la façana nord de l'edifici del Mercat. La cara sud dóna al futur traçat de
la N-150. A norest la parcel.la té per veïna la UPC.

Se segrega de la major finca la descripció de la qual es la següent:

"Rústega, 0 sigui, una peça de terra campa sita al terme municipal de
Terrassa, Secció agregada de la Parròquia de Sant Julià d'Altura, de
l'extingit poble de Sant Pere de Terrassa i de pertinences de l'heretat
"Mas Barba de la Pedra Blanca". De forma irregular i ocupa una superfície
de 152.640,88 metres quadrats, equivalents a quatre milions quaranta mil
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noranta-vuit pams quadrats. Limita al Nord amb honors de la Sra. Consuelo
Casanovas Gari-Montllor i la Sra. Teresa Viloca Puig, i part amb Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis; a l'Est, amb la referida entitat i
terme municipal de Sabadell; al Sud, part amb aquest terme mitjançant
sendera, part amb finca matriu mitjançant la carretera nacional de Montcada
a Terrassa; i a l'Oest, mitjançant el torrent anomenat de la Batzuca amb
honors del Sr. Arnold Tobler Rohz i la Sra. Margarida Maximiliana Chislaine
Baletzie.

Inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa, al volum 876, llibre 291,
de la Secció 2a, foli 193, finca 13.375, inscripció 2a.

Títol; Pertany per raó d'una meitat indivisa als Excms. Ajuntaments de
Terrassa i Sabadell.

SEGON.- Aprovar inicialment l'expedient de desafectació de la
parcel.la de terreny segregada i descrita a l'acord PRIMER, del domini
públic, de conformitat amb el previst a l'article 20 del Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals per tal de qualificar-la com a bé patrimonial.

TERCER.- Alterar la qualificació jurídica de la parcel.la
segregada en l'acord PRIMER en el sentit de procedir a la seva desafectació
del domini públic i qualificar-la com a bé patrimonial.

QUART.- Sotmetre a informació pública l'acord d'alteració de la
qualificació jurídica de la parcel.la segregada per un termini de 15 dies,
mitjançant edictes en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament, durant el qual es podran formular al.lega¬
cions 0 reclamacions. Si durant l'esmentat termini no se'n presenta cap,
s'entendrà definitivament aprovada l'alteració de la qualificació jurídica.

CINQUÈ.- Iniciar expedient per tal de procedir, previs els tr¬
àmits i informes preceptius, a l'alienació directa al Consell Comarcal del
Vallès Occidental de la finca segregada que ha estat descrita en l'acord
PRIMER.

SISÈ.- Procedir a l'alienació al Consell Comarcal del Vallès
Occidental, una vegada sigui ferm l'acord de desafectació del domini públic
a tramitar per ambdós Ajuntaments, de la propietat descrita en l'acord
PRIMER, pel preu fixat de 90.000.000,-PTA, el qual serà satisfet pel
Consell Comarcal d'acord amb els següents venciments:

a) en el termini d'un mes a partir de la data en què es prengui l'acord
plenari d'adquisició el Consell Comarcal del Vallès Occidental lliurarà la
quantitat de 17.500.000,-PTA (DISSET MILIONS CINC-CENTES MIL PESSETES) a
l'Ajuntament de Terrassa, i una quantitat igual a l'Ajuntament de Sabadell.

b) en el moment de la signatura de l'escriptura de compravenda, el Consell
Comarcal del Vallés Occidental farà efectiva als Ajuntaments de Terrassa i
Sabadell l'import del capital viu dels següents préstecs a 31 de desembre
de 1994:

-Poliça de credit número 21.077 subscrita entre el Banc de Sabadell i la
Mancomunitat Terrassa-Sabadell, subrogada en l'actualitat pels Ajuntaments
de Terrassa i Sabadell.

-Contracte de prestec entre el CTAV i el Banco de Crédito Local, número
24.596 de 15.000.000 avalat solidàriament pels Ajuntaments de Terrassa i
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Sabadell.

c) la quantitat restant|í fins a 90.000.000,-PTA, s'abonarà 9. raó de cincmilions per any, a partir del dia 1 de gener de 1997. ^ '
SETÈ.- Cedir l'ús de la finca al Consell Comarcal que el podràgaudir plenament des que l'Excm. Ajuntament en Ple adopti els presentsacords.

VUITÈ.- Autoritzar al Consell Comarcal a que pugui procedir a larealització de les obres que cregui convenients sobre la finca a partir delmoment en què s'ha doptin els presents acords.

NOVÈ.- Sotmetre la venda projectada a l'informe previ delDepartament de Governació de la Generalitat de Catalunya, de conformitatamb l'article 43 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
DESÈ.- Donar compte a l'Ajuntament de Sabadell dels presentsacords per al seu coneixement com a propietari indivis de la parcel.la de

terreny que es preten alienar.

ONZÈ.- Facultar a l'Alcalde-President, Sr. Manuel ROYES i VILA i
al Tinent d'Alcalde de Serveis Generals, Sr. Josep ARAN i TRULLAS per a quecadascun d'ells, indistintament, puguin atorgar tots els documents quesiguin necessaris, fins i tot de rectificació i de subsanació, per al'efectivitat dels anteriors acords.

Epígraf 9) Aprovació de la permuta d'una finca de propietat municipal a Can
Parellada.

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

PRIMER.- Deixar sense efecte tots els acords adoptats el
09.07.93 per l'Excm. Ajuntament en Ple, als efectes de dur a terme la re¬
gularització de les propietats de les finques de l'Arquebisbat i
l'Ajuntament, els quals es substitueixen pels acords que s'adopten a
continuació.

SEGON.- Segregar de la finca propietat municipal inscrita al
Registre de la Propietat núm. 1 de Terrassa, volum 2070, llibre 968 de Is
Secció Segona, Finca núm. 59.512, una parcel.la amb la descripció següent:

"Porció de terreny de forma rectangular, de superfície total 1.014 metres
quadrats, de dimensions 29,93 metres de façana, 33,88 metres de fondària.
Limita al Nord amb la finca registral núm. 42.997; al Sud amb la finca de
procedència de la qual es segrega; a l'Est amb el carrer Europa i a l'Oest
amb la finca registral núm. 39.313."

TERCER.- Alterar la qualificació jurídica de la parcel.la
segregada en l'acord anterior en el sentit de procedir a la seva
desafectació del domini públic i qualificar-la com a bé patrimonial.

QUART.- Sotmetre a informació pública l'acord d'alteració de la
qualificació jurídica de la parcel.la segregada per un termini de 15 dies,
durant el qual es podran formular al.legacions 0 reclamacions. Si durant
l'esmentat termini no se'n presenta cap, s'entendrà definitivament aprovada
l'alteració de la qualificació jurídica.
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CINQUÈ.- Adquirir de l'Arquebisbat de Barcelona una parcel·la de
terreny que té la descripció següent: "Porció de terreny o solar integrat
per la parcel·la núm. 13, de l'illa núm. 11, del plànol general de la zona
residencial de la urbanització Can Parellada. Està situada a la barriada de
Les Fons, terme de Terrassa, abans districte municipal del poble de Sant
Pere de Terrassa; té la figura d'un rectangle; medeix mil catorze metres
quadrats, equivalents a 26.865 pams també quadrats; i limita, pel seu
front, amb el carrer H, actualment Amèrica, en la que no té número; per la
dreta, entrant, i pel fons, amb resta de la finca de que es va segregar; i
per l'esquerra, amb la parcel·la número 1 de la mateixa illa". Figura
inscrita al Registre de la Propietat número 1 de Terrassa, al volum 2095,
llibre 611 de la Secció Segona, foli 74, finca núm. 39.313.

SISÈ.- Aquesta adquisició es realitza mitjançant permuta amb la
parcel·la de propietat municipal que s'ha descrit i segregat en l'acord
segon d'aquest dictàment, restant condicionada la seva efectivitat a
l'aprovació definitiva de l'expedient d'alteració de la seva qualificació
jurídica, un cop transcorregut el termini d'exposició públic al que s'ha de
sotmetre.

SETÈ.- Facultar a 1'Alcalde-President, Sr. Manuel ROYES i VILA i
el Regidor de Participació Ciutadana, Sr. Lucio VILLASOL i GONZÁLEZ, per a
que cadascun d'ells, indistintament, puguin atorgar tots els documents que
siguin necessaris, fins i tot de rectificació i de subsanació, per a
l'efectivitat dels anteriors acords.

Epígraf 10) Proposant instar procediment d'inexecució de sentència del Tri¬
bunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a la read¬
missió d'un treballador municipal a un determinat lloc de
treball.

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

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

El contingut de l'acord aprovat és el següent:

"Donar-se per notificat de la sentència núm. 601/1994, de data
cinc d'octubre de mil nou-cents noranta-quatre recaiguda en el recurs
contenciós-administratiu núm. 1640/1993, i amb la finalitat d'executar-la,
i a la vista de les dificultats que comporta, sotmetre al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós-administratiu, Secció
Cinquena, en base als atesos del present acord, el cas d'impossibilitat
material d'executar la Sentència esmentada, per entendre que està subsumit
en la previsió de l'article 107 de la Llei de la Jurisdicció
Contenciós-administrativa."

Dins el torn d'explicació de vot pren la paraula el Sr.
Callejas, qui dóna lectura al següent parlament: "Avui, fa quelcom més d'il
anys, en aquest mateix Ple, vaig fer la primera intervenció que portava
prèviament escrita. Avui, després de més d'il anys ho faig per segona
vegada. Fa més d'il anys en aquell Ple es discutia l'acomiadament de
l'Enginyer Municipal. Jo vaig avisar que considerava que el que s'estava
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fent era incorrecte i il.legjkl. Vostès, els socialistes, basant^e en la
seva majoria, van riures'en de les meves manifestacions i quajsí' van arribar
a insultar-me. El temps m'ha donat la raó i, finalment,, Jr'Ajuntament va
perdre el judici i vàrem haver de donar una indemnitz^gCèló de més de 10
milions de pessetes. Però, és clar, això què els pot importar a vostès, si
el pagament no es fa dels seus diners, sinó dels diners de tots els
contribuents ciutadans. A vostès no els fa res que una part dels diners que
tant ens costen als terrassencs s'hagin de gastar per cobrir els seus
errors. Avui torno a fer una actuació per escrit perquè 1'assumpte a
discutir és més greu si cap, ja que vostès creuen poder-se riure, amb
subterfugis, de la llei i dels jutges. Jo no sé el que pot passar, però sí
puc assegurar que si jo fos el jutge que ha dictat la readmissió que en
aquest punt es tracta, ben segur que a la vista de tots els antecedents
demanaria, si més no, estudiar si d'allò actuat es desprèn mala fe i, en
conseqüència, si s'escau estudiar la possibilitat de processar l'Alcalde
d'aquesta Corporació; i em plantejaria si la resta de membres que han votat
favorablement han incorregut també en alguna irresponsabilitat. Permeteu
que faci una breu recapitulació de les argúcies que s'han fet per poder
intentar, al final, riures'en del jutge. El Sr. Alcalde, ja deu fer uns nou
anys, va contractar a la persona que avui afecta el dictamen, com a persona
de confiança. Per tant, en cap cas pot culpar a ningú del seu error, si és
que hi va haver error. Amb posterioritat, es van muntar les bases per una
convocatòria de Cap de la Policia Municipal, i aquest senyor les va
guanyar. A partir d'aquest moment aquell senyor, que tenia la confiança del
Sr. Alcalde, es va convertir en un funcionari. Hem de creure, i això és
l'únic que no podem afirmar, que posteriorment va caure en desgràcia de
l'equip de govern, perquè en el fons es tractava d'un professional que
actuava amb total lleialtat a l'equip de govern, però també en el seu
càrrec, és a dir, no va resultar una persona servil, i això no va agradar.
Ja en l'actual Consistori, se'l va intentar 'tapar' i es va crear una plaça
de director de serveis de la Policia Municipal, però la llei continuava
reconeixent que l'autoritat i el comandament de la Policia Municipal
corresponia al Superintendent, i aleshores alguna ment il.luminada va tenir
la gran idea: com sigui que la llei de policies locals, que en aquell temps
acabava d'aparèixer, reconeixia que a Terrassa, el comandament de la
Policia Municipal podia ser assignada a un Intendent, es creà la plaça
d'Intendent de la Policia Municipal, però això no els servia perquè era
evident que el Superintendent, d'acord amb la llei de policia local, era
qui tenia que manar. Aleshores vàrem demanar a aquesta persona, amb
l'excusa de què s'apropaven les olimpíades, que en comissió de servei es
dediqués a una altra funció, però tothom sabia i sap que la comissió de
serveis té una durada limitada i que el funcionari pot tornar a demanar la
readmissió al seu lloc de treball. A partir d'aquell moment, i sabent ja
que el Superintendent volia tornar a la seva plaça original, i sabent que
quan amb total seguretat el jutge fallés al seu favor, vostès, els
socialistes, fan dues actuacions, perquè si el jutge fallava a favor del

vostès puguessin fer-li 'pam i pipa'. En primer lloc, la plaça
que estava ocupada en comissió de serveis, la mantenen després
i, en segon lloc, al Ple del dia 26 de maig d'enguany vostès

de forma conscient, malèvola i intencionadament, la plaça de
Superintendent i la d'Intendent major de la Policia Municipal. Cal llegir
l'acta d'aquell dia per veure que el Partit Popular els va advertir de què
estaven actuant de mala fe. En l'acta es llegia: 'Es podria mantenir la
plaça de Superintendent, atès que la persona que ocupava aquesta plaça i
que ara es troba en comissió de serveis, ha manifestat la seva voluntat de
tornar a ocupar-la.' Els raonaments que en aquella acta exposava el Sr.
Aran no tenien peus ni cap, donat que exposava que les places s'extingien
perquè no corresponien a la ciutat de Terrassa, és a dir, amb un Intendent

funcionari,
d'Intendent
de dos anys
extingeixen.
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n'hi havia prou. Però en aquell moment la plaça d'Intendent estava coberta
en comissió de serveis, mentres que la de Superintendent sabiem que la
sentència ens obligaria a readmetre'l i amb l'acord que aquell dia es va
plantejar, entenia l'equip de govern, que ja no importava el que més
endavant digués el jutge, i aquell pensament acaba amb l'acord que avui han
pres vostès. Si es tractés d'una reclamació civil aquesta actuació, és a
dir, el vendre una cosa per no complir amb les obligacions d'una posterior
sentència, se'n diu 'aixecament de béns'. No sé quin nom donar a la seva
actuació. Per últim, vull remarcar que estic intentant defensar un
comportament genèric, al marge de les persones que hi estiguin
involucrades. Si avui, a vostès, els permetés fer això sense dir res, estic
convençut que, per la mateixa regla de tres, podrien pensar demà que el
ministre de Justícia amortitzés la plaça que ocupa el jutge Garzón i segur
que vostès, els socialistes, respirarien tranquils. Però cal tenir en
compte que els funcionaris tenen uns drets i el dia que els respectin
'juguem a amortitzar places per no readmetre'ls', no hi hauria cap
funcionari que advertís d'una il.legalitat, als polítics, per por de què
l'hi amortitzin la plaça, i els principis de la legalitat s'haurien perdut
i finalment tindrà raó el seu líder nacional Sr. Alfonso Guerra quan fa uns
anys va dir 'Montesquieu ha mort'." El Sr. Callejas continua la seva
intervenció demanant que l'equip de govern faci un examen de conciència, al
marge de les persones concretes. Si els funcionaris que tenen la responsa¬
bilitat de prendre decisions que, de vegades, no són de l'agrat dels
politics, no tenen garanties de no ser apartats del càrrec i substituïts
per altres que diguin el que els polítics volen sentir, s'atempta contra un
principi fonamental de la democràcia.

El Sr. Aran considera que els fets, en relació amb el cas que
avui es tracta, són molt concrets. Hi va haver un acord voluntari, del que
resta constància documental, de la persona interessada en un canvi de lloc
de treball. En un segon lloc, el Ple de l'Ajuntament va suprimir una plaça
corresponent a una categoria professional que, legalment, no era necessària
per a la nostra ciutat. En aquells moments aquella plaça no estava ocupada
per cap persona. En tercer lloc, el que avui s'aprova és deixar constància
de què el compliment de la resolució judicial respecte a la incorporació
d'una persona a una plaça, no és possible donat que aquesta plaça ja no
existeix. Això és, simplement, el que es diu: que sigui el jutge el que
resolgui al respecte de la impossibilitat d'executar la sentència.

ENS AUTÒNOMS

A. IMSS

Epígraf 11) Nomenament de representants de la ciutat de Terrassa en el
Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Vallès Occiden¬
tal, i nomen¿unent del representant tècnic de l'Ajuntament en el
mateix organisme.

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

PRIMER." Acordar el nomenament de les següents persones com a
representants de la ciutat de Terrassa en el Consell Consultiu Comarcal de
la Gent Gran del Vallès Occidental: Sr. Miquel Mariano i Agulló, Sr. Josep
Monroig i Cuartero, Sr. Adolfo Fernández i Civantos, Sr. Andreu Capdevila i
Tolosa, Sr. Antoni Casas i Cazorla, Sr. Josep Cruz i Pozo, Sr. Joan Santa¬
maría i Puig, i Sr. Antonio Pérez Calvo.
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SEGON.- Nomena|r al Sr. Francesc Frisach i Prat »^a ï^presen-

tant tècnic de l'Ajuntament de Terrassa en el Conseil Consul, i-Comarcal de
la Gent Gran del Vallès Occidental.

TERCER.- Elevar a l'Excm. Ajuntament "Ple el contingut del
present dictamen, a efectes de ratificació.

B. GERÈNCIA D'URBANISME

Epígraf 12) Aprovació provisional de l'ordenació urbanística a l'àmbit de
Les Martines.

Pren la paraula en primer lloc el Sr. Montes per tal de fer una
presentació conjunta dels dictàmens corresponents a la Gerència Municipal
d'Urbanisme. El Sr. Montes es refereix en primer lloc al número 12 de
l'Ordre del Dia. Amb aquest dictamen es pretén reconèixer la situació del
sector de Les Martines, consolidant allò que ja existeix i, alhora, evitant
una possible expansió futura. Es vol també recuperar el paisatge de què
gaudia el sector i que ha estat degradat. En el procés d'exposició pública
s'han presentat noranta-quatre escrits d'al.legacions, dels quals han estat
recollits una part molt important, més de seixanta. Aquests escrits accep¬
tats anaven en la línia d'aclarir dades i concretar algunes qüestions. La
resta no han estat recollides perquè no anaven en la línia que l'equip de
govern intenta assolir en la proposta d'ordenació. Pel que fa al dictamen
número 13, relatiu a l'àmbit del Campus Universitari, el Sr. Montes explica
que l'Estudi de Detall significa la posada en marxa decidida de l'actuació
en el sector. La unitat d'actuació posarà a disposició de la ciutat el 70%
de l'espai destinat a equipament universitari. El dictamen número 14
representa una modificació de la urbanització de la plaça en base a les
peticions que van ser formulades. El Sr. Montes recorda que en l'àmbit hi
ha ubicat un centre cívic. Afegeix que les peticions demanaven que algunes
de les activitats que tenen lloc al centre cívic tinguessin continuitat a
través de l'espai de la plaça. Es presenta doncs un nou projecte recollint
aquestes peticions. Respecte al dictamen núm. 15, el Sr. Montes destaca que
es tracta d'un sector amb importants mancances d'equipaments. Han passat
els terminis contemplats per a l'actuació dels promotors privats, a partir
de les cessions dels quals s'havien de crear els equipaments. Davant de la
manca d'acord entre els promotors privats, i tenint en compte les
característiques del sector, el que avui es proposa és un canvi de sistema
d'actuació. A partir d'aquest acord serà l'Ajuntament el que marcarà el
calendari. Aquest sistema permetrà crear els equipaments que necessita el
sector.

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

dictamen, l'Ajuntament en Ple

PRIMER." Aprovar l'informe de tractament de les al.legacions
presentades durant el període d'exposició al públic de la proposta de
Modificació del Pla General per a la ordenació de l'àmbit de sòl no
urbanitzable de Les Martines, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament,
en sessió de 26 de maig de 1994.

SEGON." Aprovar provisionalment la Modificació del Pla General
per a la ordenació de l'àmbit de sòl no urbanitzable de Les Martines, que
incorpora les modificacions resultants del tractament de les al.legacions.

TERCER." Elevar el document ara aprovat provisionalment al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat per
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tal que, si és procedent, l'aprovi definitivament.

QUART.- Notificar els acords presents als al.legants, adjuntant
a cada un d'ells còpia de la part de l'informe de tractament de les
al.legacions, en allò que es refereixi al tractament de l'al.legació
específica en cada cas.

Dins el torn d'explicació de vot pren la paraula el Sr. Peiró,
per tal de manifestar que és correcte que s'hagi recollit una situació de
fet que ja existia en el sector i s'hagi regularitzat aquesta situació
evitant que s'extengui. És una actitud prudent. Tot i això, el Sr. Peiró
demana que l'equip de govern atengui alguns projectes per tal solucionar el
problema dels gossos abandonats, mitjançant un equipament adient.

El Sr. Montes recorda que a Les Martines hi ha quatre àmbits
d'equipaments. Un d'ells pot contemplar l'ús proposat. La problemàtica
esmentada pel Sr. Peiró pot tenir solució en l'àmbit de Les Martines. Tot i
aixi, el Sr. Montes considera que no es pot fer més d'una actuació i que
allò desitjable és que es posin d'acord les dues associacions interessades
en un equipament d'aquest tipus.

Epígraf 13) Aprovació inicial de l'Estudi de Detall de la Unitat d'Actuació
núm. 1 en l'àmbit del Campus Universitari.

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

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

El contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.- Aprovar inicialment l'Estudi de Detall d'ordenació de
volums de la Unitat d'Actuació núm. 1 de l'àmbit de modificació del Pla
General d'Ordenació en el Campus Universitari, promogut per Vallparadis
Park Universitari SA.

SEGON.- Sotmetre el document ara aprovat inicialment a infor¬
mació al públic per tal que durant el termini de vint (20) dies comptats
des de la darrera publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la
Provincia i al Diari de Terrassa, puguin presentar-se les al·legacions que
s'estimin oportunes.

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

Dins el torn d'explicació de vot pren la paraula el Sr. Calle¬
jas. En primer lloc destaca que es tracta d'un tema important. El Sr.
Callejas recorda que el projecte ha experimentat canvis, com ara endarrerir
l'edificació a la part posterior de la zona. El Grup municipal del Partit
Popular ja va manifestar en Comissió Informativa els seus dubtes, tot
considerant que aquest canvi podria suposar un major tancament del campus,
treient-li intimitat. El Sr. Callejas reconeix que el seu Grup, a
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diferència de com acoslíuma a actuar, no ha trobat cap alt-ta ^Vsolució
alternativa al projecte per tal de solucionar aquests inconvenients. Per
això, mantenint algunes reserves, el seu Grup ha votat ^^favorablement al
projecte. Cal tenir en compte també que amb la sblució que avui es
planteja, l'Avinguda Jacquard es veurà més oberta dXque, en tot cas, cal
donar un vot de confiança als tècnics municipals respecte a la solució més
positiva per a la ciutat. També cal considerar que els promotors cerquen
els projectes més correctes, ja que en cas contrari tindrien més
dificultats en vendre. El Sr. Callejas insisteix en què el vot favorable
del seu Grup es basa en la seva impossibilitat de trobar una solució
millor.

El Sr. Morales justifica l'abstenció del seu Grup dient que des
de la primera proposta a l'actual bi ba una acumulació excessiva del sostre
a la part posterior de l'illa. La primera proposta era més equilibrada, ja
que repartia més el sostre.

El Sr. Peiró manifesta que CiU té una idea diferent respecte a
l'ordenació del sector. Considera que l'Ajuntament hauria d'haver comprat
la parcel.la. D'aquesta forma es podria actuar com motor a generador més
ràpid del campus universitari. CiU creu que el campus ba d'ésser emblemàtic
de la ciutat, raó per la qual hauria de tenir façana a l'Avinguda
Jacquard, en comptes de tenir façana al carrer Igualtat. Si el projecte
contempla una alçada d'edificació de fins a catorze plantes, amb façana al
carrer Igualtat, tot i que resti endarrerit, quedarà molt a sobre del
campus. Catorze plantes és una edificació massa elevada perquè resti massa
a prop del campus. El Sr. Peiró afegeix que, tot i aquestes discrepàncies,
el seu Grup comparteix la voluntat política de potenciar al màxim el campus
universitari.

El Sr. Montes assenyala que, en efecte, la proposta d'avui és
quelcom diferent a la proposta inicial. Tot i així, la proposta inicial
recollia la possibilitat de què el desenvolupament del sector es fes
mitjançant un estudi de detall, que podria introduir algunes propostes
diferents. Un cop analitzada la proposta d'estudi de detall no s'ba
considerat que bi hagin raons de pes per no admetre'l, tot i que presenti
alternatives diferents al projecte inicial. L'estudi, per altra banda,
s'ajusta a la normativa. Respecte a la intervenció del Sr. Peiró, el Sr.
Montes recorda que en el moment en què es va aprovar l'ordenació del sector
ja es va produir un debat respecte a la façana del campus, si havia de te¬
nir façana a l'Avinguda Jacquard o Igualtat. L'equip de govern és contrari
a la creació d'un campus universitari amb façana a l'avinguda. El Sr. Mon¬
tes recorda que la universitat no té activitat durant tot l'any. Durant els
mesos en què no estigués en funcionament el campus restaria sense
activitat. El Sr. Montes afegeix que l'equip de govern considera que la
façana de l'Avinguda Jacquard ba de mantenir una activitat permanent. En
qualsevol cas, la façana de la universitat donarà a la futura Rambla Sant
Nebridi, la qual cosa genera un espai molt important. Per altra banda,
l'edifici de catorze plantes serà un edifici singular i estarà situat en un
lloc on no farà nosa a la universitat ja que estarà ubicat de cara al parc.
El Sr. Montes conclou dient que l'estudi de detall no modifica l'alçada de
catorze plantes respecte a la proposta inicial. L'endarreriment, per part
dels promotors, de l'edifici respecte a la façana de l'avinguda intenta
assolir una composició més harmònica respecte a la resta de l'àmbit.

Epígraf 14) Aprovació inicial del Projecte d'Urbanització de la Plaça de la
Bòbila Almirall.
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Sotmès a votació el present dictamen, l'Ajuntament en Ple
aprova per unanimitat els següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització de la
Plaça de la Bòbila Almirall, emplaçada en l'àmbit de l'Àrea de Millora
Urbana del mateix nom (A7/6 del Pla General), promogut per Nova Terrassa
Dos SL, en el benentès que abans de l'aprovació definitiva del document
aquest haurà de completar-se de la manera següent:

1. Haurà de completar-se el Plec de Condicions corresponent a
les obres d'urbanització.

2. Haurà d'aportar-se el plànol de clavagueram en el que
s'assenyali la recollida d'aigües de la plaça, amb les reixes i el sistema
de desguàs.

3. Haurà d'aportar-se el plànol de les zones verdes.

4. Haurà d'aportar-se la documentació justificativa dels tipus
d'assatjos pel control de l'obra i la seva valoració.

5. Haurà d'especificar-se i justificar-se el termini d'execució
de les obres.

6. El tipus de rec i la jardinaria hauran d'ajustar-se als
criteris i directrius que estableixi la Brigada d'Obres municipal.

SEGON.- Sotmetre el document ara aprovat inicialment a infor¬
mació al públic per tal que durant el termini de vint (20) dies comptats
des 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 al promotor per tal que
abans de l'aprovació definitiva completi el document segons els
requeriments esmentats a l'acord primer.

Epígraf 15) Inici dels tràmits del canvi de sistema d'actuació de la Unitat
d'Actuació núm. 25 "Can Palet c/ Xúquer".

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

PRIMER.- Requerir als propietaris de sòl dins l'àmbit de la
Unitat d'Actuació núm. 25 del Pla General, Can Palet-c/ Júcar, per a que
els qui representin al menys el 60 per 100 de la superfície del sector
presentin, dins del termini de tres mesos comptats des de la data de
notificació del requeriment, els estatuts i les bases d'actuació per
constituir la Junta de Compensació que ha de desenvolupar urbanísticament
el sector, atès allò que preveu l'article 158 del Reglament de Gestió
Urbanística (RD 3288/1978 de 25 d'agost); i advertint-los que si
transcorregut aquest termini no ho han fet l'Ajuntament podrà acordar,
d'ofici, el canvi de sistema d'actuació, passant al de cooperació.

SEGON.- Notificar els acords presents a tots els titulars de
béns i drets en el sector i publicar el requeriment al Butlletí Oficial de
la Província i al Diari de Terrassa.
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Epígraf 16) Aprovació definitiva dels Estatuts i Bases d^Actuació
Junta de Compensació del Pla Parcial de La Gripia IL - Montse¬
rrat - Torressana. ~~

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

PRIMER.- Aprovar definitivament els Estatuts i les Bases
d'Actuació per a la constitució de la Junta de Compensació del Pla Parcial
La Gripia II - Montserrat - Torressana, presentats i promoguts per
IMMOBILIÀRIA COLONIAL SA, estimant l'al·legació presentada pel mateix
promotor sobre modificació de la catorzena de les bases d'actuació, en el
sentit de que el termini de conservació de les obres per l'entitat de con¬
servació que en el seu dia es constituirà serà de cinc anys i no de quinze
anys com preveu el document aprovat inicialment.

SEGON.- Notificar els acords presents a tots els titulars de
béns i drets inclosos en l'àmbit interessat i publicar l'acord d'aprovació
definitiva i el text íntegre dels Estatuts i Bases d'Actuació al Butlletí
Oficial de la Provincia, advertint en tot cas dels recursos que podran
interposar-se.

Epígraf 17) Aprovació inicial del Projecte d'Urbanització de l'enllaç
l'Av. del Vallès amb Ctra. de Rubí.

de

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

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d'urbanització de
l'enllaç de l'avinguda del Vallès amb la Ctra. de Rubí, amb un pressupost a
efectes de contracte de 108.489.380,- PTA, i sotmetre a informació pública
per un termini de trenta (30) dies, el projecte esmentat, mitjançant edicte
publicat a la premsa local, considerant-se que si no es presenten reclama¬
cions en el període d'exposició pública s'entendrà aprovat definitivament.

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particu¬
lars reguladores del contracte d'obres del projecte d'urbanització de
l'enllaç de l'avinguda del Vallès amb la Ctra. de Rubí.

Epígraf 18) Adjudicació de la redacció del Projecte de Remodelacíó del
complex de piscines de l'àrea olímpica municipal, 1^ fase.

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

PRIMER.- Adjudicar a l'empresa "ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ
ENGINYERIA, EMPRESA DE SERVEIS" (ACE.ES), els treballs per la redacció del
projecte bàsic i d'execució de la la. fase de remodelacíó del conjunt de
les piscines municipals de l'Abat Marcet, per un import de 14.338.000,-
PTA.

SEGON.- Fer càrrec de la quantitat de 6.000.000,- PTA, a la
Partida 1.452.62200 del Pressupost Municipal vigent, i l'import de
8.338.000,- PTA a la partida que s'habilitarà en el Pressupost Municipal
Vigent per a l'any 1995.

TERCER.- Requerir a l'empresa "ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ
ENGINYERIA, EMPRESA DE SERVEIS" (ACE.ES), adjudicatària dels treballs de
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referència, perquè dins el termini de DEU dies, comptats a partir del
següent hàbil a aquell en que li sigui notificat aquest dictamen, ingressi
a les Arques Municipals l'import de 573.520,- PTA, en concepte de fiança
que garanteixi la bona execució dels treballs, i lliuri al Departament de
Contractació Administrativa de la Gerència d'Urbanisme una fotocòpia de la
Carta de Pagament perquè consti a l'expedient de la seva raó i formalitzi
el corresponent contracte.

QUART." Notificar aquest dictamen l'equip d'arquitectes JOAN
FCO. CHICO CONTIJOCH, JOAN MA. MARCO CARDONA I JOAN CARLES THEILACKER PONS;
l'empresa "SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES, SA"; l'arquitecte
JAUME ARMENGOL I CLOTET; l'empresa "ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ENGINYERIA,
EMPRESA DE SERVEIS" (ACE.ES); l'arquitecte JOSE CARLOS ARGEMÍ DEL VALLE;
l'arquitecte ANTONI GARRIÓ I CAMPANYA-"TARSIS, SA"; l'arquitecte ANGEL
FIGUEROLA SOLA; i l'empresa "TALLER D'ENGINYERIES, SA".

Epígraf 19) Aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització de la Plaça
Vella.

Pren la paraula el Sr. Prunés per tal d'informar que durant el
període d'exposició pública, d'ençà l'aprovació inicial, ha estat presen¬
tada una al.legació per part del Grup municipal del Partit Popular. En
aquesta al.legació es demana que la plataforma elevada situada a la plaça
sigui abatible hidràulicament. La mateixa al.legació demana que en el
repartiment de quotes es redueixi en quatre milions l'aportació dels
propietaris. El Sr. Prunés assenyala que no es poden acceptar les
esmentades al.legacions. Pel que fa a la plataforma, el Sr. Prunés recorda
que va ser dissenyada no només per tenir la funció subsidiària de permetre
que les actuacions musicals se situin en un lloc més visible, sinó que
formarà part del mobiliari urbà. La concepció és que sigui un seient, com
un mirador sobre la plaça. Pel que fa a les quotes, el Sr. Prunés assenyala
que s'ha fet un quadrament de números per tal que els propietaris paguin
sensiblement igual que la resta de propietaris afectats pel Pla Integral
del Centre. No s'entendria que un comerciant de la Plaça Vella pagués menys
que un comerciant d'altres indrets del centre, com ara per exemple, els
carrers Gutemberg o Cardaire. El Sr. Prunés es mostra d'acord amb la
consideració de què els propietaris de la Plaça Vella han patit durant
molts mesos les molèsties de les obres, però també cal tenir en compte que
un cop acabades aquestes la seva posició relativa respecte a la ciutat serà
molt bona.

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

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

El contingut dels acords aprovats és el següent:

PRIMER.- Desestimar les al.legacions presentades durant el
període d'informació al públic del Projecte d'Urbanització de la Plaça
Vella, per les raons que s'exposen en l'informe tècnic emès per l'Àrea de
Desenvolupament Urbà i Grans Infrastructures, que obra a l'expedient admi¬
nistratiu.

SEGON.- Aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització de la



Plaça Vella de Terrassa,Iamb un pressupost total de 100.453.99
pressupost a efectes de contractació de 95.172.749,- PTA.

Dins el torn d'explicació de vot pren la írá;;tíúla el Sr. Calle¬
jas, qui comença dient que el projecte, en conjun1¿^!^^^^s correcte. Malgrataixò, la plataforma fixa que es pretén instal.lar amb la intenció de què
tingui la funció d'un gran banc, suposarà un parapet permanent de 40 centí¬
metres d'alçada. El Sr. Callejas continua dient que durant la setmana, quan
no hi ha actuacions musicals, serà una obstacle permanent. Afegeix, a més,
que pot representar un perill d'accidents, sobretot per als nens. Per altra
banda, el Sr. Callejas considera que la utilitat d'aquest gran banc serà
mínima. Només farà ús en cas d'actuacions de sardanes, que requereixen una
elevació petita. Però quan es facin actuacions de jazz l'alçada de quaranta
centímetres serà insuficient. El suggeriment del Sr. Callejas és instal.lar
una plataforma hidràulica que es pugui replegar a nivell de terra quan no
hi hagués actuacions, i que es pugui elevar al nivell adient per cada tipus
d'actuació. D'altra forma es perd un espai de la plaça. Pel que fa a les
quotes, el Sr. Callejas recorda que el Sr. Prunés ha dit que la intenció és
que les contribucions dels propietaris de la Plaça Vella siguin equivalents
a les dels altres propietaris d'altres zones del centre de la ciutat. Però,
continua el Sr. Callejas, el Sr. Prunés va dir en Comissió Informativa
quelcom que no ha repetit avui; que si l'adjudicació era finalment superior
estava disposat a baixar un punt o dos les contribucions per tal que no
siguin superiors a les dels demés. El Sr. Callejas recorda que el seu Grup
demana que les contribucions dels propietaris de la Plaça Vella siguin
inferiors perquè les molèsties que han tingut de patir han estat molt més
grans que les d'altres zones. Els terminis d'execució de les obres dels
carrers Gutemberg o Cardaire han estat molt menors i, a més, no han afectat
a les campanyes de venda de Nadal. Precisament pel fet que han patit molt
més, han de rebre alguna compensació. El Sr. Callejas no accepta l'argument
de què després de les obres la seva situació serà privilegiada.
L'existència de l'aparcament a la Plaça Vella serà tant beneficiós per als
comerços de la pròpia plaça com pels dels carrers Gutemberg, Fontvella,
Cremat o Cardaire, que no han tingut que pagar res per l'aparcament.

El Sr. Morales assenyala que el seu Grup ha votat favorablement
perquè el projecte respon als objectius bàsics, sobretot la recuperació
d'espais per a les persones al centre de la ciutat, per una banda, i la
utilització per activitats socials i culturals que ja tenien lloc abans de
la seva urbanització: jazz, actuacions castelleres, sardanes, etc. Per
altra banda, el Sr. Morales es mostra disconforme amb les al.legacions
presentades. No considera necessària l'existència d'una plataforma
hidràulica. El perill que representa el banc no és superior al de qualsevol
altre banc de la ciutat. Respecte a les quotes, el Sr. Morales considera
que estan al nivell de les d'altres carrers. Si bé els comerciants han
patit durant més temps les molèsties de les obres, els beneficis que
obtindran amb posterioritat seran considerables.

El Sr. Massó justifica l'abstenció del seu Grup tot dient que
en el seu moment va demanar la convocatòria d'un concurs d'idees, per
contemplar altres alternatives. El projecte que avui es presenta és curt.
Restarà una plaça dura, excessivament freda. El Sr. Massó diu que el
projecte no el satisfà, com així ho va manifestar en Comissió Informativa.
Pel que fa a les al.legacions, el Sr. Massó no es mostra tant en contra de
la plataforma, que pot resultar útil per activitats musicals, sinó que li
preocupa el canvi de nivell que representa en el conjunt de la plaça. Les
persones amb dificultats, sobretot els invidents, poden tenir problemes amb
aquest graó de quaranta centímetres de desnivell.
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El Sr. Prunés considera que el banc a quaranta centímetres no
representa més problemes de seguretat que qualsevol altre indret de la
ciutat on hi ha plataformes elevades, com ara la Plaça de Catalunya on no
hi ha hagut cap mena d'incidents. En relació a les quotes, el Sr. Prunés
confirma el que ha dit el Sr. Callejas, en el sentit que assumia el
compromís de què en cap cas, fossin quines fossin les circumstàncies, els
comerciants de la Plaça Vella no pagarien més que els de la resta del
centre de la ciutat. El que ara s'assenyala és la quota màxima d'aportació.
El Sr. Prunés considera que tal vegada els comerciants de la Plaça Vella i
voltants hagin patit més que altres, però d'un estudi realitzat per la
Gerència d'Urbanisme se'n desprèn que no només no han marxat comerços en
els dos darrers anys, sinó que hi ha 31 nous establiments o modificacions
per ampliació. El Sr. Prunés lamenta que CiU no concreti per escrit les
seves postures o aportacions, i invita a què presentin al.legacions i
suggeriments. El Sr. Prunés considera que no hi ha raons de personal o de
pressupost perquè no puguin fer aquesta tasca. Altres Grups municipals més
petits que CiU han presentat al.legacions. Pel que fa als problemes que
poden tenir els invidents, segons el Sr. Massó, el Sr. Prunés recorda que
el projecte inclou un recorregut dissenyat per tal que els invidents no
tinguin aquest problema. En un altre ordre de coses, el Sr. Prunés diu que
en comptes d'optar per un concurs d'idees, que era una opció possible, s'ha
optat per un projecte més participatiu. Sobre la base dels projectes de
quatre arquitectes de la ciutat, es va constituir una comissió de seguiment
amb representants de tots aquells sectors que han de fer ús de la plaça.
Cadascú ha fet les seves aportacions. Algunes d'elles, probablement, no
haurien restat comtemplades per mitjà d'un concurs d'idees. Finalment, el
Sr. Prunés assenyala que el Grup municipal de CiU es limita a fer afirma¬
cions generals, com ara que tal o qual projecte és "poc engrescador", sense
fer suggeriments concrets.

Epígraf 20) Aprovació definitiva de la 2^ fase del projecte d'obres d'urba¬
nització de l'àmbit afectat per la modificació puntual del PGO
en el sector del soterrament de la RENFE (tronc central).

Pren la paraula el Sr. Prunés, qui recorda que en el Ple
anterior on es va debatre aquest tema, els Grups municipals de l'oposició
van demanar que s'introduíssiu algunes millores, com ara les de tipus
ornamental o d'arbrat. En una reunió posterior es va intentar concretar
aquestes millores, les quals s'han incorporat al present dictamen. Per
altra banda, el veïns del carrer Ferrocarril van presentar una al.legació
que significava una millora pel projecte i, per tant, ha estat també
incorporada. Aquestes millores se centren, en primer lloc, en el canvi del
mur situat davant el recinte del Firal que es mantenia per motius de
seguretat i que en contactes amb la direcció de RENFE s'havia intentat
substituir per alguna altra mesura de seguretat. El mur, que impedia el
contacte visual entre els dos sentits de circulació del passeig 22 de
Juliol, ha estat substituït per una escultura horitzontal. Tot i complint
els requisits de seguretat, afegeix un element ornamental a la peça. En la
nova secció transversal del carrer Ferrocarril, on s'ha ampliat la vorera
tres metres, es disposa una segona filera d'arbres, separant la calçada de
la vorera, permetent que els cotxes no invaeixin la zona peatonal. També
s'han ampliat les zones ajardinades centrals. S'ha duplicat la filera
d'arbres del cantó nord del passeig 22 de Juliol, de tal forma que ara hi
haurà tres. S'ha creat una nova zona ajardinada en el mateix cantó. Es
proposa 11.luminar l'edifici catalogat de la Renfe. Tot plegat, aquestes
millQiii ilgnlfiquon una dispeaa di 28 milions di pissitis més, qui
assumirà l'Ajuntament i que no repercutirà en la resta de contribuents del
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sector. El total del projçcte puja a 716 milions de pessetes.

y

Sotmès a votació el present dictamen, l^,Aj^^ament en Ple
aprova per unanimitat els següents acords:

PRIMER.- Aprovar l'informe de contesta als suggeriments efec¬
tuats durant el période d'informació al públic de la 2- Fase del Projecte
d'Urbanització de l'àmbit afectat per la modificació puntual del Pla
General en el sector del Soterrament de la RENFE. Tronc Central.

SEGON.- Incorporar l'Anex núm. 13 al Projecte.

TERCER.- Aprovar, amb caràcter definitiu, la 2^ Fase del
Projecte d'Urbanització de l'àmbit afectat per la Modificació Puntual del
Pla General en el sector del Soterrament de la RENFE. Tronc Central, amb un
pressupost total d'execució per contrata, inclòs l'IVA de 716,129.427,-
PTA.

QUART.- Modificar les clàusules segona i novena del Plec de
Clàusules administratives particulars del Projecte, atès el nou pressupost
total aprovat.

CINQUÈ.- Trametre un exemplar del Projecte i una còpia de
l'expedient adminstratiu a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona.

SISÈ.- Aprovar incrementar la participació de l'Ajuntament en
el finançament de les obres en la quantitat de 27,864.692,- PTA, quedant el
repartiment definitiu d'acord amb el següent quadre de finançament:

Cost total per a licitació de les obres: 716,129.427,- PTA.

Finançament previst:
- Ajuntament 585,038.579,- PTA.
- Quotes 131,090.848," PTA.

Dins el torn d'explicació de vot pren la paraula el Sr. Calle¬
jas, qui es refereix en primer lloc al mur que separa les vies del passeig
22 de juliol. Aquest era un tema que preocupava a tots. El Sr. Callejas
considera que aquest aspecte ha millorat molt, tot i que encara pensa que
es tracta d'una paret o obstacle. Recorda que el Sr. Prunés, fa mesos,
pensava en la solució d'instal.lar uns ulls de bou que permetessin una
comunicació visual. Aquesta solució, però, tenia l'inconvenient de què no
es podrien netejar els vidres des de dins. El Sr. Callejas va suggerir,
aleshores, que els ulls de bou tinguessin un eix transversal per tal de
fer-los reversibles i permetent la seva neteja per les dues cares.
Finalment no s'ha adoptat aquesta solució. El Sr. Callejas pensa, però, que
es podria donar profunditat a les peces quadrades irregulars de l'escultura
mitjançant els ulls de bou. Tota la resta de millores són molt positives.
El desig del Sr. Callejas és que l'obra estigui acabada abans de les
properes eleccions municipals. Cal fer pinya per assolir el màxim de
millores per a la ciutat, aportant el màxim d'idees i fent possible entre
tots una Terrassa millor.

El Sr. Morales considera un fet important les millores intro¬
duïdes en quant a l'increment de zones ajardinades i la tercera filera
d'arbres. Tot i així, el Sr. Morales considera que s'ha perdut una oportu¬
nitat molt important de fer pedagogia sobre la recuperació de la ciutat per
a les persones. Mentres que els cotxes poden circular sense cap obstacle.
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les persones troben dificultats, havent de travessar el passeig. El Sr.
Morales considera que es podrien dissenyar circuits peatonals a les dues
bandes del passeig. Per altra banda, el Sr. Morales assenyala que hi ha
poca llum a la nit, tot i havent-se canviat les bombetes i fanals i
havent-se millorat la situació anterior. El problema és que aquests fanals
estan molt lluny de la zona central. Els passos de zebra resten poc
il.luminats. El Sr. Morales demana que es reforcin els punts de llum.

El Sr. Massó manifesta que s'han incorporat al projecte algunes
de les aportacions del Grup municipal de CiU. D'aquesta forma, continua el
Sr. Massó, es demostra que les afirmacions del Sr. Prunés en l'anterior
punt de l'Ordre del Dia no són correctes. No es poden menysprear les
aportacions dels Grups municipals, encara que siguin verbals. S'han fet tot
un conjunt de millores, com ara les zones ajardinades.

Intervé novament el Sr. Prunés per referir-se en primer lloc a
la intervenció del Sr. Callejas, tot dient que el projecte estarà acabat al
mes d'octubre d'enguany o, com a màxim, al novembre. S'actuarà el màxim de
ràpid possible. El termini d'execució és de vuit o nou mesos. Pel que fa al
tema de la il.luminació, el Sr. Prunés recorda que s'han canviat totes les
bombetes. S'ha reforçat l'enllumenat que ja hi havia. En quant a les
voreres provisionals, el Sr. Prunés considera que no són un perill. L'unie
sistema, d'urbanització era fer que els cotxes circulessin pel mig per tal
de construir les voreres. Les opcions polítiques a prendre eren, o bé
tancar durant set o vuit mesos tota la zona encara que l'asfaltat permetés
la circulació viària dels vehicles, fins que les voreres amples estiguessin
fetes, 0 bé s'obrir el trànsit alleugerant el problema de la circulació
urbana i assegurant que no hi hagués cap mena de perill per als vianants.
El Sr. Prunés assenyala que part de les voreres antigues estaven en bon
estat. Les que no ho estaven han estat reposades, fent vorades de formigó o
bé aplanant la terra. S'ha fet fer un muret de trenta centímetres de
formigó, per tal que els cotxes no invaeixin les zones peatonals del
centre. Resta garantida, en qualsevol cas, la seguretat del trànsit
peatonal. En relació a la intervenció del Sr. Massó, el Sr. Prunés diu que
no ha pretès menysprear l'actuació del Grup municipal de CiU. Tot i això,
no considera correcte que es facin afirmacions com ara que el projecte "és
curt" o "és poc engrescador", sense fer aportacions. Pel que fa a la Plaça
Vella, el Sr. Prunés recorda que ha participat molta gent, s'han escoltat
les aportacions i s'han incorporat moltes d'elles.

Epígraf 21) Aprovació inicial del Projecte de Modificació de l'àmbit de la
Unitat Reparcel.lable núm. 8, delimitada per la Modificació
Puntual del Pla General en el sector del soterrament de la
RENFE.

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

PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte de Modificació de
l'àmbit de la Unitat Reparcel.lable núm. 8, delimitada per la Modificació
Puntual del Pla General en el sector del soterrament de la RENFE, i de
reparcel.lació de les finques incloses promogut per l'entitat IMMOBILIÀRIA
ROCFORT, S.A.

SEGON.- Sotmetre el Projecte esmentat a informació pública pel
termini de VINT DIES (20), mitjançant anunci publicat a la premsa local i
al B.O.P. de Barcelona, transcorregut el qual, sense que s'hagin presentat
reclamacions o al.legacions, el mateix s'entendrà aprovat definitivament.
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TERCER.- Facult/ar el Tinent d'Alcalde Sr^^^iítoni Prunés iSant^aria tan apliament com sigui necessari, per subs^:ríure els documentsprecissos per a l'efectivitat dels acords anteriors.,

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Epígraf 22) Aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació
per a 1995.

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

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

Els acords aprovats són els següents:

PRIMER." Desestimar les tres reclamacions presentades pel Sr.
Francesc Puig Nadal ja que no desvirtuen el contingut del Pressupost de
1995.

SEGON." Aprovar definitivament el Pressupost General per 1995
integrat pels Pressupostos 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
"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", de la "Societat Municipal d'Habitatge de Terrasssa S.A." i de
"Terrassa Televisió del Vallès S.A.", els annexes al Pressupost General
referents al Programa anual d'actuació, inversió i finançament de les
empreses abans esmentades, i al Pressupost Consolidat i la Plantilla i
Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament i les Plantilles dels
Organismes Autònoms.

TERCER." Publicar el Pressupost definitivament aprovat al
B.O.P. segons disposa l'article 150.3 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals.

Epígraf 23) Presentada pel Grup municipal de CiU, relativa a la neteja i
manteniment del Parc de Vallparadis.

El text de la present Proposta de Resolució, presentada pel
Grup municipal de CiU, és el que a continuació es transcriu:

UNIC." Establir un mètode sistemàtic de buidatge de papereres,
manteniment d'instal.lacions i reparació d'actes vandàlics en el Parc de
Vallparadis i altres espais públics urbans de Terrassa.

Pren la paraula el Sr. Peiró, per tal de procedir a la defensa
de la Proposta. El sentit de la proposta és senzill, fent referència a un
tema que preocupa per igual als ciutadans i al conjunt del Consistori.
L'Ajuntament ha invertit molts diners al Parc de Vallparadis, però no es té
prouta cura de la vigilància. Sovint es produeixen actes vandàlics amb
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desperfectes molt importants en el mobiliari urbà, enllumenat, papereres,
etc. L'objectiu de la proposta és establir un mètode sistemàtic per
assegurar la neteja, la vigilància i el manteniment d'un espai que ha
suposat fortes inversions per part de l'Ajuntament.

El Sr. Callejas es mostra d'acord amb el fons de la proposta.
Quan es va aprovar iniciar les actuacions en el parc, fa deu anys, el Sr.
Callejas va preguntar a l'equip de govern si havia previst una partida per
vigilància, neteja i manteniment. Aleshores es va respondre que no. La
mateixa pregunta obtindria avui una resposta negativa. No es pot preveure
una inversió sense tenir en compte el seu manteniment. La preocupació de
tots és vigilar i mantenir l'àmbit del parc. El Sr. Callejas demana a
l'equip de govern que realitzi un estudi seriós del cost final que suposarà
el manteniment del parc un cop estigui acabat, per evitar que aquest cost
es reveli insoportable per a la Corporació. També demana que es faci un
esforç conjunt dels Grups municipals i de la premsa, per tal que els
ciutadans comprenguin que el patrimoni de la ciutat és patrimoni de tots, i
que no es pot permetre que es faci malbé. Quan es trenca un banc es trenca
quelcom que és de la ciutat, i no de l'Ajuntament. La seva reposició es fa
a càrrec de la butxaca de tots.

El Sr. Montes anuncia el vot contrari del seu Grup a la
proposta, degut a què, al seu judici, es tracta d'una moció sense sentit.
En la introducció de la proposta es diu que "L'Ajuntament de Terrassa ha
realitzat un esforç molt important endreçant espais públics com el Parc de
Vallparadís...". També es diu que "s'observa un progressiu deteriorament
del mobiliari urbà i instal.lacions del Parc de Vallparadís...". La
proposta també diu, contradictòriament amb el punt assenyalat més amunt,
que "hem observat molt poc esforç de l'Ajuntament de Terrassa per assegurar
amb eficàcia un servei de manteniment sistemàtic i immediat." El Sr. Montes
es mostra en desacord amb aquesta darrera afirmació, donat que en aquests
moments l'aspecte del parc és molt bo. La proposta no s'ajusta doncs a la
realitat. La urbanització del parc va ser encomanada a una empresa, i
mentres aquesta ha estat treballant, l'Ajuntament no ha tingut cura del
manteniment ja que l'obligació de recuperació i manteniment era
responsabilitat de l'empresa. Un cop l'empresa ha acabat les obres,
aleshores s'ha implantat un servei fix de manteniment del parc, a través
d'uns jardiners. Les papereres s'estan buidant. S'ha designat un servei de
vigilància del parc. Per aquestes raons, no té sentit aprovar una proposta
que demana unes actuacions que ja s'estan duent a terme. Per altra banda,
el Sr. Montes es mostra d'acord amb el Sr. Callejas respecte a la
necessitat de fer una crida al civisme. El manteniment dels parcs, carrers
i places de la ciutat no hauria de passar per designar serveis especials de
vigilància. Hauria de passar perquè tothom s'adonés que les actuacions de
millora de la ciutat les paguem entre tots. El seu manteniment és, doncs,
cosa de tothom. No és desitjable convertir Terrassa en una ciutat policial,
amb sistemes de vigilància continua per evitar el seu deteriorament. En
resposta al Sr. Callejas, el Sr. Montes confirma que el manteniment del
parc serà car, donat que es tracta de 1'espai verd més gran que la ciutat.
Si es té en compte la despesa que suposa el manteniment de qualsevol plaça
o del Parc de Sant Jordi, es comprèn fàcilment el cost que suposarà el
manteniment del Parc de Vallparadís.

Intervé novament el Sr. Peiró per assenyalar que el sentit de
la moció pretén ser molt constructiu, obert a totes les aportacions que es
vulguin fer. No pretén ser ofensiu per l'equip de govern. El Sr. Peiró és
conscient de què no és fàcil garantir un correcte manteniment del Parc de
Vallparadís, però cal fer un esforç en aquest sentit. Avui fa un cert goig
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el parc, degut a unes /actuacions de reparacions de l'enllumenat. Però el
parc està ple de "graffitis". Hi ha coses que cal millora;?'.Sr. Peiró
reitera que no té cap inconvenient en discutir i retocar^é^^al el redactat
de la moció. Per altra banda, el Sr. Peiró considera^una idea excel.lent
iniciar una campanya de sensibilització respecte a 'ía necessitat de tenir
cura de la ciutat. Aquesta proposta es pot afegir al redactat de la moció,
l'esperit de la qual és totalment obert.

Pren la paraula el Sr. Montes, qui reitera que la moció no té
sentit ja que demana que es facin unes actuacions que ja s'estan realit¬
zant. Ja existeix un servei de vigilància, de jardineria, de neteja, de
manteniment. L'empresa encarregada de les obres ja ba dut a terme tasques
de canvi de l'enllumenat. La neteja dels "graffitis" serà una de les
darreres actuacions que es faran al parc.

El Sr. Peiró insisteix en què podria afegir-se a la moció un
segon apartat relatiu a l'endegament d'una campanya de sensibilització i de
crida al civisme entorn al manteniment del parc.

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

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

Epígraf 24) Presentada pel Grup municipal de Ciü, proposant l'organització
d'un sistema de neteja de "graffitis" de les façanes dels edi¬
ficis de titularitat pública.

El text de la present Proposta de Resolució, presentada pel
Grup municipal de CiU, és el que a continuació es transcriu:

PRIMER.- Organitzar un sistema de neteja eficaç i sistemàtic de
les façanes dels edificis de titularitat pública embrutades per graffitis,
amb la màxima celeritat possible, una vegada s'bagi detectat el graffiti.

SEGON.- Organitzar una campanya de sensibilització dirigida
sobretot als escolars, per tal que pedagògicament la gent jove, conegui els
inconvenients que planteja aquesta problemàtica.

TERCER.- Elaborar un programa d'actuació que portarà a terme la
Policia Municipal, de manera que sigui aquest cos qui intervingui
activament en la prevenció, investigació i persecució d'actes com les
pintades que deriven en brutícia a les façanes dels edificis, en defensa
del legítim dret dels terrassencs a gaudir de les façanes netes.

QUART." Realitzar una campanya d'ajut a la ciutadania, posant a
la seva disposició, si s'escau, medis i instruments necessaris per mantenir
netes totes les façanes de la ciutat.

CINQUÈ.- Facultar l'Il.lm. Sr. Alcalde per a què signi i
prepari tot allò que s'escaigui per a dur a terme els acords precedents.

Pren la paraula el Sr. Peiró, qui comença la defensa de la mo¬
ció recordant que el dia 27 de gener d'enguany va ser aprovada una proposta
en aquest mateix sentit. Malgrat aquella aprovació, no s'ba resolt el pro-
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blema. El problema dels "graffiti" és de difícil solució, però fóra neces¬
sari que l'equip de govern actués de forma més decidida al respecte. Hi ha
molts espais públics, la neteja dels quals és responsabilitat de l'equip de
govern, bruts de "graffitis", com ara la Plaça Salvador Espriu, els
laterals de l'Escola d'Enginyers, molts centres escolars com ara el Ramon i
Cajal. Cavall Bernat, Sant Llorenç, etc. El Sr. Peiró demana que
s'organitzi un mètode sistemàtic de neteja, amb una actuació més decidida
per part de la Policia Municipal investigant la procedència dels autors. No
hi ha continuitat en algunes actuacions esporàdiques de la Policia, que en
algunes ocasions ha posat als autors a disposició judicial.

El Sr. Callejas demana que en el punt tercer de la proposta
s'afegeixi que quan la Policia Municipal descobreixi a un autor de
"graffitis" i el posi a disposició judicial, que es presenti la denúncia
corresponent davant el Jutjat per tal que escarmentin per sempre. El Sr.
Callejas assenyala que quan la Policia ha sorprès als autors de "graffitis"
i els ha presentat davant el Jutjat, s'ha produït una situació molt
criticable: en alguna ocasió en què l'Ajuntament en Ple ha votat la
interposició d'accions judicials pertinents contra algunes persones
responsables de realitzar pintades al carrer, algun Grup municipal no han
votat a favor. El Sr. Callejas considera també que caldria parlar amb els
jutges de la ciutat, de tal forma que comprenguin que no serveix de res que
la Policia Municipal faci un esforç de detectar i detenir als responsables
de les pintades si, un cop presentats davant el Jutjat, els jutges els
deixin marxar immediatament. El Sr. Callejas demana que el Sr. Alcalde faci
les gestions oportunes per tal que quan se sorprèn a un autor responsable
d'embrutar la ciutat, es faci tot el possible per tal que no ho tornin a
fer. Per altra banda, cal fer un esforç per netejar les façanes, així com
per concienciar als ciutadans per tal que ningú cometi aquests actes contra
l'entorn urbà. En darrer terme, el Sr. Alcalde té autoritat per imposar les
sancions econòmiques necessàries per tallar aquests actes vandàlics.

Intervé seguidament el Sr. Camañes, qui comença dient que no
cal confondre els "graffitis" amb les "signatures". Hi ha col·lectius de
joves que es dediquen als "graffitis" que podrien ofendre's. El Sr. Camañes
manifesta que l'equip de govern està tant o més preocupat que qualsevol pel
fet que uns joves es dediquin a embrutar la ciutat. CiU no pot demanar a
l'equip de govern que sigui més sensible del que ja ho és. El Sr. Camañes
recorda que al llarg de 1994 han estat agafades 34 persones fent pintades.
El que s'ha fet en aquests casos ha estat aplicar la corresponent ordenança
i lliurar-los al Jutjat. Una altra cosa és quina ha estat l'actuació del
Jutjat. Per part de l'Ajuntament, si més no, es desitjaria que el Jutjat
els fes netejar allò que han embrutat. Aquesta és la línia que s'està
treballant. Resta clar que si han estat agafades 34 persones és perquè hi
ha un sistema de vigilància, tot i que el nombre d'autors sigui molt més
gran. El Sr. Camañes assenyala que és molt difícil agafar als autors
d'aquests actes, la qual cosa és, sovint, qüestió de segons. Normalment
se'ls sorprèn més per casualitat que com a conseqüència d'una tasca
d'investigació. Respecte a la titularitat dels edificis, el Sr. Camañes diu
que en la mesura en què es possible els edificis públics es van netejant.
No es poden netejar les façanes privades. No hi ha recursos ni es pot
netejar el que no és públic. El Sr. Camañes informa que, en la majoria dels
casos, les pintades són cosa de nens molt joves, de 12, 13 o 14 anys. Es
tracta normalment de joves normals que es dediquen a fer aquests actes a la
sortida de l'escola. En el cas dels autors de "graffitis" s'intenta
reconduir el tema posant a la seva disposició espais on puguin realitzar
les seves pintades. Els laterals de la riera del Palau estan a disposició
dels autors de "graffitis". També s'està intentant que siguin els autors
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dels "graffitis" e|.s que convencin als autors d'altr^s^ pintades o
"signatures" per tal que abandonin la seva pràctica i dediquin a fer
"graffitis" en els espais dedicats a aquesta activijfecít. El Sr. Camañes
recorda que fa pocs dies l'Ajuntament van en^^r una campanya de
concienciació i crida al civisme. Aquesta campanya/^ ha finalitzat encara,
i el seu objectiu és concienciar als ciutadans pertal que no actuin contra
el mobiliari o l'aspecte de la ciutat, ja sigui embrutant façanes o cremant
papereres o contenidors. La ciutat és de tots i entre tots s'ha de tenir
cura. El Sr. Camañes considera que ningú pot investigar la procedència dels
"graffitis" i esbrinar els seus autors. No es pot fer una investigació
grafològica. Per una banda es fa una tasca pedagògica i, per una altra, es
posa a disposició del Jutjat els responsables d'embrutar les façanes quan
han pogut ser detectats. El Sr. Camañes reitera que tots els Grups estan
preocupats per aquest tema, el qual no té una solució fàcil a curt termini.
Es tracta d'un problema que no només afecta a la nostra ciutat, sinó a
moltes altres ciutats del nostre país i d'Europa. Es tracta d'una moda que,
esperem, acabi per ella mateixa.

El Sr. Peiró agraeix en primer lloc el suggeriment del Sr.
Callejas. Per altra banda, es mostra preocupat perquè l'equip de govern no
tingui la sensació de què la nostra ciutat està en realitat més bruta que
fa uns anys. Hi ha ciutats, com ara París, que estaven més brutes fa uns
anys que avui en dia. A Terrassa, hi ha pintades que tenen ja bastants anys
i no han estat netejades. El Sr. Peiró manifesta que a la nostra ciutat el
tema comença a ser alarmant i considera que no és correcte l'argument de
l'equip de govern de què no es pot fer gaire cosa. Al seu judici sí es
poden fer moltes coses. La neteja de la ciutat és responsabilitat de
l'equip de govern. L'Ajuntament hauria de posar mitjans a disposició
d'aquells ciutadans que no poden arranjar les seves façanes. El Sr. Peiró
insisteix en què hi ha nombrosos edificis públics, com ara la mateixa Torre
del Palau, que estan brutes de pintades. Afegeix que no entén que l'equip
de govern voti avui en contra de la moció, quan al mes de gener va votar
favorablement una altra proposta que anava en el mateix sentit. Si l'equip
de govern no fa cas a les propostes que es fan des de l'oposició, CiU haurà
de demanar-ho d'una altra manera. CiU està disposat a introduir els canvis
que siguin necessaris en la proposta, però demana que l'equip de govern
adopti una posició activa en la solució del problema.

Pren la paraula el Sr. Callejas per recordar que fa 16 anys que
l'equip de govern està estudiant la solució a aquest problema. Una de les
solucions possibles és que, aquells ciutadans que no col.laboren, per por,
quan després de netejar les seves façanes no presenten la factura, tal com
l'Ajuntament li reclama, aleshores es pot fer una neteja de la façana "per
compte d'aquest ciutadans" i immediatament presentar una acció civil recla¬
mant contra l'autor. Si hi ha proves, si ha estat agafat el responsable, el
judici es pot considerar guanyat. El Sr. Callejas proposa doncs una
subrogació en l'acció judicial contra el responsable. Es reclama els danys
produïts per la seva acció. Es pot actuar contra l'autor directe o contra
els seus pares si els joves no són solvents. En un altre ordre de coses, el
Sr. Callejas entén que el Sr. Peiró no demanava un estudi grafològic de les
pintades per conèixer la seva procedència, sinó un estudi de l'àmbit social
0 escolar del qual procedeixen. Així doncs, el Sr. Callejas proposa endegar
una campanya mitjançant xerrades als col.legis, informant de què pot passar
si s'agafa als autors de les pintades. Tots els esforços que es puguin fer
per acabar amb aquest problema, com per resoldre qualsevol altre problema
de ciutat, són pocs.

El Sr. Morales considera que aquest no és el problema més greu
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que pateix la ciutat, tot i que sigui el tema al qual s'està dedicant més
temps en la sessió plenària d'avui. Afegeix que cal parlar amb propietat,
diferenciant les "signatures", les pintades o els "graffitis". En cas
contrari hi ha ciutadans, els que es dediquen a fer "graffitis", que es
poden sentir agredits en una activitat totalment ligítima. El Sr. Morales
considera desmesurada la insistència en interposar accions judicials, de
persecució o de repressió. La Policia Municipal té altres problemes a la
nostra ciutat que dedicar-se a perseguir joves que fan pintades, sense que
això vulgui dir que no hagi d'actuar quan sorprèn algú embrutant façanes.
Conclou dient que creu que aquest no és un tema que preocupi desmesurada¬
ment al conjunt de la població.

El Sr. Camañes considera que el Sr. Peiró no pot afirmar que
l'equip de govern no se sent preocupat pel tema. Se sent preocupat com el
que més. La Policia Municipal vetlla pel compliment de les ordenances,
entre elles la de no embrutar la ciutat. El Sr. Camañes insisteix en què
quan s'agafa al responsable es presenta al Jutjat. Respecte al cas de
París, el Sr. Camañes considera que avui en dia està més bruta que fa vint
anys, tot i que no es tracta de comparar quina ciutat està més o menys
bruta. Per una altra banda, a més, es fan campanyes de concienciació i de
crida al civisme. Al marge d'això es pot fer ben poca cosa més. El Sr.
Camañes reitera que es tracta d'un tema de moda, com ara ho és també
circular amb patins de rodes en línia, la qual cosa suposa un perill pels
vianants i per ells mateixos. Si el Sr. Peiró es molestés en conèixer quan,
com i perquè neix la qüestió de les pintades i els "graffitis", potser no
estaria dient les coses que avui ha dit. Això demostra un cert desconei¬
xement del tema per part del Sr. Peiró. Per altra banda, no entén que vol
dir el Sr. Peiró quan diu que CiU ho haurà de demanar "d'altra manera".

El Sr. Peiró manifesta que el seu Grup es mostra preocupat per
les qüestions petites o quotidianes. El seu Grup és especialment sensible
amb aquests temes. Si l'equip de govern no és capaç de solucionar aquesta
problemàtica, el Grup municipal de CiU actuaria amb contundència en aquest
tema. Els fets són que les façanes de la ciutat estan brutes, avui més que
fa uns anys. L'oposició està per exigir responsabilitats i la neteja és
responsabilitat de l'equip de govern. Finalment, el Sr. Peiró assenyala que
la forma de demanar-ho "d'una altra manera" és demanar la dimissió del

responsable de què aquesta problemàtica no es resolgui. El Grup municipal
de CiU ha reiterat la necessitat de resoldre aquest problema en nombroses
ocasions i, tot i així, no l'han solucionat, ni tan sols pel que fa a la
neteja d'edificis públics com ara els col.legis.

El Sr. Alcalde manifesta que l'Ajuntament de Terrassa es posarà
en comunicació amb els Alcaldes de les ciutats de Manresa, Sant Cugat o
Tarragona, etc., per tal d'esbrinar si ells han estat capaços de resoldre
aquestes petites qüestions. Per l'aparença externa, afegeix el Sr. Alcalde,
no sembla que ho hagin fet.

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

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

Epígraf 25) Presentada pel Grup municipal de CiU, en relació a la construc¬
ció d'un pavelló poliesportiu cobert al Pla del Bon Aire.
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El text de 1]^ present Proposta de Resolució, pr.
Grup municipal de CiU, és el que a continuació es transcriu:

entada pel

PRIMp.- Sol·licitar a la Direcció G^eral i a l'INCASOL la
gestió de cessió de sòl per tal de poder procedir a la darrera cessió de
sòl a l'Ajuntament.

SEGON." Ordenar als serveis tècnics municipals la redacció
d'una proposta de projecte de pavelló cobert al Pla del Bon Aire.

TERCER." Donar trasllat d'aquesta proposta a l'INCASOL i a la
Direcció General de l'Esport.

QUART." Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde o qui legalment delegui
per tal de signar la documentació necessària per a fer efectius els acords
precedents.

Pren la paraula el Sr. Sanahuja, per tal de procedir a la de"
fensa de la proposta. En primer lloc recorda que en la darrera reunió de
l'Ajuntament en Ple, el Grup municipal de CiU va reclamar l'atenció del
Consistori sobre aquest tema, amb motiu de l'aprovació del Pressupost per a
1995, demanant una partida per aquest equipament. L'esmena presentada en
aquest sentit no va prosperar, raó per la qual el seu Grup ha optat per
utilitzar una altra via per reclamar l'atenció de la Corporació sobre el
pavelló poliesportiu. El Sr. Sanahuja considera que la conveniència
d'aquest equipament és compartida per tots els Grups municipals i
administracions implicades. Es tracta d'una necessitat que pateix una
entitat ciutadana que cobreix un àmbit esportiu ciutadà força important.
Per altra banda, fa anys que es parla d'aquest tema. Per diversos motius no
acaba de concretar"Se. Una bona forma d'impulsar d'actuació de l'Ajuntament
és reiterar la sol·licitud de cessió de sòl per part de l'INCASOL. L'ànim
de la proposta de CiU és obert a qualsevol modificació.

El Sr. Callejas anuncia que encara no vol definir el sentit del
vot del seu Grup. Recorda que el Sr. Alcalde va dir, en Junta de Portaveus,
que les gestions que es demanen ja s'havien fet. Tornar a fer unes gestions
que ja s'han dut a terme no tindria sentit. El Sr. Callejas afegeix que el
seu Grup també vol la construcció d'aquest equipament. Finalment,
referint"Se al debat del punt anterior, el Sr. Callejas considera que no és
correcte comparar la gestió de l'Ajuntament de Terrassa amb la d'altres
Ajuntaments del nostre país. Fer això és tan desafortunat com comparar la
gestió de l'equip de govern socialista de Terrassa amb la del govern
socialista de Madrid.

El Sr. Alcalde considera que l'equip de govern de l'Ajuntament
de Terrassa és lliure per comparar-se amb qualsevol altre equip de govern
municipal.

Intervé seguidament el Sr. Casajuana, per tal d'informar sobre
la gènesi del tema que avui es debat i la fase en què es troba actualment.
Fa anys que el Centre d'Esports del Bon Aire ha estat fent gestions a
través de les seves diferents Juntes. El pavelló cobert és un dèficit
d'equipaments que pateix la ciutat. Fa dos anys, el 21 de desembre de 1992,
amb el president del Centre d'Esports del Bon Aire, es va mantenir una
entrevista amb el Secretari General de l'Esport de la Generalitat, Sr.
Vilaseca, el qual es va mostrar interessat i disposat a moure els
departaments implicats. Cal tenir en compte que la titularitat dels
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terrenys és de l'INCASOL. Per altra banda, Benestar Social està disposada ainvertir una part del cost de l'obra i, finalment, la Direcció Generald'Esports vol dur a terme aquest projecte. L'Ajuntament de Terrassa estàobert a parlar del tema sempre que l'equipament es dugui a terme amb unplantejament realista. No cal fer una obra faraònica, sinó un equipamentajustat a les necessitats del districte. El Sr. Vilaseca es va comprometrea remoure els obstacles que han impedit fins ara traspassar a l'Ajuntamentde Terrassa la titularitat de l'equipament ara existent i dels terrenys del'INCASOL on ha d'anar ubicat el pavelló. Va entendre que no tenia capsentit, ni jurídica, ni econòmica, ni políticament, que l'Ajuntament deTerrassa fes una inversió en uns terrenys la titularitat dels quals erad'una administració d'un àmbit territorial superior. Cal una transferènciaprèvia de la titularitat a l'Ajuntament. El Sr. Casajuana continua dient
que l'Ajuntament no tindria cap inconvenient en tornar a fer una cessiód'ús pel termini que convingui al Centre d'Esports del Bon Aire. Elsactuals gestors mereixen aquesta confiança. Però primer els gestors hand'entendre que l'Ajuntament ha de tenir la titularitat d'una instal.lacióon ha d'invertir una part del cost de l'obra. El problema se centra en elsDepartaments implicats de la Generalitat. Cal remoure els obstacles perquèels diferents Departaments es posin d'acord. El Sr. Casajuana recorda queel 24 de novembre d'enguany va remetre una carta al Sr. Vilaseca en la quales diu, entre d'altres coses: "...consegüentment amb els acords adoptats enaquella reunió de fa dos anys, vàreu disposar la realització dels tràmitsinterns, dins la Generalitat de Catalunya, per formalitzar el traspàs de latitularitat, com a condició bàsica per poder plantejar la intervenció del'Ajuntament en el finançament d'una part del cost de construcció delpavelló cobert...". Això es va explicar a la Junta del Centre d'Esports delBon Aire. Per altra banda, el Sr. Casajuana es refereix al segon acord dela moció de CiU, en el qual es demana ordenar als serveis tècnicsmunicipals la redacció d'una proposta de projecte del pavelló cobert. ElSr. Casajuana recorda que ja existeix un avantprojecte de data 31 de generde 1992, que inclou una memòria i un pressupost. L'import d'aquest projecteera de 171 milions de pessetes. L'equip de govern va considerar que sihavia d'intervenir l'Ajuntament en el finançament, calia ser realistes. Elprojecte preveia, a més del pavelló cobert, un frontó cobert, unsvestidors, etc. El frontó no semblava tan necessari. El Sr. Casajuanainsisteix en què ja existeix un avantprojecte, encarregat per la pròpiaGeneralitat. El propi arquitecte resonsable del projecte diu que ésnecessari redactar un projecte executiu per tal de definir els preusdefinitius. El Sr. Casajuana considera que cal fer aquesta tasca, la qualestà ja mig feta, però no es pot encarregar a l'Ajuntament i començar denou a partir de zero. És el govern de la Generalitat qui ha d'acabar lafeina. Per altra banda, el Sr. Alcalde va rebre fa dos mesos i mig l'actualJunta del Centre d'Esports, i els hi va dir que l'Ajuntament adquiria elcompromís de què tan bon punt el tema estigués desbloquejat l'Ajuntament,amb càrrec al Pressupost de 1996 i exercicis següents, està disposat apagar una part, intentant que no superi un terç del cost total. El Sr.Casajuana conclou la seva intervenció dient que el Grup municipal de CiUhauria de retirar la proposta, i fer les gestions davant el govern de laGeneralitat per tal de desencallar el tema.

El Sr. Sanahuja manifesta que de la intervenció del Sr.Casajuana se'n desprèn que s'han fet algunes gestions, com ara algunescartes o converses amb el Centre d'Esports del Bon Aire i la Generalitat deCatalunya, però no s'han remogut els obstacles per desbloquejar el tema.Aquest desbloqueig correspon ara al govern de la Generalitat. Però tambél'Ajuntament té la responsabilitat de fer tots els esforços possibles perintentar remoure aquests obstacles. Amb independència del color polític de
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qui governa les institucions, cal estar disposat a actuar -per j&dí de
permetre que el tema vagi endevant. Amb aquesta proposta ^jes posa de
manifest la valentia del Grup municipal de CiU en defensajàeís interessos
de la ciutat, més enllà de qui governi les institupiouaT'El Sr. Sanahuja
considera que, tot i ser bones les gestions realir£zades, cal posar fil a
l'agulla i prendre un acord unànim de la Corporació, que fóra molt
important per la resolució final del problema.

El Sr. Callejas anuncia l'abstenció del seu Grup, tot dient que
sembla que ja s'estan fent gestions en el bon camí. Ara correspon a la
Generalitat actuar. El Sr. Callejas considera que fóra un pas endarrera
redactar un nou projecte per part dels tècnics municipals quan ja existeix
un. Això representaria una forma de malgastar els diners. El Sr. Callejas
demana la retirada de la proposta per part de CiU, i demana al Sr. Casa-
juana que assumeixi el seu contingut, fent una reunió monogràfica sobre el
tema, aportant el màxim d'informació sobre el mateix. Si d'aquesta reunió
sortís la conveniència de fer alguna acció, que aquesta fos conjunta de
tots els Grups municipals.

El Sr. Casajuana pren la paraula per assumir la proposta feta
pel Sr. Callejas. Fóra bo que tothom disposés del màxim d'informació sobre
el tema, i que tothom, institucionalment, fes tota la força possible.

El Sr. Massó considera que les coses estan molt clares i que
s'estan donant excuses. La proposta pretén que tots els Grups municipals
assumeixin prendre una decisió conjunta. El Grup de CiU està disposat a fer
el que calgui davant el govern de la Generalitat de Catalunya per assolir
la finalitat de la proposta. Però avui es pretén assolir un acord unànim
per desbloquejar una situació que s'arrossega des de fa temps, en relació a
la qual s'han fer diverses gestions i en la que intervenen diferents
Departaments de la Generalitat. L'Ajuntament no pot invertir en aquest
equipament fins que es produeixi la cessió de sòl. Aquest és el primer pas
que es vol instar de forma unànim per part de tots els Grups municipals. En
quan al projecte existent, el Sr. Massó especifica que es tracta d'un
avantprojecte. La situació actual és molt diferent. Els 171 milions de
l'avantprojecte seran avui insuficients.

Per part del Sr. Alcalde es proposa un nou redactat dels acords
que componen la proposta, per tal de què el Grup municipal Socialista pugui
votar-la favorablement. En primer lloc proposa que l'acord primer digui:
"Reiterar a la Direcció General i a l'INCASOL la sol.licitud de cessió de
sòl....". En segon lloc, suprimir l'acord segon del redactat original, ja
que per part del Departament de Benestar Social de la Generalitat ja es va
encarregar el projecte. Finalment, els acords tercer i quart de la proposta
original passarien a ser el segon i el tercer del redactat esmenat.

Presidència.
Per part del Sr. Massó s'accepten les esmenes proposades per la

Tot seguit, i per unanimitat, s'aprova la present Proposta de
Resolució, el redactat definitiu de la qual és el que a continuació es
transcriu:

PRIMER.- Reiterar a la Direcció General i a l'INCASOL la
sol.licitud de cessió de sòl per tal de poder procedir a la darrera cessió
de sòl a l'Ajuntament.

SEGON.- Donar trasllat d'aquesta proposta a l'INCASOL i a la
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Direcció General de l'Esport.

TERCER.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde o qui legalment
delegui per tal de signar la documentació necessària per a fer efectius els
acords precedents.

No havent-hi cap Proposta Urgent, es passa tot seguit al
capítol de Precs i Preguntes.

PRECS I PREGUNTES

Pren la paraula en primer lloc el Sr. Tamayo per tal de formular un
prec al Sr. Alcalde. Aquest prec fa referència a un tema conflictiu encara
no resolt: la signatura del conveni dels treballadors laborals de l'IMSS i
del personal funcionari de l'Ajuntament. El Sr. Tamayo demana que el Sr.
Alcalde intercedeixi personalment per tal que es pugui desbloquejar aquesta
situació. Pel que fa al personal de l'IMSS, el Sr. Tamayo assenyala que el
conveni no ha estat signat per un enfrontament relatiu a una clàusula del
còmput anual d'hores, de 1700 hores, per tal que aquest còmput s'adapti al
calendari laboral anual. És absurd mantenir una postura intransigent
respecte aquest tema, sobretot tenint en compte que hi ha un altre
col.lectiu de treballadors de l'Ajuntament, la Gerència d'Urbanisme, que ha
signat el seu conveni amb l'afegitó corresponent a aquesta clàusula. En
segon lloc, el Sr. Tamayo recorda que el col.lectiu de l'IMSS compleixen
uns objectius cada cop més importants a la nostra injusta societat, i que
ha demostrat la seva màxima dedicació i esforç. Al mateix temps ha mostrat
una gran flexibilitat respecte a les seves obligacions laborals. Els
treballadors de l'IMSS ha estat realitzant un nombre d'hores superior al
d'altres col.lectius d'altres ciutats com ara Barcelona o Sabadell. El Sr.

Tamayo demana al Sr. Alcalde que no deixi als treballadors de l'IMSS en
mans de la incompetència o manca de sensibilitat dels encarregats de
negociar el seu conveni per part de l'Ajuntament. Aquest mateix raonament
es pot estendre al col.lectiu de funcionaris. En un altre ordre de coses,
el Sr. Tamayo pregunta al Sr. Alcalde, com a membre del Consell
d'Administració de la Mina Pública d'Aigües de Terrassa en representació de
la Corporació, si ha cobrat en concepte de dietes alguna partida, tal com
consta en la memòria de 1993. Si ha cobrat alguna quantitat, quina és.
També pregunta si està prevista per l'any 1994 una partida per aquest
concepte i quin és el seu import. El Sr. Tamayo vol saber si, d'ençà el
prec que ell mateix va formular ara fa un any en aquest mateix sentit, el
Sr. Alcalde ha reflexionat al respecte i ha decidit retornar aquests diners
a les arques municipals, tal com exigeix una postura ètica adient.
Finalment, el Sr. Tamayo recorda a la Presidenta de l'IMSS que fa dos mesos
que ha demanat documentació relativa als convenis amb l'empresa Acció i amb
la Creu Roja, i encara no ha estat lliurada.

El Sr. Alcalde manifesta que el Sr. Tamayo ha parlat d'ètica, però no
d'elegància, que també és una qualitat humana. El Sr. Alcalde recorda que
en aquest Ajuntament es van reunir la Junta de Portaveus per debatre tots
els aspectes que tenen a veure amb les retribucions, dietes, etc., dels
membres de la Corporació. Es va arribar a l'acord d'eliminar les dietes de
les empreses municipals, però no de les que provenien de societats externes
a l'Ajuntament, que es continuarien cobrant. Aquest va ser un pacte entre
els portaveus. De totes maneres, el Sr. Alcalde manifesta que si ell
ostenta el seu càrrec és per confiança dels ciutadans i per pròpia
voluntat. En aquests moments declara que el seu patrimoni és menor avui que
quan va accedir al càrrec d'Alcalde. Afegeix que hi ha coses que no vol
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sentir, raó per la qual a /partir de 1993 va renunciar a uns ipgf^sçjes als
quals tenia dret legal i moral a percebre. Aquests diners s^jrïí^essen a les
arques municipals, per incrementar la partida que es d^«fina a les bosses
d'estudi dels nens de Terrassa.

Pren la paraula el Sr. Turà, referint-se a ^'increment de la proble¬
màtica del soroll i molèsties provocades per les motocicletes de petita
cilindrada, especialment de nit. El Sr. Turà reconeix que s'estan prenent
algunes mesures, però no són suficients. Demana que s'intensifiquin encara
més aquestes mesures. En segon lloc, el Sr. Turà es refereix als vehicles
estacionats a les voreres, en llocs on no està permès, que molesten el pas
dels vianants, i que de vegades dificulten l'entrada o sortida de cases
particulars. L'actuació habitual és sancionar i retirar els vehicles. Això
esdevé tots els dies, llevat els caps de setmana i, especialment, en llocs
propers a discoteques o llocs d'esbarjo. El Sr. Turà demana que es vigili i
s'actui en aquesta situació, que es reitera cada cop més.

El Sr. Peiró manifesta que, després de la Fira de Sant Llúcia, el
Passeig estava ple de brutícia, de cartrons, plàstics, papers, etc. En
aquesta situació va estar durant els dies de Nadal, Sant Esteve, fins el
dia 27. El Sr. Peiró vol saber a qui correspon la responsabilitat concreta
per aquesta situació. En darrera instància, però, la responsabilitat de
mantenir la ciutat neta correspon a l'equip de govern.

El Sr. Massó planteja dos temes relatius a la circulació a la nostra
ciutat. S'han fet alguns canvis de sentit a Terrassa, com ara el del carrer
Sant Francesc-Rutlla, que ara és de pujada, continuant pel carrer del Vall
i Unió. Això, afegit als vehicles que provenen del carrer Portal Nou,
provoca greus retencions del trànsit. A la Rambla passa el mateix, ja que
els automòbils que provenen de l'autopista i la Rambleta es troben amb dos
semàfors. La situació és d'un embuç extraordinari fins al Portal de Sant
Roc. En un altre ordre de coses, amb l'obertura del passeig 22 de Juliol,
els vehicles que arriben al semàfor de la Rambla es troben amb
obstruccions. Al carrer Galileu també hi ha un altre semàfor molt proper
que dificulta encara més la circulació.

El Sr. Aran pren la paraula per tal de fer referència als convenis
que encara resten sense signar amb una part dels treballadors municipals,
concretament els de l'IMSS i els funcionaris. Per altra banda, estan ja
signats els del personal laboral i tota la resta d'instituts i empreses
municipals. De tot el personal municipal, format per 1200 persones, resten
només dos col.lectins. Les mateixes condicions dels convenis signats són
les que es volen aplicar als convenis que encara resten. El Sr. Aran
pensa que si els representants sindicals han signat la resta de convenis ha
estat perquè els consideren correctes. No poden ser tan ignorants com per
signar una cosa que consideressin tan dolenta. El Sr. Aran assenyala que la
Junta de Personal, que representa als funcionaris, poden trobar-se amb una
dificultat afegida a la negociació: el procés d'eleccions sindicals que se
celebraran a finals de gener. Això pot frenar una mica la fluïdesa de les
negociacions. El contingut que fa que les negociacions estiguin encallades
és si se signen 1700 hores anuals o bé 1700 menys 25. Aquest és el tema de
fons. En el cas del conveni de la Gerència d'Urbanisme, l'aplicació del
còmput anual d'hores es va fer mitjançant un redactat que contemplava el
repartiment concret de les hores segons el calendari. La interpretació
d'aquest punt, un xic confús, mereixia una aclaració, que s'ha donat tant
per part de l'empresa com dels representants sindicals. Al final s'ha
aclarit el tema amb una única interpretació: el còmput és de 1700 hores
l'any, repartides en el calendari de cada any, que canvia en funció de si
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les festes cauen o no en caps de setmana. En el cas de l'IMSS i els
funcionaris, no hi ha acord respecte a aquest punt. El Sr. Aran considera
que no fóra correcte que per cada punt de desacord que es plantejés en una
negociació, algú desacredités per incompetent al Gerent o responsable
d'aquesta negociació per part de l'Ajuntament. No és aquesta la forma de
resoldre el problema. El Sr. Aran espera que tant el Gerent de l'IMSS com
el responsable de personal acabin trobant les fórmules d'acord i en

conseqüència que se signin els convenis.

El Sr. Camañes es refereix en primer lloc al soroll provocat per les
motocicletes. En aquests casos s'aplica l'ordenança corresponent i qui
provoca més decibelis dels permesos se li sanciona. En fan controls al
llarg de la ciutat, així com revisions de sorolls, i no només els de les
motocicletes. Els ciutadans han de prendre consciència de què no es poden
superar els nivells de soroll permesos. Aquesta situació s'agreuja més de
cara al bon temps i, en conseqüència, s'intensificarà la campanya. La gent
viu més al carrer i dorm amb les finestres obertes. En un altre ordre de
coses, el Sr. Camañes reconeix que a Terrassa hi ha un alt nombre de
ciutadans que aparquen malament, com per exemple sobre la vorera. També cal
una progressiva presa de consciència al respecte de què les voreres són
pels vianants. Durant els caps de setmana també se sanciona i també actua
la grua. Si algun vehicle estaciona davant el garaig d'un ciutadà i aquest
requereix la presència de la grua, aquesta el retira. És cert que no hi ha
un servei quotidià de grua i que aquesta actua a instància dels ciutadans o
de la pròpia Policia Municipal. Però tot i així es retiren vehicles. El Sr.
Camañes admet que els caps de setmana a la nit hi ha una major tolerància
pel que fa als aparcaments. En quant a la intervenció del Sr. Massó, el Sr.
Camañes confirma que a les hores punta es produeixen retencions en la
confluència de la Rutlla-Portal Nou-Vall. Però cal recordar que també es
produïen retencions quan el sentit de la circulació era diferent. Es tracta
de carrers estrets que, a més, van a confluir al centre de la ciutat. No es
poden evitar certes retencions en certes hores del dia. Pel que fa a la
Rambla, el Sr. Camañes recorda que quan estigui acabat el Projecte dels
Catalans la nova configuració viària agilitzarà el trànsit. Tot i així, les
retencions són de molt curta durada i en certes hores del dia. En quant a
la incorporació del passeig 22 de Juliol a la Rambla, el Sr. Camañes
informa que la setmana que ve es canviaran els semàfors a tres temps, per
evitar que els que giren a l'esquerra en sentit descendent quedin retin¬
guts. Pel que fa al semàfor de la Rambla amb el carrer Galileu, el Sr.
Camañes diu que va estar especialment interessat en la seva instal.lació,
degut a què hi ha un important fluxe de vianants per la Rambla en aquell
pas de zebra. Baixant per la Rambla, els conductors no respecten el pas de
zebra tot el que fóra de desitjar. Molt a prop dels pas de zebra hi viu una
família d'invidents que han tingut tres accidents. Per petició del
col.lectin d'invidents i d'aquella família en particular es va instal.lar
el semàfor, per a la seva protecció, i assumint que pogués perjudicar als
vehicles. El Sr. Camañes conclou dient que l'importa més la vida d'un peató
que les retencions dels vehicles.

El Sr. Corominas es refereix a la brutícia acumulada arrel de la Fira
de Santa Llúcia. El Grup municipal Socialista també se sent preocupat per
les coses petites de la ciutat. El Sr. Corominas considera que la societat
civil cal ser potenciada, i recorda que de vegades CiU ha retret a l'equip
de govern ser excessivament dirigiste i voler controlar-ho tot. En contra
d'aquesta opinió, es respecta la societat civil en aquelles qüestions que
són de la seva competència. S'han produït uns fets que el propi equip de
govern lamenta, i que va prendre les mesures oportunes perquè no passessin.
Com cada any, l'Associació d'Amics de la Fira de Santa Llúcia de Terrassa
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va presentar a l'Ajuntament una sol·licitud de llicència d'oc^ció-Se la
via pública per a les seves activitats. L'organització de^la^ira era
totalment privada sota la seva responsabilitat. El dia 7 de desembre es va

signar una resolució autoritzant aquesta associació a^ealitzar la Fira,
tot aprovant un conveni entre l'Ajuntament i l'efiHtat. En el conveni
s'establia que la neteja de la via pública, objec^é^'áe llicència, serà a
càrrec de l'Associació d'Amics de la Fira de Santa Llúcia, que procedirà
amb cura suficient i els mitjans necessaris per tal d'evitar el
deteriorament de la mateixa i restarà obligada a la retirada de materials
residuals. En un altre punt s'estableix que en cap supòsit aquest conveni
limitarà la responsabilitat, sigui administrativa o de l'ordre que sigui,
en què pugui incórrer l'associació com a conseqüència d'actes o fets
resultants de les activitats objecte del mateix, ni podrà ser invocat per
eliminar o reduir obligacions que resultessin dels esmentats actes. El Sr.
Corominas manifesta que l'Ajuntament va prendre totes les mesures que
calien, i que havia d'haver llibertat d'actuació, responsabilitat, per part
de l'Associació. D'aquesta forma, el Sr. Corominas considera que no són
correctes les afirmacions genèriques fetes pel Sr. Peiró sobre la
responsabilitat de l'equip de govern i de què cada any es produeixen els
mateixos fets. El dia 24 de desembre, quan l'Ajuntament detectà la
situació, intentà localitzar als responsables, que disposaven d'una còpia
del conveni signat. No va ser possible la seva localització, restant la
situació degradada, durant els dies següents. El dia 27, a primera hora del
matí, per part dels Serveis Municipals s'ordena que es faci la neteja i que
s'obri un expedient sancionador pels fets esdevinguts. Més tard ha estat
possible enterar-se que l'Associació manifesta que va contractar una
empresa per encarregar-se de la neteja. Si aquesta empresa no ha complert
les seves obligacions, l'Associació ha de recorrer contra ella, perquè la
responsable de la neteja és la pròpia Associació. L'Ajuntament continuarà
amb l'expedient sancionador contra l'Associació i aquesta ho hauria de fer
contra l'empresa. No cal barrejar l'actuació municial, que ha estat
totalment correcta i, per altra banda, si hi ha hagut problemes en un
contracte mercantil entre l'Associacio i l'empresa, la qual cosa, a judici
del Sr. Corominas i per les seves informacions, és difícil de creure. No es
poden, en conseqüència, fer acusacions genèriques sobre la responsabilitat
de l'Ajuntament. La situació resta clara: l'incompliment d'un pacte signat
amb l'Ajuntament per part d'una entitat privada. Aquest pacte és una
constant en les resolucions dictades des de l'Ajuntament. En aquest sentit,
el Sr. Corominas posa com a exemple l'actuació correcta del grup Rialles
que, després de la celebració d'un acte, van netejar la zona. Aquesta
actitud demostra el sentit de responsabilitat dels components d'aquest
grup. El Sr. Corominas insisteix en què l'equip de govern lamenta els fets
i que va dur a terme les actuacions oportunes. Per altra banda, reitera que
cal distingir entre el pacte entre l'Ajuntament i l'Associació, per una
banda, i la d'aquesta amb l'empresa, per una altra. Si l'empresa no ha
complert les seves obligacions mercantils, cal exigir-li responsabilitats.

El Sr. Massó recorda que van restar pendents de resposta tot un
seguit de preguntes formulades en la darrera sessió ordinària del Ple.

Per part de la Presidència, donada l'hora avançada de la nit,
s'anuncia que aquestes preguntes seran contestades bé per escrit, bé en
Comissió Informativa o bé en la propera sessió plenària. Finalment, el
Sr. Alcalde desitja als Regidors, als funcionaris i al públic assistent un
bon any 1995.

I no havent-hi cap més assumpte que tractar, quan manquen cinc minuts
per les onze de la nit del dia de la data, per part de la Presidència s'ai-
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