A la ciutat de Rubí, el dia vuit de maig de dos mil dos. Hora les sis de la
tarda.
Reunit el Ple de l´Ajuntament a la Sala Enric Vergés, sota la presidència de la
senyora alcaldessa, Núria Buenaventura Puig , i amb assistència dels senyors
regidors, secretari i interventor que seguidament s´esmenten:
Alcaldessa, Núria Buenaventura Puig
Regidors:
Fernando Fernández Jiménez
Núria Oñoro Majoral
Joan Bassas Serra
Àngel Enrique Millán Sánchez
Gonzalo José Plata Jiménez
Lluís Carreño Ibáñez
M. Ángeles Millán Moragrega
Joan Montiel Martínez
Elisenda Sardañés Campasol
Jordi Simó Boladeras
Pere Martínez Martínez
Carme Perdices Domínguez
Diego Martínez Cabrera
Jordi Peiró Simón
Lluís Ridao Martín
Francesc Xavier Reinaldos Martínez
Josep A. Avila López
Pepa de Haro Cabanas
Armando Querol Gasulla
Mónica Querol Querol
Francesc Sutrias Grau
Secretari, Guillem Companys Boldú
Interventor de fons, Santiago Moreno Granado
Excusen la seva absència les regidores: Carmen García Lores i Maria Mas
Arrufat.
L´objecte és celebrar sessió ordinària, prèviament convocada per a avui, a
les sis de la tarda.
Vist que s´ha obtingut el quòrum exigit per l´article 90 del ROFRJ de les
entitats locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, la senyora presidenta
obre l´acte i es comencen a tractar els assumptes inclosos a l´ordre del dia.
APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
*01LA0805 * APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS.

La senyora alcaldessa pregunta als membres del Consistori si han de fer
alguna objecció a la redacció de les actes de les sessions dels dies 15 i 28 de febrer
de 2002.
Com que no se’n formula cap, s’aproven les esmentades actes per unanimitat.
MOCIONS
*01MO0805 * MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE SUPORT A LA
CONVENCIÓ EUROPEA.
Europa continua fent passes endavant en el camí de la seva integració. Des
del primer de gener, 290 milions de ciutadans i ciutadanes disposem d’una moneda
única, l’euro. L’ampliació de la UE s’apropa culminant la plena unificació europea.
S’avança en la coordinació de les polítiques econòmiques i socials, així com en un
espai europeu de llibertat, seguretat i justícia. Al mateix temps, creix l’exigència
d’una política exterior comuna i d’una presència europea davant els reptes de la
globalització.
Però els avenços topen amb dificultats. L’opinió pública europea,
majoritàriament favorable a l’avenç de la integració, desconeix o contempla amb
distanciament les institucions de la Unió. Aquestes funcionen feixugament, amb un
mètode predominantment intergovernamental, mostrant la creixent necessitat d’una
reforma fonamental, sense la qual l’ampliació fins a 25 o 30 estats membres podria
significar el retorcés o el col.lapse de la integració política.
Conscient d’aquest repte, el Consell europeu reunit a Laeken el desembre de
2001 ha convocat una Convenció sobre el futur d’Europa.
Aquesta Convenció europea, que començà les seves tasques el passat 28 de
febrer, aplega un ample ventall de representants dels governs i dels parlaments dels
15 estats membres. Els seus treballs són públics i totes les organitzacions i
institucions interessades tenen la possibilitat d’aportar la seva contribució als seus
debats. És una Convenció que pren, de fet, un caràcter constituent. Representa la
possibilitat de dotar la UE d’un projecte de Constitució europea oferta a la ratificació
democràtica dels pobles d’Europa.
Aquesta Convenció europea representa una extraordinària oportunitat
històrica. Mentre que en els darrers 50 anys, només els governs estatals havien
negociat i preparat els Tractats, en exclusiva i a porta tancada, ara s’ha obert un
procés a plena llum, amb la participació dels Parlaments i amb un diàleg estructurat i
permanent entre la societat civil i les institucions europees, estatals, nacionals,
regionals i locals.
Responent a una moció aprovada per unanimitat en el Parlament de
Catalunya, ha estat convocada una “convenció catalana sobre el futur d’Europa”, i
s’ha posat en marxa un “Fòrum cívic per una Constitució europea”, per impulsar un
ample debat ciutadà, amb la participació dels partits, els sindicats i les
organitzacions empresarials, socials i professionals, les universitats, els mitjans de
comunicació, les ONG, les entitats cíviques i juvenils i els ajuntaments.
És una àmplia iniciativa per definir les nostre propostes sobre el futur
d’Europa, tant les que fan referència al nostre paper en l’entramat polític i
institucional de la UE –i en general, el de les ciutats i les anomenades “regions
constitucionals”-, com les que es vinculen els grans reptes de l’Europa del segle XXI.
Cal que els municipis de Catalunya facin sentir la seva veu en aquest procés
constituent europeu, per aquest motiu, la Junta de Portaveus acorda:

1r.- Saludar la convocatòria de la Convenció europea encarregada de
preparar la reforma dels Tractats europeus i expressar el desig que prepari un
projecte de Constitució europea, per ser sotmès a referèndum dels pobles d’Europa.
2n.- Donar suport a la “Convenció catalana sobre el futur d’Europa” i
expressar la voluntat de participar en el “Fòrum cívic per una Constitució europea”,
per tal de reforçar la veu i el reconeixement de Catalunya en l’actual procés europeu.
Cridar a la participació en aquest Fòrum les organitzacions i associacions del nostre
municipi.
3r.- Expressar la nostra voluntat de treballar per una Europa pròxima: una
democràcia europea representativa, participativa i partidària, que compti amb els
municipis com a peces cabdals. Volem una Unió Europea democràtica, transparent i
eficaç, més pròxima als ciutadans i ciutadanes, més forta en la recerca de la pau, la
llibertat, l’equitat i la justícia en el món del segle XXI.
4t.- Traslladar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Aquesta moció s’aprova per majoria absoluta.
La votació dóna el següent resultat: 21 vots a favor (IC -V, CiU, ERC, PSCPSOE i regidor no adscrit) i 2 abstencions (PP).
*02MO0805 * MOCIÓ DE L’ALCALDIA (JUNTA GENERAL DE PROURSA) SOBRE
APROVACIÓ DEL BALANÇ, COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS, MEMÒRIA I
INFORME DE GESTIÓ DE L’EXERCICI TANCAT EL 31-12-01.
Per tractar aquest acord, el Ple de l’Ajuntament es constitueix en Junta
General d’Accionistes de la societat anònima municipal PROURSA.
Vist l'acord adoptat pel Consell d'Administració de la Societat Anònima
Municipal Promocions Urbanes de Rubí, S.A., en sessió celebrada el passat 5 d'abril
de 2002, de formular i presentar a la Junta General de la Societat, per a la seva
aprovació, si escau, de la gestió efectuada pel Consell d'Administració, així com el
balanç, el compte de pèrdues i guanys, memòria explicativa i informe de gestió,
corresponent a l'exercici de 2002.
Vist l'informe del senyor interventor municipal.
Vistos els articles 5è i 10.è, b) dels Estatuts vigents de la Societat.
Vist el que preveu l’article 95 del RD 1564/89 de 22 de desembre, de la Llei
de societats anònimes.
Atès que la Junta General de la Societat és assumida pel Ple de l'Ajuntament
de Rubí.
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda:
“Aprovar el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria i l'informe de
gestió corresponent a l'exercici de 2001 (de l’1 de gener al 31 de desembre)
juntament amb l’informe de l’interventor municipal, amb el resultat següent:
Resultat positiu de l’exercici:
64.323.496 ptes.
(equivalents a 386.591,99 euros)
Atès que el resultat, abans d’impostos, ha estat positiu l'escreix s'aplicarà per
amortitzar resultats negatius d'exercicis anteriors.

Aquesta moció s’aprova per majoria absoluta.
En la deliberació han intervingut:
El senyor Querol que diu:
Quan un balanç, un compte de pèrdues i guanys està auditat per una auditoria
externa i compta amb l’informe favorable de l’interventor de l’Ajuntament, res a dir.
Això no obstant, cal remarcar les següents apreciacions:
1. Positiu el benefici de l’exercici en 64 milions de pessetes.
2. L‘important increment dels ingressos d’explotació.
3. La immobilitat material es nodreix del seu increment per l’aportació o
engreix d’existències fusió en part de dues partides.
4. Cal tenir en compte els deutors tot i que a dia d’avui els 245 mm. de saldo
es veurien rebaixats en 150 per la venda d’un terreny al sector H
5. Així mateix, i a grans trets, és enganyós el fort increment de resultats
negatius d’exercicis anteriors ja que es contempla com a resultat el negatiu
de l’exercici anterior i també el negatiu de pèrdues i guanys 2000.
6. Cal vigilar, també, els creditors; a llarg termini és indubtable que, sense
crèdit, no es pot treballar; si les necessitats de negoci, no obstant, són ben
controlades, hipoteques de terrenys, altres immobilitzats, etc, res a dir.
Acte seguit, el senyor Reinaldos exposa:
En el Consell d’Administració del 5 d’abril CiU es va abstenir en la
formalització dels comptes anuals de la societat PROURSA, tot i compartir el 100%
els criteris de gestió que s’havien dut durant l’exercici ens vàrem abstenir
fonamentalment per motius tècnics a l’hora de fer el tancament de l’exercici, i molt
especialment pel que serien les dues notes de l’informe de l’auditor; una, la
comptabilitat com a ingrés extraordinari de l’exercici, la venda de l’immoble que
abans feia referència el senyor Querol, una venda que es va formalitzar amb
posterioritat al tancament de l’exercici i, l’altra, per la incertesa sobre la valoració del
pàrquing del c/ Llobateras.
Estàvem d’acord en tot l’informe de gestió en tota la gestió que s’ha fet des
del Consell d’Administració, n’hem estat parts i hem col.laborat intensament,
nosaltres tradicionalment hem estat crítics amb la gestió de PROURSA, n’hem estat
crítics perquè pensem que la societat s’havia desviat del seu objectiu inicial, de la
promoció d’habitatge, de la promoció urbana, havia anat assumit feines i activitats i
inversions que no li pertocaven a la societat i que més aviat pertocaven a
l’Ajuntament.
La gestió dels parquímetres, la pròpia construcció dels pàrquings i
determinada obra d’inversió a l’Ajuntament, sens dubte necessària com poden ser
força places, nosaltres entenem que aquesta societat ha estat un instrument polític
totalment correcte, que probablement nosaltres no compartíem, per facilitar un
endeutament fàcil i, per tal d’accelerar inversions que d’altra banda l’Ajuntament per
si mateix no podria realitzar aquest instrument polític, que d’altres administracions
fan servir ha d’anar acompanyat de la corresponent dotació financera, és a dir, ja
que la societat s’endeuta per fer actius, per fer inversió per a la ciutat s’hauria
d’acompanyar de la dotació per pagar l’endeutament, cosa que no succeïa, en el
Consell d’Administració de desembre es va presentar un pla de sanejament de la
societat per primer cop es va comptar amb un pla programa d’actuació amb
l’Ajuntament i aquest dotava la societat de recursos per tal de fer front al seu
endeutament.

També s’optava per una línia estratègica molt clara, com era la cessió a la
iniciativa privada dels parquímetres i dels propis pàrquings i limitàvem a la societat
allò que realment sap fer i ha fet bé com són les promocions urbanes, un estudi de
cada una de les actuacions que ha dut a terme la societat demostra que en aquest
àmbit, la societat ha estat competitiva, ha estat positiva i no ha generat pèrdues, de
les dues notes entenem que la primera nota la que fa referència a la venda del
terreny, tot i que des d’una lògica comptable seria del tot inacceptable, i que a més a
més transformaria el resultat de la societat de beneficis a pèrdues, no obstant sí que
és cert que aquesta venda es va perfeccionar el mes de març i, per tant, aquest
resultat positiu que la societat hagués tingut a l’any 2002 ens l’hem anticipat al 2001,
probablement aquí hi ha hagut criteris d’oportunitat política.
Nosaltres, no obstant això, votarem a favor dels comptes anuals de la
societat, sempre que, pel que fa referència al segon punt, s’encarregui a la Direcció
de la societat que elabori una taxació del pàrquing de Llobateras que sapiguem
exactament quin és el valor de mercat d’aquest pàrquing i, per tant, quan de més
ens ha costat i que sigui a partir d’aquí que l’Ajuntament com a propietari i el Consell
d’Administració decideixi, com d’alguna forma aquesta nota negativa que apareix en
l’informe de l’auditor desapareix dels comptes anuals de PROURSA.
Suposa que amb aquesta acció quedaria tancat totalment el pla de
sanejament de la societat i tindrem una societat realment dedicada al que era el seu
objectiu inicial, que no hem d’oblidar que era fer habitatge i promocions urbanes.
Seguidament el senyor Pere Martínez exposa:
Nosaltres començarem per l’argument últim que plantejava el senyor
Reinaldos en el sentit de veure si veritablement s’ha fet un pla de sanejament, de la
societat PROURSA, ell està parlant que des de l’equip de govern ja s’ha iniciat un
pla de sanejament, nosaltres segons les informacions que tenim del Consell
d’Administració, això no ha estat d’aquesta manera, hem demanat que hi hagi un pla
de sanejament, de veure quin és el dèficit que hi ha, el deute que hi ha realment i
com aquest deute s’ha d’eliminar, s’ha de sufragar amb recursos de l’Ajuntament de
Rubí perquè l’empresa no té capacitat per generar recursos que eliminin el seu
dèficit i que aquest és el problema en què ens trobem avui.
Estem parlant d’un resultat de comptes que en si és el que és i que no té més
o menys importància, però el que hem de tenir en compte és la necessitat i
rendabilitat política que ha de tenir aquesta empresa per a la ciutat.
En aquest sentit em sembla que últimament el que sí que ha estat una
modificació política substancial és el criteri que ha determinat el tipus d’habitatge
social que s’ha de fer, aquesta decisió que es va prendre a l’inici de legislatura va
ser coherent, això que té un valor social i polític important perquè té un benefici
envers els ciutadans o un sector determinat de la ciutadania, això té uns costos
econòmics i aquests costos són els que nosaltres hem de conèixer i és aquí on
nosaltres l’altre dia en e l Consell d’Administració és el que demanàvem.
Com que no es va atendre la nostra petició és per això que el grup del PSC
ens abstindrem.
A continuació intervé el senyor Sutrias en el següent sentit:
Els comptes de 2001 de la Societat, en tot cas, el que marquen és la correcció
d’una tendència que és el fruit del treball de 2001, que es veu plasmat així mateix
com a criteri polític en el pla d’actuació del 2002, tot i que es va començar a treballar
en alguna de les mesures abans, per la qual cosa en certa manera aquests resultats

econòmics és un avanç, d’una primera dosi de les mesures que s’han concretat en el
pla d’actuació del 2002, en aquest sentit jo discrepo obertament que no es fes cas al
PSC a les seves peticions, ja que es va explicar extensament quin era el
replantejament polític de la societat i quines eren les mesures que es prenien,
algunes, amb càrrec de l’Ajuntament, d’altres amb càrrec a la venda d’existències,
d’altres amb càrrec a modalitat de gestió que permetria reduir algun endeutament
que bàsicament es deu a inversions fetes a la ciutat de Rubí i mal finançades, en
cap cas és un endeutament que hagi vingut motivat per una despesa corrent que no
ho justifiqués.
En el pla d’actuació manifestàvem la necessitat de reduir l’endeutament,
generació d’activitat per cobrir la despesa, entenent que aquesta activitat havia de
ser l’habitatge social, establir un marc de relacions amb l’Ajuntament que assegurés
el finançament d’aquelles activitats que PROURSA fa per compte de l’Ajuntament de
Rubí, també el retorn d’inversions que PROURSA havia fet per compte de
l’Ajuntament i que no s’havien dotat adequadament a partir d’una previsió que ha
resultat que era incerta.
Per tant, jo discrepo que no hi hagi un plantejament polític que es pugui dir
que no sigui un pla de sanejament, un pla de sanejament en sentit estricte, tècnic
comptable, no l’ajustament del perquè la societat municipal està endeutada, què
calia fer? Què calia corregir?, età absolutament detallat en el pla d’actuació
municipal, que to t sigui dit, CiU ha col.laborat de manera molt notable en la definició
d’aquestes tendències, i que consti en acta.
Aquest resultat fruit d’aquestes mesures que s’han concretat en el programa
d’actuació del 2002, entre altres la venda d’existències, és fruit de la venda d’una
existència d’un terreny del sector H, i d’altres, per haver resolt algunes de les
observacions que em feia l’auditor en els comptes de l’any passat, a saber, resoldre
satisfactòriament alguns saldos que PROURSA tenia vers l’Ajuntament precisament
per despesa financera d’inversions i de deutes que havíem assumit fer front als
pàrquings que es feien per compte de l’Ajuntament.
La correcció d’aquests dos ingressos ha permès aquests resultats positius, en
un futur immediat i, en aquest mateix Ple portem un altre plec de concessió per
resoldre la qüestió de l’aparcament no gratuït públic de la ciutat, ens ha de permetre,
si ens en sortim, la capitalització d’aquest cànon i destinar-lo íntegrament a la
reducció de l’endeutament generat per la construcció dels pàrquings.
Si no hagués imputat la venda d’aquesta existència, el resultat hagués estat
de 23 milions de pessetes, negatiu, però tal com deia al començament, això és una
correcció d’una tendència, el que vull recordar és que l’any passat el resultat va ser
negatiu en 66 milions de pessetes, per tant, la tendència al sanejament és una
evidència i que les mesures que hem encetat són les adequades.
La reducció de la despesa d’estructura és quelcom a destacar, a partir de
2001 hi ha una gradua l reducció de tota la despesa de l’estructura financera i
d’explotació, és un esforç de l’endeutament, per la qual cosa s’ha de reconèixer a
l’Administració i a la Gerència en la gestió de la societat que dia a dia va donant el
seu fruit.
Jo no em voldria estendre gaire en les qüestions més tècniques, perquè
augmenta la individualitat, qüestions d’aquestes característiques, si només fes un
parell de referències que han sortit en relació als creditors a llarg termini simplement
perquè hem demanat el 2001 una hipoteca precisament per acabar de pagat el
pàrquing de la Plaça 11 de Setembre, a qui es devia 110 milions de pessetes,
aquest deute està resolt i liquidat.

Finalment, pel que fa al suggeriment del senyor Reinaldos que té a veure amb
una de les notes de l’auditoria, el fet que no s’hagi produït la venda de l’aparcament
precisament és perquè la Corporació municipal perdria diners ja que els costos de
construcció de l’aparcament de la plaça seria superior al preu de venda, per aquesta
raó es va descartar.
La votació dóna el següent resultat: 17 vots a favor (IC -V, CiU, ERC) i 6
abstencions (PP i regidor independent)
*03MO0805 * MOCIÓ DEL PARTIT DEL PSC-PSOE SOBRE MESURES DE
SEGURETAT VIAL A LA URBANITZACIÓ DE CAN SERRALLAC.
La via anomenada camí de Sant Muç, que connecta el nucli urbà amb les
urbanitzacions de Can Bosch i Les Valls de Sant Muç, és un vial alternatiu cada
vegada més transitat pels veïns que viuen a les esmentades urbanitzacions i pels
vehicles de transport que treballen a la zona.
Al seu pas per la urbanització de Can Serrallach, cada dia es produeixen
situacions de perill, tant per la intensitat del trànsit com per la velocitat inadequada a
les condicions de la via de molts dels conductors. Aquestes situacions de perill
s’agreugen dava nt la inexistència d’elements de seguretat viària.
L’Ajuntament de Rubí, coneixedor d’aquesta situació, mitjançant la regidoria
de Seguretat Ciutadana, va adquirir ja fa un any i mig el compromís amb els veïns
d’instal.lar bandes reductores de la velocitat en el tram que travessa la urbanització
de Can Serrallac.
Així mateix, un altre dels elements que donaria seguretat al trànsit nocturn de
vianants pel tram corresponent a la urbanització de Can Serrallac, com és
l’enllumenat de la via, ha estat sistemàticament rebutjat pels responsables
d’Urbanisme.
Atesa la necessitat d’establir elements de seguretat a l’esmentat vial al seu
pas per la urbanització de Can Serrallac que garanteixin la integritat dels veïns de la
zona.
A proposta del grup del PSC-PSOE, s’acorda:
1r.- Instar l’equip de govern perquè compleixi immediatament els
compromisos adquirits amb els veïns i instal.li bandes reductores de la velocitat en el
tram del camí de Sant Muç que travessa Can Serrallac.
2n.- Instar a l’equip de govern perquè instal.li els punts d’enllumenat
necessaris en el tram esmentat, per tal de garantir la seguretat dels vianants que
transiten per la zona.
3r.- Instar l’equip de govern perquè estudiï les millores en la senyalització
horitzontal i vertical que complementin les anteriors mesures de seguretat.
Aquesta moció s’acorda per unanimitat.
*04MO0805 * MOCIÓ DEL GRUP
DESCENTRALITZACIÓ I PACTE LOCAL

MUNICIPAL

DEL

PP

SOBRE

En aquesta moció s’han incorporat unes esmenes pel grups d’IC -V i PSC, les
quals accepta e l ponent i queda amb el següent text:

El model d’organització territorial contingut a la nostra Constitució s’ha revelat
com una fórmula adequada per donar resposta a les demandes d’autogovern
plantejades a Catalunya.
Es port afirmar que l’estat de les autonomies s’ha convertit en un exemple de
descentralització política i administrativa que per la seva intensitat i rapidesa no té
antecedents als països del nostre entorn, entenent-la a l’Estat de les autonomies,
com incompleta.
El procés de transferència de l’Estat cap a les comunitats autònomes no ha
tingut, en canvi, reflex equivalent cap al següent esglaó: l’Administració Local.
Durant els últims anys, els ajuntaments hem vist pràcticament inviable la
configuració legal del nostre àmbit de competència des de l’àmbit autonòmic, en no
produir-se un procés descentralitzador en favor dels ajuntaments que són els més
pròxims al ciutadà.
Alhora, s’ha de reconèixer que els ajuntaments han fet un gran esforç per
adaptar-se a les demandes socials de la societat moderna que reclama cada vegada
més i millors serveis, tot sovint, sense disposar de mitjans.
Impulsar, per tant, l’atribució de nous mecanismes de gestió des de les
comunitats autònomes cap als ens locals suposa no solament donar un millor servei
als principis constitucionals, sinó també una millor gestió dels serveis públics.
A proposta del grup del PP, s’acorda:
1r.- Sol.licitar al Govern de l’Estat que, en el marc del principi de
subsidiarietat, avanci en la formulació d’un ampli Pacte Local, amb la participació de
totes les forces polítiques, les comunitats autònomes i la FEMP, que permeti dotar
els ajuntaments de la capacitat normativa, les competències i els recursos
necessaris per afrontar les prestacions i els serveis que la ciutadania els demana.
2n.- Instar el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya perquè
constitueixi una Comissió Mixta entre el Govern, les entitats municipals (FMC i ACM)
i les forces polítiques amb representació parlamentària, que avanci en la formulació
del Pacte Local de Catalunya i que estableixi i iniciï, tot seguit, un procés de
descentralització de competències i recursos des de l’Administració de la Generalitat
als ajuntaments i ens locals de Catalunya.
Al mateix temps, s’insta el Govern de la Generalitat, perquè els doti dels
instruments polítics i legals, que augmentin la seva capacitat de gestió i que els
permeti desenvolupar, amb major eficàcia, les seves responsabilitats d’administració
més propera als ciutadans.
3r. Traslladar aquests acords al president del Govern de l’Estat, al president
de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris de les Corts Generals i del
Parlament de Catalunya, a fi de completar el traspàs de competències del Govern de
l’Estat espanyol cap al Govern de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta moció s’aprova per majoria absoluta.
En la deliberació han intervingut:
Primerament el senyor Querol que diu:
Si bé l’esquema d’organització política i administrativa del nostre país respon
avui a una realitat fortament descentralitzada, aquest procés de transferència de
competències des de l’Estat cap a la Generalitat no ha tingut un reflex equivalent en
el següent esglaó territorial: l’Administració local.
Durant tots aquests anys els ens locals han vist pràcticament inalterada la
configuració legal del seu àmbit competencial, sense que s’hagi produït una

continuació del procés descentralitzador a favor d’aquestes administracions que són
les més properes als ciutadans.
És per tot això que el grup Popular a l’Ajuntament de Rubí considera que
aquest és el moment adient per donar un nou impuls als procés descentralitzador a
favor dels ajuntaments, d’aquesta forma ens donaria resposta a la demanda
plantejada pels municipis i províncies en l’acord aprovat per unanimitat a la Comissió
Executiva de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies el 24 de setembre de
1996, i el que és més important, aprofundiment en el desenvolupament del nostre
model d’organització territorial.
Igualment aquest esforç descentralitzador es fonamenta en allò establert a
l’article 4t de la Carta Europea d’Autonomia Local, ratificada per Espanya, de la qual
som una part, el 20 de gener de 1988, i en especial al seu apartat tercer, en què es
recomana encomanar l’exercici de les competències públiques a les autoritats més
properes als ciutadans.
Cal que sigui ara la Generalitat de Catalunya la que reculli el guant que
llencen els municipis catalans per seguir avançant en la descentralització.
Per fer-ho possible per deixar llast, ha de cedir part de les seves
competències als ajuntaments, a tal fi, els mitjans humans, materials i pressupostaris
que facin possible una gestió adient, remarcant que la centralització pot néixer al
quilòmetre zero, però segueix viva i amb bona salut a la plaça de Sant Jaume.
L’article 137 de la Constitució Espanyola i l’article 5 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya garanteixen tots dos l’autonomia local, però no estableixen un llistat
concret de matèries sobre les quals els ens locals hagin d’exercir competències i
remetre, així, als legislador ordinari la seva determinació en els diversos àmbits de
l’acció pública.
Per tant, a l’hora d’atribuir competències als ens locals, el legislador estatal i
el legislador autonòmic queden totalment encotillats, no poden disposar de les
competències que la Constitució i l’Estatut d’Autonomia atribueixen a la Generalitat.
Cal, per tant, una segona descentralització i per aquesta segona
descentralització és essencial arribar a la concentració de voluntats entre Generalitat
i els ens locals, amb l’objectiu d’assolir el desitjable i necessari consens en un afer
de capital importància per a l’articulació territorial de l’Estat.
Cal impulsar i desenvolupar un “Pacte Local Català” amb l’objecte d’atribuir
noves competències i dotacions pressupostàries als municipis.
Les matèries que podran ser objecte de descentralització són les recollides a
l’acord aprovat per la FEMP el 24 de setembre de 1996 i en allò aprovat per la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques. Aquest Pacte Local Català contemplaria algunes àrees competencials
actualment gestionades per la Generalitat entre altres: consum, esports, educació,
ocupació, joventut, medi ambient, dona, ordenació del territori i urbanisme, protecció
civil, sanitat, serveis socials, transport, turisme i habitatge, tot i remarcar que alguna
d’aquestes competències són gestionades, ja des d’àmbits locals o comarcals, però
moltes no i altres en part.
La cessió de competències a favor dels ens locals haurà de tenir sempre
caràcter voluntari, i tenint en compte la capacitat de gestió del propi nucli territorial,
es podrien constituir entitats associatives de municipis en àrees que siguin
geogràfica i socioeconòmicament coherents per a l’assumpció de les noves
competències.
Aquest és l’esperit que porta al Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de
Rubí a aprofundir en un tema capdal, el tema d’assolir competencialment serveis i a

la par dotació econòmica per poder-los garantir buscant exclusivament la
descentralització i proximitat al ciutadà.
Després de 24 anys d’ajuntaments democràtics, hores d’ara, encara no es
reconeix la majoria d’edat dels ajuntaments, encara som vistos com a institucions
menors o subalternes en l’estructura política i econòmica de Catalunya, en 24 anys
queden encara molts dèficits per resoldre, ajudem plegats que no sigui així.
A continuació el senyor Sutrias diu:
Nosaltres votarem en contra de la moció que ha presentat el PP, que no es
mal interpreti perquè ERC és un partit profundament municipalista com ho ha
demostrat quan ha tingut possibilitats de governar, però és que es tracta d’una moció
enverinada, d’una moció trampa, ja que tenim la convicció que el PP el que vol fer
amb aquesta moció no és apostar per la millora necessària de les competències i
dels serveis que presten els ajuntaments, sinó laminar les competències
autonòmiques, fomentat a través del debat polític un eventual conflicte intern entre
les administracions catalanes, Generalitat i ajuntaments i això és quelcom que no es
pot acceptar sota la tesis d’una defensa municipalista que realment no ens l’acabem
de creure, i més en el context dels darrers mesos, un context d’una certa ofensiva
loapitzadora, la negativa que les comunitats autònomes i, en concret Catalunya,
pugui tenir presència en la UE, tots els partits polítics catalans menys el PP han
presentat propostes d’autogovern, de les quals el PP s’exclou, aquest globus sonda
de l’anomenada segona descentralització.
D’entrada la primera afirmació de la moció és una afirmació que no és
compartida, nosaltres no compartim que el model d’organització territorial contingut
en la Constitució és el model més adequat per a donar resposta a les demandes
d’autogovern plantejades a Catalunya.
Les demandes d’autogovern per a nosaltres són el reconeixement explícit de
la plurinacionalitat de l’Estat i el que se’n deriva, a efectes constituents simbòlics i
competencials, això amb matisos ho reconeix gairebé tothom, menys el PP, per tant,
la satisfacció nacional dels interessos de Catalunya, de la Generalitat i dels seus
ajuntaments no és una simple tècnica d’articulació administrativa dels nivells de
l’estat.
Fa tres anys que es van aprovar unes modificacions legals fruit del denominat
Pacte Local i a hores d’ara, la qüestió competencial torna a ser d’actualitat amb
aquesta proposta que va llençar a manera de globus sonda el PP, però com he dit,
nosaltres no creiem que això sigui una aposta per la millora de l’autonomia local,
sinó un intent de laminar competències autonòmiques en la línia centralista que
estava comentant, exemples, la paralització del projecte de la Carta Municipal de
Barcelona, document negociat i aprovat per unanimitat fruit del consens de totes les
forces polítiques catalanes, el debat sobre les competències des ens locals és un
debat ampli que afecta la mateixa concepció de l’Estat i que no es pot resoldre en
traspassar una o altra competència, s’ha d’abordar de manera decidida el fons de la
qüestió que no és altre que el finançament dels ens locals, mentre no tinguem un
model de finançament adequat per cobrir el cost del serveis que donem, no es pot
entrar de manera seriosa en el debat de quines competències s’han de dotat els
ajuntaments.
El règim local és una competència compartida entre les comunitats
autònomes i l’Estat, per tant, un pacte local d’àmbit català no es pot expressar en els
termes que expressa la moció del PP, adreçat únicament a la Generalitat, perquè

l’Estat té alguna cosa a dir en relació amb els seus àmbits competencials a l’hora
d’atribuir de major capacitat d’actuació els municipis.
Més encara quan pel que fa al desenvolupament estatutari de Catalunya hi ha
un centenar llarg de competències que encara estan pendents de desenvolupament,
és cert que no s’ha produït una descentralització, però no deixa de ser menys cert
que els intents legislatius en aquest sentit han estat bloquejats per les posicions
numantines de concepcions centralistes del règim local.
És substancial en el règim local, a part del finançament no és la
descentralització, és facilitar en matèries de competència de l’Estat o de la
Generalitat atorgui espais d’intervenció municipal, en règim d’autonomia per tal que
pugi prestar aquest servei més proper al ciutadà.
L’Estatut d’Autonomia diu que Catalunya es constitueix en municipis i en
comarques, que les relacions de supramunicipalitat, la cooperació, l’assistència les
han de fer els consells comarcals, que s’ha de racionalitzat el país als efectes de
planificació i descentralització en vegueries, en aquell moment podrem avançar cap
a una província única a efectes que existeixi una administració perifèrica de l’Estat.
Aquest model ha estat sempre bloquejat, al marge d’alguns problemes de
funcionalitat i de disseny dels consells comarcals, ha estat bloquejat per la
resistència a una autèntica transferència de competències per part de l’Estat, al
buidatge de les diputacions i al bloqueig de la Llei d’hisendes locals a finançar
qualsevol ens territorial que no fossin les diputacions, mentrestant, i òbviament, les
diputacions amb moltes més recursos amb pocs mecanismes d’exigibilitat
democràtica han fidelitzat els ajuntaments que davant de la necessitat de
finançament han d’acudir a la Diputació.
No trobo acceptable que es vulgui atribuir aquesta responsabilitat a la
Generalitat, òbviament la responsabilitat històrica de l’Estat en aquesta qüestió
mantenint un règim d’organització territorial contra l’Estatut d’Autonomia i amb el
manteniment de les diputacions, cosa que comporta el bloqueig d’una quantitat
ingent de recursos que foren gestionables en primera instància pels ajuntaments.
A continuació el senyor Reinaldos diu:
CiU votarà en contra de la moció del PP, en primer lloc amb aquesta moció el
PP no aborda els problemes que tenen avui els ajuntaments i que es poden
solucionar des del govern de l’Estat, això ens sembla que és més una proposta
mediàtica amb un únic i real objectiu, buidar de contingut l’autonomia de la
Generalitat de Catalunya, llevar-li la capacitat política i convertir-la en poca cosa més
que una macrodiputació per a tot el territori, és això el seu patriotisme
constitucional?
El discurs de la moció és un discurs fals, perquè vol parlar de competències
als ajuntaments, però no vol parlar del vertader problema dels ajuntaments, que és
el seu finançament i,per tant, la seva autonomia financera.
Abans de parlar de reestructuració municipal no caldria reformar la Llei
reguladora de les hisendes locals i que es millori el finançament local?, el PP sembla
que és vol burlar del model de finançament que recentment s’ha assolit, ja que un
cop ha aconseguit una millora financera per la Generalitat de Catalunya vol que
aquesta sigui traspassada ara als ajuntaments amb aquesta proposta de pacte local
se’ns mostra l’autèntic patriotisme constitucional, la visió centralista de l’Estat i
uniformista del món local, que CiU no està disposada a acceptar.
El PP parla de la segona descentralització tot i que encara no s’ha completat
la primera, encara tenim força transferències per assolir en el marc de la Constitució

i de l’Estatut d’Autonomia, ja es vol donar per tancada la primera i la segona tracta
de buidar les competències obtingudes en la primera, se’ns torna a manifestar la
seva visió centralista i uniformista.
Lamentablement la moció demostra que el PP no volen resoldre els
problemes dels municipis, només pretenen laminar el poder de la Generalitat de
Catalunya buidant-la de contingut, CiU aposta per elaborar una proposta que,
basant-se amb la consolidació del model comarcal, configuri un veritable poder local
d’acord amb els principis constitucionals d’autonomia local i suficiència financera.
El senyor Peiró diu:
La moció que presenta el PP en aquest Ple Municipal, en la qual es proposa
l’inici del traspàs de competències als ajuntaments, podria ser compartida pel PSC si
no fos perquè només afronta el concepte de la descentralització des d’una voluntat
que no ens sembla sincera, si més no, està carregada d’una intencionalitat política
que no compartim.
Ens preocupa que aquesta moció sigui una peça més en l’estratègia per
disfressar les responsabilitats del Govern de l’Estat en la manca de resolució dels
grans problemes que tenen els ajuntaments, i molt especialment, el del seu
insuficient finançament.
El debat del Pacte Local, propiciat des del Govern del senyor Aznar, pretén
enfrontar els ajuntaments amb les comunitats autònomes. En primer lloc, el que
hauria de fer el PP és explicar què entén per descentralització i per Pacte Local, i
després hauria d’enfrontar-se directament amb aquells problemes que li pertoquen.
Per als, socialistes un Pacte Local significa parlar de govern municipal, de
serveis públics, de competències i de finançament. Per tant, aquesta parcel·lació
interessada que fa el PP el que demostra es manca de rigor i desconeixement de la
realitat municipal.
El Pacte Local que ofereix el PP es un parany per al municipalisme. Una
oferta que ha servit per omplir de titulars els mitjans de comunicació. Ni el Govern de
l’Estat té model a l’hora d’incrementar l’autonomia local ni el PP pot presentar-se ara
com el partit que defensa el municipalisme. Senyors del Partit Popular, cap impuls
decidit, cap proposta, cap modificació normativa s’ha produït a favor de l’autonomia
local en aquest període, més enllà de la retòrica, de l’amenaça de suprimir les fonts
d’ingressos, o de l’aprovació de la Llei d’estabilitat pressupostària.
Coincidim amb la moció que el grau de descentralització del sector públic a
Espanya, en el període 1979-2000, fa palès que aquest procés únicament s’ha
orientat cap a les comunitats autònomes.
També compartim, per obvi, que els ajuntaments gestionen al voltant del 14%
de la despesa pública, situació molt semblant a l’existent a inicis dels anys 80, i que
el 30% de la seva despesa es destina a allò que en podríem denominar com
“competències impròpies”, és a dir, a suplir els dèficits de gestió d’altres
administracions. Paral·lelament, els ajuntaments han assumit la prestació de serveis,
competència d’altres administracions però que aquestes no prestaven, i que
demanaven els ciutadans.
Coincidim també els socialistes en el fet que cal impulsar un Pacte Local
Català, consensuat amb les organitzacions municipalistes de Catalunya, a partir de
les resolucions del II Congrés recentment celebrat, que serveixi perquè la Generalitat
transfereixi competències a les administracions. En aquest sentit, el Parlament
hauria de proposar el progressiu traspàs del Govern català cap als ajuntaments, de
matèries de proximitat amb la ciutadania. D’aquesta manera, es solucionarà el

greuge que significa actualment que els ajuntaments donin serveis a la seva
comunitat en alguns d’aquests temes, sense ser de la seva competència, amb un
cost econòmic que repercuteix directament en les arques municipals.
No s’ha de veure aquest procés de traspàs de competències als ajuntaments
com un afebliment de l’autogovern. Al contrari, enfortir els ajuntaments és enfortir
l’autonomia. Aquest traspàs ha de ser fruit, precisament, de l’exercici del nostre
autogovern.
En definitiva, per a nosaltres el pacte local únicament té sentit si està orientat
a enfortir i revitalitzar el poder local, aplicant el principi de subsidiarietat o proximitat,
per tal que sigui l’administració més propera a la ciutadania i als seus problemes la
que es faci càrrec de tot allò que no sigui imprescindible i realment necessari que
facin els altres nivells administratius superiors.
Per això s’haurien de delimitar els nivells competencials en dos grans blocs de
responsabilitats:
A mig termini caldrà preveure la descentralització als municipis de
l’ensenyament primari i en alguns casos secundari; les polítiques actives de foment
de l’ocupació; les polítiques de promoció d’habitatge públic i de rehabilitació; i les
polítiques de família.
De manera immediata, caldrà transferir als ajuntaments aquells serveis de
proximitat que tot sovint suposen una duplicació dels que ja presten els mateixos de
manera voluntària, i en els quals certament els municipis són els més ben emplaçats
per atendre adeuadament els ciutadans: Les polítiques de Benestar Social (casals
de jubilats, centres cívics, oficines de Benestar Social, escoles d'adults, polítiques de
joventut), i l’educació infantil fins a tres anys, establint clarament els criteris de
titularitat dels centres, el sistema de finançament i els mapes escolars.
Però la descentralització i el traspàs de competències no es queden a l’àmbit
autonòmic, hi ha polítiques d'Estat que a la vegada que exigeixen un plantejament
global, tenen clares implicacions locals, i en què participen tots els nivells de govern.
Cal establir, doncs, fórmules de cooperació en les polítiques integradores de la
immigració; la seguretat ciutadana; la justícia de proximitat, etc.
S’ha de reformar la llei electoral per reforçar la governabilitat dels
ajuntaments. Per fer-ho caldrà possibilitar l'elecció directa de l'alcalde per part dels
ciutadans.
I molt especialment és fonamental reforçar les finances dels ajuntaments; per
fer-ho cal que l'Estat, primer responsable, abordi efectivament la reforma del
finançament municipal tenint en compte el manteniment de l’IAE o en cas de
desaparició, l’adequada compensació pels recursos que deixin de percebre; la
descentralització la gestió de l’IBI, reformant el sistema de valoració cadastral;
l’establiment d’un criteri que doni més estabilitat als ingressos corresponents al PIE;
la participació en la cistella d’impostos estatals; l’exempció als ajuntaments del
pagament de l'IVA; i l’establiment de mecanismes de finançament complementaris
(per a petits municipis; creació d’un nou fons de compensació pels ajuntaments amb
insuficiència financera; establir nous criteris de participació dels ajuntaments en el
Fons de Cooperació Municipal de la Generalitat de Catalunya, etc.).
El Govern del PP no hi tingut fins ara la voluntat d’abordar la negociació entre
el Govern de l’Estat i els representants del món local, a través de la comissió de la
FEMP, amb propostes clares i amb una decisió ferma d’arribar a un acord que
permeti la millora substancial d’aquesta situació. El Ministeri d’Hisenda s’ha limitat a
fer declaracions, filtracions i globus sonda que han acabat generant inseguretat i
incertesa als ajuntaments.

Recordem que a finals del 2002 s’acaba el termini per renovar l’acord sobre
hisendes locals signat l’any 98. Per tant, independentment del Pacte Local, l’any
2003 hi ha d'haver un nou sistema de finançament local. El PSC no acceptarà
qualsevol lògica de pacte local a nivell estatal que no incorpori o vagi acompanyat
d’una solució positiva i rigorosa al problema de finançament del món local.
Començar a negociar aquestes propostes descentralitzadores requereix la
voluntat política, tant del govern de CiU com del PP. Cal aprofitar aquest moment,
doncs, per reforçar els ajuntament, ja que des de la proximitat es pot donar més i
gestionar millor al servei dels ciutadans i ciutadanes.
Si vostès, senyors del PP, volen veritablement la descentralització i el Pacte
Local, i que el PSC voti favorablement la seva moció, els oferim la possibilitat
d’enriquir el contingut i la seva dimensió canviant sencera la part resolutiva. La
resolució que els proposem diu el següent:
1r. Sol·licitar al Govern de l’Estat que, en el marc del principi de subsidiarietat,
avanci en la formulació d’un ampli Pacte Local, amb la participació de totes les
forces polítiques, les comunitats autònomes i la FEMP, que permeti dotar els
ajuntaments de la capacitat normativa, les competències i els recursos necessaris
per afrontar les prestacions i els serveis que la ciutadania els demana.
2n. Instar el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya perquè
constitueixi una Comissió Mixta entre el Govern, les entitats municipals (FMC i ACM)
i les forces polítiques amb representació parlamentària, que avanci en la formulació
del Pacte Local de Catalunya i que estableixi i iniciï, tot seguit, un procés de
descentralització de competències i recursos des de l’Administració de la Generalitat
als ajuntaments i ens locals de Catalunya.
Al mateix temps, s’insta el Govern de la Generalitat, perquè els dels
instruments polítics i legals, que augmentin la seva capacitat de gestió i que els
permeti desenvolupar, amb major eficàcia, les seves responsabilitats d’administració
més propera als ciutadans.
3r. Traslladar aquests acords als presidents del Govern de l’Estat, al president
de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris de les Corts Generals i del
Parlament de Catalunya.
Seguidament el senyor Gonzalo José Plata exposa:
Entenent aquesta moció com un avanç per a les polítiques municipals a
Catalunya, i atès que IC és una força plenament municipalista, nosaltres volem votar
a favor d’aquesta moció, però amb unes consideracions.
En el punt cinquè de la part expositiva, on diu que els ajuntaments han fet un
gran esforç per adaptar-se a les demandes socials, ens sentim plenament
representats, ja que el COS, Torre Bassas, Rubí + D quedarien com un ajuntament
que ha anat assumint competències i serveis que en principi no li pertoquen d’una
manera voluntària simplement per fer-se competitiu dins el sector serveis de la
societat, però tampoc no volem oblidar que cal avançar en el traspàs de
competències cap a les autonomies, i estem a més a més en un moment on tots els
grups parlamentaris que aquí estem representats estan parlant sobre el pacte local
però no sabem ben bé per on encetar-ho, des d’IC entenem dues vies per dur a
terme aquest pacte local, un és el consens ample i real de tots els grups
parlamentaris de la Generalitat de Catalunya o l’altra via, la que ens agradaria més,
és una majoria d’esquerres, progressista al govern de la Generalitat.
De totes totes, com he dit volem votar a favor d’aquesta moció per això
proposem aquestes transaccions, al primer punt expositiu demanaríem que la frase

quedés així: “el model d’organització territorial contingut en la nostra Constitució
s’ha revelat com una fórmula adequada per donar resposta a part de les demandes
d’autogovern plantejades a Catalunya.
En el punt dos, afegir al final “entenent-la a l’Estat de les autonomies, com
incompleta”.
Per últim, al final, en el punt 2 on posa “reclamar el consens o la major
participació possible”, treure les paraules “la major participació possible”, retirar-ho i
per últim incorporar un nou punt que digui “completar el traspàs de competències del
Govern de l’Estat espanyol cap al Govern de la Generalitat de Catalunya”.
En el torn de rèplica, el senyor Querol diu:
Al grup d’ERC: No és veritat que el Partit Popular no hagi presentat cap
proposta de més autogovern per a Catalunya, a vostè no l’informen, senyor Sutrias,
acabat el Ple li faré a mans aquest document, aquest fulletó d’autogovern.
El seu esperit municipalista es veu avui i aquí al votar en contra d’una
demanda del Partit Popular de més competències per als ajuntaments.
No tenim cap inconvenient en demanar més descentralització al Govern
d’Espanya, avui no toca, són diferents esglaons territorials i competencials.
Qui ha buidat de contingut les diputacions han estat els qui crearen les
consells comarcals.
Rèplica a CiU:
El Grup Popular està content, se sent afalagat que els partits nacionalistes
votin en contra, és evident que era una moció enverinada, una moció per destapar,
per veure les seves nul.les voluntats municipalistes, primer Generalitat, després
ajuntaments, per a vostès el centralisme propi, el seu és bo, tant se val el
centralisme de Madrid com el de la Plaça de Sant Jaume.
No parlin d’encotillaments d’autogovern. CiU no ha utilitzat totes les
possibilitats que ofereix el nostre model d’Estat, aquestes lleis no les han
desenvolupat perquè no han volgut:
. Règim electoral general, especialment pel que fa a les eleccions al
Parlament de Catalunya. En aquest sentit, cal esmentar el fet que Catalunya és
l’única comunitat autònoma que no ha legislat sobre aquesta matèria.
. Adequació de la Llei d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat a les disposicions de l’Estat.
. Investigació científica i tècnica
. Vies pecuàries
. Llei de les obres públiques que no tinguin la qualificació legal
d’interès de l’Estat.
. Transport ferroviari per Catalunya.
. Transport de mercaderies per carretera.
. Llei de caça.
.Establiment i ordenació de centres de contractació de mercaderies i de valors
. Règim jurídic d’expropiació forçosa a Catalunya.
. Règim dels contractes i les concessions administratives aplicable a la
Generalitat de Catalunya.
. Assegurances, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat.
. Règim miner.
. Règim energètic.
. Ordenació del sector pesquer.

. Indústria, en el marc de la Llei d’indústria de l’Estat.
. Llei 7/1993, de 30 de desembre, de Carreteres
. Llei 7/1997, de 18 de juny, d’Associacions.
. Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de la Generalitat.
. Llei 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del transport d’aigües marítimes i
continentals.
. Llei 19/2000, de 29 de desembre, d’Aeroports.
. Servei Català de Defensa de la Competència.
. Mapa de protecció civil de Catalunya.
. Competències executives en matèria de propietat intel.lectual.
Rèplica al PSC:
Els acceptem l’esmena, no sé si vostès tenen clau del nostre despatx,
esmenen just el que els anàvem a proposar.
Les transferències competencials a tot nivell han estat superiors en sis anys
de govern del PP que en 14 anys de govern de Felipe González, que ara diu en
encert que el PSOE té renovació però no idees.
Seguidament el senyor Sutrias replica:
Si vol que el cregui, senyor Querol, el que ha de fer el PP primer es
desbloquejar el finançament dels ajuntaments, després derogar la Llei d’estabilitat
pressupostària, que afecta d’entre altres aquest ajuntament, permetre a Catalunya
que desenvolupi la seva organització territorial en benefici, entre altres, a aquest
Ajuntament i, per acabar, i li dic amb la màxima solemnitat possible, treballar per
Rubí, que per a mi és una manera de treballar per Catalunya.
Per últim, el senyor Reinaldos diu:
El primer punt ens ha sorprès, senyor Querol, el seu nou pedigrí com
descentralitzador de l’Administració, no el coneixíem, són cops amagats, en tot cas
esperem que el practiqui activament, en defensa de les competències de la
Generalitat de Catalunya.
En segon lloc, de la forma que vostè ha exposat la seva darrera intervenció,
suposo que la seva claca no intervindrà i ens dirà que les mocions que s’han de
debatre en aquest Ple siguin intel.ligibles i no generin debats més enllà de Rubí.
En tercer lloc, senyor
Querol, el partit del govern central, en lloc de
dedicar-se a inventar-se els pactes locals, faria millor de dedicar-se al
desenvolupament de l’estat autonòmic i complir així les previsions de la Constitució,
vostès volen descentralitzar per baix i centralitzar per dalt fins a primar tant com es
pugui la Generalitat de Catalunya.
Correspon al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat, la plena
competència i la presa de decisions pel que fa a l’ordenació i organització dels ens
locals de Catalunya i des de CiU hem treballa t i treballarem per aconseguir com més
descentralització millor, en funció del principi de subsidiarietat i, a més, garantint als
ens locals la suficiència econòmica i la solidaritat entre els diferents territoris.
No ens presenti, vostè avui, aquí als nacionalistes i a CiU com els nous
centralitzadors, CiU ha estat sempre una força municipalista i de fet som la primera
força municipalista de Catalunya, parlem de recursos, senyor Querol, parlem de
quan arribarem al 25% els ens locals als tributs de l’Estat, parlem de l’IAE, parlem de
la Llei d’estabilitat pressupostària.

Parlem en sentit de país, i també parlem-ho amb lleialtat i no fem del pacte
local un instrument per tal d’afeblir el nostre govern que fa tan poc temps que han
recuperat i que encara no del tot.
La votació dóna el següent resultat: 18 vots a favor (IC -V, PSC-PSOE, PP i
regidor no adscrit) i 5 en contra (CIU i ERC).
*05MO0805 * MOCIÓ DEL PARTIT DEL PP SOBRE ACTES DELS DIFERENTS
ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT.
Atès que de les reunions del plens, les comissions, consells d’administració
dels instituts municipals, plataformes, consells, etc. d’aquest Ajuntament, se n’aixeca
acta.
Atès que les actes de dites reunions es fan arribar als representants que en
formen part a la següent reunió o bé pocs dies abans.
Atès que molts d’aquests òrgans de representació es reuneixen, de tard en
tard, i això comporta que les actes arribin de manera tardana a mans dels seus
membres.
A proposta del grup del PP, s’acorda:
1r.- Que les actes de les diferents reunions de les comissions, consells
d’administració dels instituts municipals, plataformes, consells i altres òrgans de
debat i representació d’aquest Ajuntament, es facin arribar als membres
representants que en formen part, en un termini màxim de tres setmanes després de
la seva celebració.
2n.- Que una còpia de les esmentades actes es faci arribar també a la bústia
dels diferents grups municipals.
Aquesta moció s’acorda per unanimitat.
*06MO0805 * MOCIÓ DEL GRUP PP SOBRE ELIMINACIÓ DE PEATGES AL
CENTRE DE RUBI.
Atès que l’Ajuntament de Rubí està adherit a la Declaració de Gelida.
Atès que d’aquesta actitud se’n desprèn una clara voluntat per part d’aquest
Ajuntament d’eliminació de peatges.
Atès que dins el nostre municipi encara tenim un peatge, concretament al
centre de la ciutat, a la Plaça Salvador Allende, per creuar el carrer Torrijos i tenir
accés al carrer de Sant Sebastià en direcció al carrer Sant Joan.
Atès que hom pot circular pel carrer Sant Sebastià en el seu tram entre el
carrer Torrijos i el carrer Sant Joan de les 8h fins a les 22h pel mòdic preu de 0,60 €,
això si creua en menys de mitja hora, ja que, sinó el cost del peatge puja a 1,30 €.
Atès que els ciutadans del nostre municipi ja paguen els seus impostos, entre
ells, el de circulació, que contempla, entre d’altres, l’ús de la via pública.
El grup municipal del PP proposa:
L’eliminació del peatge del carrer Sant Sebastià, bé sigui mitjançant la
gratuïtat del pàrquing de l’empresa EYSA i l’ampliació del seu horari a 24 hores
diàries, bé sigui mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques a la cruïlla entre
el carrer Torrijos i el carrer Sant Sebastià.
Aquesta moció és rebutja per majoria absoluta.

En la deliberació han intervingut:
Enprimer lloc la senyor Mónica Querol que diu:
No voldria entrar en la defensa de la moció, ja que ho fa per ella mateixa, però
no puc deixar d’apuntar que, tot i que el RAC ja ha fet el seu estudi, que encara no
coneixem, i no sabem el que dirà, és del tot impresentable que els ciutadans previ
pagament de 60 cèntims puguin tenir un accés ràpid al carrer Sant Joan des del
carrer Sant Sebastià, i els que no paguin 60 cèntims hagin de fer una volta amb
visita turística a la ciutat.
Que aquest tipus de mesures les fem servir amb el turistes, amb els visitants,
rai, sempre que triem una ruta agradable als sentits, cosa difícil després del fantàstic
desgavell urbanístic que la seva Iniciativa ens ha deixat, però no amb els rubinencs.
Acte seguit, el senyor Joan Bassas diu:
Com la senyora Mónica bé ha dit, este m a l’espera de l’estudi del RAC,
aquest estudi inclou la zona al.ludida en la moció, i dintre d’aquest estudi, una de les
possibilitats és la que vostè ha anunciat, fer una zona de vianants, ampliació de la
plaça i que sigui per a tots.
Seguidament el senyor Pere Martínez exposa: El grup de PSC podríem estar
d’acord amb la proposta del PP, no estem d’acord amb la línia argumental que
plantegen perquè sembla una mica rocambolesca, però sí que està clar que allà, no
és tant per la qüestió del peatge, sinó pel que fa a l’operativitat d’aquella zona.
Creiem que s’hauria de fer, amb les precaucions degudes procurar fer zona
de vianants aquella zona, en el seu dia ja es va plantejar que seria una dificultat la
sortida de vehicles del pàrquing, això es pot solucionar posant un semàfor i després
per les informacions que tenim del Pla de Trànsit, aquesta mesura no estaria en
contra d’aquest pla, ja que segons tenim entès el c/ de Sant Joan és carrer de
sortida de la ciutat cap a urbanitzacions, per tant, seria una millora agraïda per als
ciutadans.
Per últim, el senyor Joan Bassas diu:
Abans he dit que dins les possibilitats que hi ha dins l’estudi de mobilitat, una
de les previstes és que aquell espai quedi com a zona de vianants, de totes formes
ningú no es recorda quan tothom està exigint més seguretat de cara als vianants,
recordem que aquell lloc a més és important, que hi ha un col.legi amb molt alumnat
i que contínuament estan entrant i sortint.
Jo em continuo remetent a l’estudi, dins dos mesos estarà acabat, i
estudiarem les possibilitats que hi poden haver.
La votació dóna el següent resultat: 8 vots a favor (PSC-PSOE, PP i regidor
independent) i 15 en contra (IC -V, CiU i ERC)
TERRITORI
*01TE0805 * RATIFICACIÓ ACORD COMISSIÓ DE GOVERN SOBRE
SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE RESIDUS PER A AJUTS PER AL
FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DELS
RESIDUS MUNICIPALS.

Vista la Resolució MAB/393/2002 de 4 de febrer de 2002, publicada en el
DOGC de data 4 de març de 2002, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts
per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals.
Atès que la Comissió de Govern, en sessió del dia 29 d’abril de 2002, adoptà
entre altres el següent acord:
1r.- La voluntat de l’Ajuntament de Rubí de concórrer a la convocatòria d’ajuts
per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals.
2n.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya (Junta de Residus), la quantia de
610.293,28 Euros més la quantitat que correspongui en espècie, de subvenció en el
marc de la convocatòria.
3r.- Adoptar el compromís a finançar la part del pressupost que no cobreixi la
subvenció sol·licitada.
4t.- Manifestar el compromís d’aquesta Corporació que efectuarà la gestió
dels residus municipals amb destinació a una planta de tractament autoritzada per a
cada fracció.
5è.- Adoptar el compromís com a beneficiaris de la subvenció, en cas que
sigui atorgada, a facilitar la informació que la Junta de Residus requereixi per
efectuar el seguiment de l’actuació.
6è.-. Aprovar el document tècnic elaborat pel cap dels Serveis
Mediambientals, abans esmentat.
7è.- Facultar la senyora alcaldessa per subscriure tota la documentació
necessària per a l’eficàcia d’aquest acord.
8è.- Ratificar els acords presos en aquesta Comissió pel Ple d’aquesta
Corporació.
9è.- Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya (Junta de Residus)
i a la Intervenció Municipal.
Vist el dictamen de la Comissió de Territori, s’acorda:
La ratificació dels esmentats acords.
Aquest acord s’adopta per unanimitat.
En la deliberació ha intervingut el senyor Querol que diu:
Sens dubte, no tinguin por, nosaltres votarem a favor. Tota subvenció ha de
ser sempre ben rebuda, si és de procedència no dubtosa, i aquesta compleix tots els
requisits. No obstant, ja que parlem de recollida selectiva voldríem alguns
aclariments que, en cap moment, no condicionaran el nostre vot.
. A la proposta de FCC, i per tant a la posterior adjudicació del servei,
figuraren com a noves instal.lacions uns terrenys de 3000 m2 i una nau de 2000 m2.
¿després de 4 mesos de servei, FCC té aquest espai, ha presentat projecte?
. FCC a Can Jardí es dedica a fer transferències de mobles, ¿aquestes
instal.lacions, tal com és precepti u, estan autoritzades per la Junta de Residus?, ¿hi
ha informe favorable de Sanitat?, ¿hi ha la corresponent llicència municipal? (naus
COPEHIDRA)
. ¿Quins recursos tenim per la recollida selectiva vidre-paper?, ¿el camió que
s’està utilitzant?, ¿creuen vostès que pot complir els circuits i el servei si va a
abocar a Mollet o a Sant Andreu de la Barca? Si abans, aquesta recollida selectiva
es portava al límit Rubí-Sant Cugat, segur que en el mateix camió petit no es pot
oferir el mateix servei, per tant, tenim la ciutat més abandonada o encarirem servei
si no volem millorar.

. ¿Hi ha control exhaustiu per part de l’Ajuntament a la planta UTE TIRVA?,
¿es controla la facturació per administració?, ¿hi ha control que els camions, tots,
siguin de Rubí?, ¿es controlen les suplències?, és a dir, en una plantilla de 37
persones, segur que hi ha baixes laborals, ¿es cobreixen o es facturen sense cobrir?
.¿S’està treballant mitjançant un conveni regulat amb l’Ajuntament de Sant
Cugat, utilitzant recursos mutus?, ¿descarrega l’Ajuntament de Sant Cugat a la
planta?
. Percentatge de recuperació en els tres-quatre mesos de funcionament
¿quantes tones han entrat i quantes han sortit de la planta?, ¿a quina diferència
estem del ratio desitjat del 21%?
*02TE0805 * RATIFICACIÓ ACORD COMISSIÓ DE GOVERN SOBRE
SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA JUNTA DE RESIDUS PER A AJUTS PER A
LA IMPLANTACIÓ DE DEIXALLERIES DE RESIDUS MUNICIPALS.
Vista la Resolució MAB/394/2002 de 4 de febrer de 2002, publicada en el
DOGC de data 4 de març de 2002, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts
per a la implantació de deixalleries de residus municipals.
Atès que la Comissió de Govern, en sessió del dia 29 d’abril de 2002, adoptà
entre altres el següent acord:
1r.- La voluntat de l’Ajuntament de Rubí de concórrer a la convocatòria d’ajuts
per a la implantació de deixalleries de residus municipals.
2n.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya (Junta de Residus), la quantia de
27.884,08 Euros més la quantitat que correspongui en espècie, de subvenció en el
marc de la convocatòria que ens ocupa.
3r,. Adoptar el compromís de finançar la part del pressupost que no cobreixi la
subvenció sol·licitada.
4t.- Manifestar el compromís d’aquesta Corporació que efectuarà la gestió
dels residus municipals amb destinació a una planta de tractament controlada
degudament legalitzada.
5è.- Adoptar el compromís com a beneficiaris de la subvenció, en cas que
sigui atorgada, a facilitar la informació que la Junta de Residus requereixi per
efectuar el seguiment de l’actuació.
6è.- Manifestar que no s’han sol·licitat altres subvencions per a aquest mateix
concepte.
7è.Aprovar el document tècnic elaborat pel cap dels Serveis
Mediambientals, abans esmentat.
8è.- Facultar la senyora alcaldessa per subscriure tota la documentació
necessària per a l’eficàcia d’aquest acord.
9è.- Ratificar els acords presos en aquesta Comissió pel Ple d’aquesta
Corporació.
10.- Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya (Junta de Residus)
i a la Intervenció Municipal.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió de Territori, s’acorda:
La ratificació dels esmentats acords.
Aquest acord s’adopta per unanimitat.
*03TE0805 * APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC
EXERCICI 2001 I SUBVENCIÓ PER A L’ANY 2002.

Vist que el Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 27/11/1992, acordà
modificar el sistema de finançament pel servei del Transport Urbà de Rubí i s’utilitzà
el sistema de subvenció.
Atès que segons l’informe jurídic emès a l’efecte en data 18-11-92, s’establia
que al final del període anual es procediria a la liquidació del compte d’explotació,
amb una compensació final, en cas que fos necessària.
Vist l’informe tècnic municipal emès en data 15 d’abril de 2002 segons el qual
en la gestió del servei del transport urbà durant l’any 2002 es preveu un dèficit a
favor de l’empresa Transports Públics, SA., de 819.618,11 Euros.
Atès que, en previsió d’aquest dèficit, hi ha consignades a la partida
02.321.513.470.00 la quantitat de 813.824,29 Euros, es proposa subvencionar de
gener a desembre de 2002 el dèficit del transport urbà, amb la quantitat de
67.800,00 Euros mensuals i preveure en els pressupostos de l’any 2003 que, en fer
la liquidació de l’exercici de l’any 2002, hi pot haver una quantitat a abonar a
l’empresa Transports Públics, SA de l’ordre dels 6.000,00 Euros, per tot això:
De conformitat amb el dictamen de la Comissió de Territori, s’acorda:
1r.- Aprovar l’informe tècnic envers la previsió de dèficit de l’exercici de l’any
2002 del servei de Transport Urbà, emès a l’efecte i, de conformitat amb la
consignació pressupostària d’enguany, una subvenció de 67.600,00 Euros
mensuals i preveure en els pressupostos de l’any 2003 la liquidació de l’exercici de
l’any 2002.
2n.- Abonar a l’empresa Transports Públics, SA. el diferencial entre la
subvenció mensual que s’aprova i l’efectuada en el període comprès des de gener a
març d’enguany i que puja a 17.416,80 Euros.
3r.- Traslladar aquest acord a l’empresa Transports Públics, SA i a la
Intervenció Municipal.
Aquest acord s’adopta per unanimitat.
*04TE0805 * APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PGO A
L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ 19.1 (CARRETERA DE TERRASSA, PLAÇA
DE LA SARDANA).
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 7-05-1993, va aprovar
inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de
l’àmbit de la cruïlla de la carretera de Terrassa i la carretera de Sabadell (U.A.19.1,
19.2 i 19.3).
Atès que aquesta Modificació Puntual també tenia per objecte la delimitació
d’una nova U.A. 19.3 que engloba els terrenys compresos entre la carretera de
Sabadell i la carretera de Terrassa i que van quedar sense ordenar en el
desenvolupament del Sector A, en el qual inicialment estaven inclosos.
Atès que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 19-051993, va aprovar definitivament el Pla Especial de la U.A. 19.2 i va suspendre
l’aprovació definitiva del Pla Especial de la U.A.19.1 fins que s’aprovés la modificació
puntual de PGOU endegada.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 28-01-1994, va aprovar
provisionalment l’esmentada Modificació Puntual.
Vist l’informe emès per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 28-021994 en relació a l’esmentada Modificació en què es va incloure una única

prescripció relativa a la U.A. 19.3 pel que feia al nombre de plantes i a l’edificabilitat
prevista.
Atès que mitjançant resolució del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de data 28-7-1994 es va suspendre l’aprovació definitiva de l’expedient de
Modificació de PGOU fins que s’incorporés la prescripció de mantenir l’aprofitament
edificatori establert pel Planejament vigent pel que fa al sòl del sector A que
s’incorpora com a sòl urbà en el marc de la U.A. 19.3.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27-01-1995, va aprovar el
Text Refós corresponent a la Modificació del Pla General en el qual s’incorporava la
prescripció senyalada a la resolució del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques referida a la U.A. 19.3.
Atès que en data 25-04-1995 es va sol·licitar a la CUB la suspensió del tràmit
d’aprovació definitiva de la Modificació del PGO per corregir una errada detectada
pels Serveis Tècnics municipals,
Atès que s’ha elaborat un nou Text Refós que corregeix les errades
detectades i exclou de l’àmbit de la Modificació la U.A. 19.3 per tal de poder-la
tramitar independentment.
Atès el que disposa l’art. 105 de la Llei 4/1999 de modificació de la Llei
30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú segons el qual les administracions públiques poden
revocar en qualsevol moment els seus actes de gravamen sempre que la revocació
no constitueixi una dispensa o exempció no permesa per les lleis o sigui contrària al
principi d’igualtat a l’interès públic o a l’ordenament jurídic.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió de Territori, s’acorda:
1.- Deixar sense efecte el Text Refós de la Modificació Puntual del PGOU en
l’àmbit de la U.A. 19.1,19.2 i 19.3 aprova t pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data
27-01-1995.
2.- Aprovar de nou el Text Refós de la Modificació Puntual del PGOU en
l’àmbit de la U.A. 19.1.
3.- Traslladar d’aquest acord a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per tal
que procedeixi a l’aprovació definitiva de la Modificació del PGOU a l’àmbit de la
U.A. 19.1.
Aquest acord s’adopta per unanimitat.
*05TE0805 * APROVACIÓ INICIAL DEL PERI 19.1 (CARRETERA DE TERRASSA,
PLAÇA DE LA SARDANA)
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28-02-1992 va aprovar
inicialment el Pla Especial de Reforma Interior de la U.A. 19.1, delimitada pels
carrers Bruc - Plaça de la Sardana, carretera de Terrassa, carrer Primer de Maig,
passeig de la Riera – carretera C-1413.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data a 27-11-1992 va aprovar
provisionalment l’esmentat PERI.
Atès que en virtut de l’acord adoptat per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona en sessió de data 19-05-1993 es va suspendre l’aprovació definitiva
d’aquest PERI fins que s’aprovés definitivament la modificació puntual del PGOU
referida a les U.A. 19.1,19.2 i 19.3 aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de data 7-5-1993, i es presentés un Text Refós que incorporés les

prescripcions indicades en l’esmentat acord, relatives a les zones verdes, l’impacte
de la mitgera existent i les plantes baixes dels locals confrontants amb la Riera.
Atès que l’ordenació del PERI de referència ha experimentat modificacions
substancials respecte a la prevista en el PERI aprovat provisionalment en data 2711-1992 tot i que es mantenen les mateixes superfícies edificables i d’espais lliures,
de manera que no es poden complir les prescripcions assenyalades en l’acord de la
CUB de data 19-05 1993 que feien referència a l’anterior ordenació.
Atès el que disposa l’art. 105 de la Llei 4/1999 de modificació de la Llei
30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú segons el qual les administracions públiques poden
revocar en qualsevol moment els seus actes de gravamen sempre que la revocació
no constitueixi una dispensa o exempció no permesa per les lleis o sigui contrària al
principi d’igualtat a l’interès públic o a l’ordenament jurídic.
Vist el que disposen els articles 127 a 130 i 132 a 134 del Reglament de
planejament,
De conformitat amb el dictamen de la Comissió de Territori, s’acorda:
1.- Deixar sense efecte l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 27-11-1992
d’aprovació provisional del PERI 19.1
2n.- Aprovar, de nou, inicialment el PERI 19.1 delimitat pels carrers Bruc Plaça de la Sardana, carretera de Terrassa, carrer Primer de Maig, passeig de la
Riera - carretera C-1413, amb les prescripcions assenyalades a l’informe tècnic de
Planejament, que s’entén incorporat en aquest acord, i condicionar aquesta
aprovació inicial a l’aprovació definitiva de la Modificació del PGO a l’àmbit de la
U.A.19.1.
3.- Iniciar el tràmit d’informació pública pel termini d’un mes mitjançant
publicació al BOP i a un dels diaris de mes difusió a la província.
4.- Sol·licitar informe previ a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
Aquest acord s’adopta per unanimitat.
*06TE0805 * APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CONDICIONS PEL CONCURS
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE SANT MUÇ.
Vista la necessitat d’executar les obres d’urbanització del Sector V, Les Valls
de Sant Muç.
Vist el Plec de prescripcions tècniques particular elaborat per a les
esmentades obres d’urbanització.
Atès que en virtut del que preveu a l’article 51 del RDL 2/2000 de 16 de juny,
pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes de les administracions
públiques s’ha d’elaborar el Plec de prescripcions tècniques particulars amb
anterioritat a l’autorització de la despesa.
Atès que en virtut de l’article 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, correspon al Ple de l’Ajuntament, per raó de la quantia
de les obres, la competència per a aquesta aprovació.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió de Territori, s’acorda:
1r.- Aprovar inicialment el Plec de prescripcions tècniques particulars que ha
de regular les obres d’urbanització del Sector V, Les Valls de Sant Muç i disposar la
seva exposició pública en el tauler d’anuncis i en el BOP per un termini de trenta
dies, dins del qual es podran formular reclamacions i al·legacions.

Aquest acord s’adopta per majoria absoluta.
En la deliberació han intervingut:
El senyor Cañellas considera que si actualment s’està fent negociacions amb
els parcel.listes de Sant Muç, creu que avui s’hauria de deixar damunt de la taula
aquest assumpte.
Seguidament el senyor Querol diu:
Si bé l’aprovació inicial del plec de condicions per les obres d’urbanització de
Sant Muç, no és sinó un plec de clàusules administratives, nosaltres demanem que
quedi sobre la mesa. És evident que qualsevol mesura per cloure inicis
desafortunats urbanísticament són sempre benvinguts en el temps, potser no és així
en la seva aplicació, procurarem explicar-nos.
Rubí és pioner o aquest és l’esperit de presumpció de l’equip de govern en
pressupostos participatius, lluita per les línies d’alta en la Declaració de Rubí,
mocions antiglobalització, etc. tot allò que podríem batejar com “esperit de Porto
Alegre”, però amb la tristor pròpia de qui no l’encerta (és a dir, de qui canvia l’esperit
alegre brasiler per una certa melangia d’esquerra rubinenca).
No té fàcil solució Sant Muç. És cert. Però un ajuntament tant receptiu com
aquest ha d’escoltar qui proposa accions. És evident que si el projecte va ser
modificat és factible de nova modificació que s’ajusti a les demandes dels
propietaris. Cal atendre les voluntats de reparcel.lació, que comportarien, sens
dubte una nova redistribució de càrregues. Cal tenir en compte decisions de soterrar
serveis i actuacions que pertoca atribuir-se a que paga, cal també entendre
necessitats i usos que sent extracomunals i beneficiant altres àmbits, avui per avui,
repercuteixen econòmicament en els parcel.listes de Sant Muç.
Sabem perfectament que aprovar un plec de condicions és merament donar
llum verda al principi d’un acte administratiu, però ¿per què aquesta vegada l’equip
de govern busca la complicitat del Ple, quan el projecte d’urbanització es va aprovar
per Comissió de Govern?
Entenem que vostès, en un acte, no sé si de magnanimitat amb l’oposició o
de fatxenderia torera, van passar de l’oposició i van fer el dibuix que encertat o no,
va decidir la Comissió de Govern. Per tant, si nosaltres, els no adscrits al Govern no
vam pecar, ¿per què ens busquen per l’acte de contrició?.
Governar no és fàcil, decidir tampoc, no obstant, la convicció, la coherència i
el fet d’assolir els compromisos adquirits figura en tots els manuals de bon govern, si
vostès assoleixen una immobilització fins al 30 de maig, ¿per què, tot i ser un acte
administratiu, volen trencar el joc el dia 8 del mateix mes?
Temps era temps, contestes, respostes a al.legacions, inclusions i
publicacions en butlletins oficials, revisions numèriques de costos, possiblement a la
baixa i altres problemes que vostès, sens dubte, coneixen millor que nosaltres, fan
que aquest grup, el grup popular, demani seny i cura, i que aquesta proposta sigui
retirada del Pla, d’aquest Ple, al temps que sigui la junta de Portaveus qui, amb tota
la baralla i sense cartes marcades, cerqui una solució. Del contrari, no busquin
complicitats i acceptin un no d’aquest grup a aquesta proposta.
I no és un no a una aprovació inicial, és un no circumscrit i determinat per un
condicionant de temps adquirit en front a una representació veïnal.
Acte seguit, el senyor Jordi Simó exposa

Nosaltres volem que Sant Muç en el seu conjunt, pugui ser urbanitzat en el
més breu temps possible perquè això implicaria una millora substancial per a tota la
gent que viu a les valls de Sant Muç -Can Bosch.
Dit això, jo subscriuria plenament el que han dit anteriorment els regidors que
han parlat, perquè entenem que aquest equip de govern, escassament fa un mes, va
obrir una taula de negociació, una taula per buscar una certa entesa amb un
important col.lectiu veïnal de Sant Muç-Can Bosch.
Es va obrir aquesta taula de negociació amb l’objectiu clau d’intentar buscar
una cert aproximació i es va aparcat tot un seguit de mobilitzacions veïnals fins que
es veiés on arribava, a quin acord es podria arribar.
L’acord que avui presenten a aprovació, per entendre que pertorba la
dinàmica d’aquesta taula de negociació, introdueix un element de discrepància, quan
ceiem que no cal avançar aquest punt, portar-lo avui a aprovació, perquè es podria
ajornar aquest tràmit, per tant demane m que es retiri aquest punt de l’ordre del dia i
es porti a aprovació més endavant quan la negociació que es porta amb els veïns
hagi arribat al final.
Dit això, també voldria aprofitar aquesta intervenció per recordar al senyor
tinent d’alcalde, Ángel Millán, que fa escassament una setmana ens vam reunir per
Comissió Informativa de Territori, un servidor va demanar tot un seguit d’informació
relativa al plec de condicions d’urbanització de Sant Muç, ningú del PSC el tenim, jo
demanaria que els regidors tinguem la documentació amb suficient antelació.
Per últim, el senyor Àngel Millán diu:
Em sembla que després de la Comissió Informativa del divendres passat se li
va donar la informació que va demanar del PERI 19.1
Quant al punt que portem avui al Ple, l’esperit d’aquest Ajuntament de
dialogar, l’esperit de fer participatius a tots els actes que es fan als barris i que tenen
a veure amb les associacions de veïns, és total, no d’ara, de sempre.
Jo crec, i dit per la pròpia Cambra de Parcel.listes de Catalunya, aquest és
l’Ajuntament, és l’Ajuntament que més reunions ha mantingut amb les diferents
associacions de veïns de les zones on s’han de fer actuacions, per tant queda clar,
el dia 12 ens reuníem a la Sala de Comissions i decidíem donar-nos un mes, per
anar tractant diferents coses, per tractar diferents punts que no tinguessin res a
veure amb la modificació del Pla parcial, i així s’explicava, però en tot cas aquells
punts que es poguessin millorar, o que poguessin fer que els costos del projecte
fossin inferiors, que miraríem de fer-ho.
Ens reunírem el 25 d’abril on s’explicava als membres de la plataforma quins
eren els punts a negociar i el que s’havia aconseguit fins aquell moment.
Per una altra banda, estem parlant d’una aprovació inicial i això no toca
absolutament res ni està devaluant les converses que tenim amb la plataforma, per
tant una cosa és aprovar el plec de condicions per anar avançant i assolir els
objectius proposats i l’altra que el diàleg s’hagi fet menys important, per tant,
entenem que s’ha de mantenir aquest punt
La votació dóna el següent resultat: 15 vots a favor (IC -V, CiU, ERC) i 8 en
contra (PSC-PSOE, PP i regidor independent)
*07TE0805 * DECLARACIÓ D’INTERÈS MUNICIPAL DE LA CONSTRUCCIÓ DE 22
HABITATGES DE LLOGUER PER PART DE PROURSA.

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Rubí en sessió del dia 26.01.2001 adoptà
l'acord d'atorgar, entre d'altres, la parcel·la 5 situada al subsector 3 del Sector A
mitjançant l'aportació directa a PROURSA.
Vista la sol·licitud presentada per PROURSA de declaració expressa de
l'interès municipal de la construcció de 22 habitatges de protecció oficial en règim de
lloguer que durà a terme la societat municipal PROURSA en l’esmentada parcel·la.
Atès que l'article 3r de l’Ordenança fiscal que regula l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, en el seu apartat 3r estableix que correspon al
Ple de la Corporació l’adopció de l'acord de declaració d’interès municipal per obtenir
la bonificació del 95% de la quota d’aquest impost a favor de les construccions,
instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques artístiques o de foment de
l’ocupació, que justifiquin tal declaració.
Atesa la necessitat que hi ha al nostre municipi d’habitatge de promoció social
i, especialment de lloguer, per atendre la demanda existent.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió de Territori, s’acorda:
1r.- Declarar la promoció de 22 habitatges de lloguer al sector A3, d'interès
municipal.
2n.- Bonificar a PROURSA el 95% de la quota de l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres a aplicar en les llicències d’obres que es tramiti
per la construcció de la promoció situada al c. Belxite.
Aquest acord s’aprova per unanimitat.
SERVEIS SOCIOCULTURALS
*01CU0805 * RATIFICACIÓ ACORD COMISSIÓ DE GOVERN SOBRE
APROVACIÓ DE LES NORMES I CRITERIS PER A L’ADMISSIÓ D’INFANTS A
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE RUBI.
Vist que la Comissió de Govern del dia 22-04-02 va aprovar les “Normes i
criteris per a l’admissió d’infants a l’Escola Bressol Municipal de Rubí”, que seran
d’aplicació per al curs 2002-2003.
Atès que el tercer punt d’aquest acord diu que s’haurà de ratificar pel Ple de la
Corporació.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió de Serveis Socioculturals,
s’acorda:
Ratificar l’esmentat acord de la Comissió de Govern.
Aquest acord s’adopta per majoria absoluta.
La votació dóna el següent resultat: 21 vots a favor (IC -V, PSC-PSOE, CiU,
ERC i regidor independent) i 2 abstencions (PP)
*02CU0805 * RATIFICACIÓ ACORD COMISSIÓ DE GOVERN SOBRE
APROVACIÓ DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS TALLERS D’ART,
L’ESCOLA DE MÚSICA, L’ESCOLA D’ART I DISSENY I L’ESCOLA BRESSOL.

Vist que la Comissió de Govern del dia 22-04-02 va aprovar les taxes i preus
públics per al curs 2002-2003 per la utilització de les escoles municipals de Música,
d’Art, Bressol i Tallers d’Art.
Atès que el segon punt d’aquest acord diu que s’haurà de ratificar pel Ple de
l’Ajuntament.
A proposta de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, s’acorda:
Ratificar l’esmentat acord de la Comissió de Govern.
Aquest acord s’adopta per unanimitat.
*06CU0805 * RATIFICACIÓ ACORD COMISSIÓ DE GOVERN SOBRE LES
FESTES LOCALS PER A L’ANY 2003.
Vist que en sessió ordinària de Comissió de Govern de data 22 d’abril de
2002 s’acordà:
1.- Que els dies de Festa local de la ciutat per a l’any 2003 siguin el 30 de
juny (Festa Major) i 9 de juny (Festa dels Xatos).
2.- Traslladar aquest acord al Ple de l’Ajuntament de Rubí per a la seva
ratificació.
A proposta de la Comissió de Serveis Socioculturals, s’acorda:
Ratificar l’esmentat acord de la Comissió de Govern.
Aquest acord s’adopta per unanimitat.
SERVEIS CENTRALS
*01SC0805 * MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
Atès que en la relació de llocs de treball aprovada pel Ple de data 21 de
desembre de l’any 2001 s’han introduir diverses modificacions.
Atès el resultat del treball de la Comissió de valoració de llocs de treball de
dates 10, 17 i 24 de gener de 2002.
Atès que s’ha observat una errada en el punt 6 de la proposta de Recursos
Humans aprovada per acord del Ple de data 28 de febrer de 2002.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió de Serveis Centrals, s’acorda:
1r.- Modificar la valoració del lloc de treball d’auxiliar administratiu, amb codi
31174 segons la RLT vigent i categoria D1210, ocupat per Carme Oliva Farràs i
assignar-li un complement de destinació 13 i 21 punts segons la VLT. Per tant, el lloc
de treball passaria a estar qualificat com a D1321.
2n.- Modificar la valoració del lloc de treball d’auxiliar administratiu Via
Pública, amb codi 31301 segons la RLT i categoria D1222, ocupat per Conxi Hidalga
Garcia, ja que un cop estudiades les tasques que desenvolupa cal assignar al lloc de
treball la categoria d’administratiu i modificar la seva qualificació per la de C1424 i la
seva denominació per la “d’administratiu Via Pública”.
3r.- Modificar la valoració del lloc de treball de tècnic de so, amb codi 16107
segons la RLT vigent i categoria C1426, actualment vacant i ocupat temporalment
per Francisco Javier Caballero Alvarez i assignar-li un complement de destinació 16 i
28 punts segons la VLT. Per tant, el lloc de treball passaria a estar qualificat com a
C1628, i la seva denominació seria la de “supervisor tècnic de so”.

4t.- Totes aquestes modificacions tindran efectes a partir de l’1 de gener de
2002.
Aquest acord s’adopta per unanimitat.
*02SC0805 * DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST DEL 2001 DE L’AJUNTAMENT DE RUBI.
Es dóna compte al Ple del següent decret d’Alcaldia, signat el dia 10 abril
2002, que literalment diu:
“ANTECEDENTS
1. Formada per la Intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de 2001, la
qual, a 31 de desembre, dóna següent resultat:
A) Respecte al Pressupost de despeses:
1.- Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
6.339.524.000 Pressupost definitiu
de despeses
8.214.304.327 Obligacions reconegudes
6.745.290.570
Pagaments ordenats
5.485.412.541
Pagaments efectuats
5.172.164.975
Obligacions pendents de pagament
1.573.125.595
2- Exercicis tancats:
Obligacions pendents de pagament corresponents als pressupostos de despeses

d’exercicis tancats:

42.468.222

Ròssecs dels comptes de creditors no pressupostaris: 1.531.679.297
________________________________________________________
TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 3.147.273.114
B) Respecte al Pressupost d’ingressos:
1- Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul.lats:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

6.339.524.000
8.214.304.327
7.651.117.539
228.660.346
4.819.507.646
2.602.949.547

2 - Exercicis tancats:
Drets liquidats d’exercicis anteriors
pendents de cobrament:

970.019.218

Els ròssecs dels comptes de deutors
no pressupostaris:
4.863.135
________________________________________________________
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 3.577.831.900
C) Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes

7.422.457.193
6.745.290.570

RESULTAT PRESSUPOSTARI:
- Desviacions positives de finançament
504.395.809
+ Desviacions negtives de finançament
587.750.167
+ Despeses finançades amb romanents
líquids de tresoreria
414.097.524
+ Resultat d’operacions comercials
0
________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
(en ptes.i eur.):

1.174.618.505

D) Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit puja a un total de
- Incorporació obligatòria (art.163.3 LLRHL): 303.181.532
voluntària (art.163.1 LLRHL):
201.214.277

- Incorporació

E) Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
(a) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL
DE L’EXERCICI

2.921.677.184

+ de pressupostos d’ingressos.Exercici en curs
+ de pressupostos d’ingressos.Pressupostos tancats
+ d’altres operacions no pressupostàries
- saldos de dubtós cobrament
- ingressos pendents d’aplicació

2.602.949.547
970.019.218
4.863.135
559.066.335
97.088.381

(b) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL
DE L’EXERCICI

3.051.160.038

+de pressupostos de despeses. Exercici en curs....................... 1.573.125.595
+de pressupostos de despeses. Pressupostos tancats...............
42.468.222
+de pressupost d’ingressos......................................................
921.721
+d’altres operacions no pressupostàries.................................. 1.434.684.500
-Pagaments pendents d’aplicació...............................................
40.000
(c) FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA

368.480.996

(d) ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA(a-b+c) 238.998.142

(e) ROMANENT PER A DESPESES AMB F.AFECTAT 504.395.809
__________________________________________________________

(F) ROMANENT PER A DESPESES
GENERAL(d-e)

265.397.667 ptes
1.595.072,10 euros

FONAMENTS JURÍDICS
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes,
els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives,
els drets reconeguts i anul·lats així com la recaptació neta
3. S'ha complert el que estableix l'art. 92 i següents del Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títo l sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre. Reguladora de las Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos(LLHL).
4. L’interventor ha emès el corresponent informe d’acord amb l'art. 172.3 de la LLHL.

RESOLC
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2001
Segon. Iniciar l’estudi de les mesures a adoptar i que preveu l’article 174 de la Llei
39/1988, d’hisendes locals.
Tercer. Traslladar al Ple de l’Ajuntament, aquesta resolució en la primera sessió
que hi hagi.”
Aquest acord s’adopta per majoria absoluta.
En la deliberació han intervingut:
El senyor Sutrias diu:
ERC no estem contents amb aquest tancament i hem de dir-ho al Ple de
l’Ajuntament, ja que constata l’incompliment del Pla de sanejament, de fet hi pot
haver diverses aproximacions, però el que compta en definitiva és el tancament i,
per tant, el romanent negatiu de 264 milions de ptes. quan havia de ser zero.
L’escenari segurament és diferent del que va produir que formulessin un pla
de sanejament l’any 2000, perquè com deia la memòria d’alcaldia, la situació per la
qual s’havia produït l’escenari que va provocar el Pla de sanejament, era una
combinació de factors que no tots hi són en aquests moments, factors com la
imputació de despesa sense consignació pressupostària, la disfunció ingrés-despesa
i la manca d’estalvi, de tot això se’n deduïa òbviament manca de rigor en l’execució
pressupostària i, d’altra banda, el romanent negatiu, el propi Pla de sanejament deia
que era producte d’ingressos que no s’arribaven a cobrar i de la pròpia assumpció
de despeses per sobre de la disponibilitat.
En aquest moment ens trobem al primer any que podem valorar globalment el
compliment del Pla de sanejament amb una correcta execució del pressupost, per
tant alguna de les qüestions que històricament ens havien preocupat, hores d’ara
podem dir que és un bon any pel que fa a l’execució tècnica del pressupost, no ens

consta fins al moment present la generació de despesa sense consignació
pressupostària, però sí que s’ha produït la sorpresa que a la pràctica la falta de
mesures per fer efectives les previsions d’ingrés, la despesa torna a superar el que
era l’equilibri inicial que s’havia previst en el pressupost, i ens temem que afloren de
nou saldos de dubtós cobrament que potser no s’havien tingut en consideració en el
seu dia.
Aquesta situació que s’ha d’afrontar amb determinació, però sense alarma,
suposa o això es resol o el nostre model de despesa, en aquests moments, no és
assumible, és constatable que no s’ha assolit l’equilibri, el diferencial general per la
incorporació dels saldos de dubtós cobrament no permet fer front a la preocupació
financera generada per tots els saldos de dubtós cobrament que porten arrossegant
any rere any, amb la qual cosa a la pràctica, l’ingrés corrent no dóna per la despesa
corrent.
Aquesta situació suposa que el nostre model si això es manté no és
assumible, o millorem la gestió de l’ingrés i la despesa o no podrem mantenir el
grau de prestació de determinats serveis i de socialització de determinades
despeses, nosaltres necessitem saber què ens trobarem el 2002, prendre les
mesures adequades i en el cas que no siguem capaços reduir dràsticament la
despesa, si no haurem d’aprovar un pressupost amb superàvit l’any que ve cosa que
serà francament difícil.
Això
treu a colació algunes qüestions que històricament havíem anat
demanant en el sentit que el Pla de sanejament és un escenari financer, però les
mesures concretes per arribar-hi és quelcom més que la foto-finish i aquestes
mesures concretes, hores d’ara es fan necessàries perquè compromet la pròpia
credibilitat d’ERC i, per tant, la possible continuïtat d’aquest acord de govern, es fa
necessari adoptar aquelles mesures que potser s’haurien d’haver adoptat des del
primer dia, sinó correm el risc de no poder acabar l’exercici 2002 tal com fóra
desitjable.
Altres ajuntaments en situacions complicades per processos històrics, com
per exemple Barcelona amb els Jocs Olímpics, van prendre mesures amb una
contundència i seriositat que nosaltres, fins ara, no hem pres i ja ha arribat el
moment que no podem assumir aquest nivell de romanent negatiu de tresoreria, això
afecta l’organització, la gestió de recursos humans, els serveis que donem al ciutadà
i hauria de portar un replantejament de com es gestiona la despesa d’aquest
Ajuntament.
Seguidament el senyor Querol diu:
A nosaltres ens sobta la interpretació que públicament han declarat, és
diferent totalment el que diu CiU i el que diu IC, jo llegeixo el que diu el senyor Lluís
Ridao i difereix del que diu el senyor Fernando Fernández.
Avui com que trenquem la dinàmica amb intervencions en assumptes de
donar compte, nosaltres esperem les explicacions que ens puguin donar els
membres de l’equip de govern.
A continuació el senyor Reinaldos exposa:
Pel que fa referència al Pla de sanejament i el donar compte de la liquidació
de pressupost, és evident que no hem complert amb el Pla de sanejament, que no
l’hem complert aquest any i que probablement no el complirem en els pròxims
exercicis.

En relació amb el diferent contingut de les diverses manifestacions públiques,
referent a la liquidació del pressupost, el senyor Lluís Ridao quan va fer la
manifestació ell va afirmar, i és veritat, que de la gestió de l’exercici ordinari, és a dir,
ingressos de 2001 menys despeses de 2001, aquest resultat era positiu, i així és,
així també ho ha manifestat el senyor Sutrias, el que ha passat és que realment
aquest resultat ha estat del tot insuficient per tal de fer front al saldo de dubtós
cobrament que vénen d’altres anys , però en tot cas sí que volem manifestar que la
posició de CiU és clara i en una nota de premsa així va quedar.
No hem complert el Pla de sanejament i hauríem de ser crítics i autocrítics,
crítics pel que fa referència al punt de partida i també per això dèiem que no el
compliríem, un Pla de sanejament que es va aprovar sense tenir en compte els
saldos de dubtós cobrament no és una eina vàlida per la situació actual, la situació
actual és que periòdicament tenim saldos de dubtós cobrament i, per tant, en el futur
si volem fer un pla de sanejament creïble, si volem esmenar el que tenim, aquests
saldos els haurem de tenir en compte.
En segon lloc, en els períodes 99, 2000 i 2001, ha aflorat al conjunt de la
ciutat de Rubí, un total de 2250 milions de dèficit i a partir d’aquesta situació, és com
tots plegats he de tenir la convicció que el model econòmic que ha portat aquest
Ajuntament no és vàlid per fer front al repte de futur.
Cap projecte de ciutat de cap de les formacions polítiques aquí presents serà
viable si primer no sanegem les hisendes municipals i si no generem capacitat
d’inversió, nosaltres apostem per un canvi en el model econòmic, apostem per la
generació d’un superàvit superior que faci front als dèficits que es puguin generar
mitjançant els temes de dubtós cobraments i, a més a més, ho fem des de la
responsabilitat d’una força de govern, assumint moltes herències i càrregues que
probablement no les hem generat nosaltres, però assumint el risc de governar en un
moment incert perquè entre altres coses, altres ciutats, altres municipis se n’han
sortit i nosaltres també ens en sortirem.
La recepta que nosaltres proposem, coincidim plenament segons ha
manifestat ERC i segurament la que manifestarà IC, contenir encara més la despesa
de 2002, sabem quina situació que tancarem aquest exercici de 2002, explicar
clarament quines són les causes i els moments en què s’ha generat aquest dèficit i
quines són les responsabilitats compartides de les forces de govern darreres, fer el
pressupost de 2003 amb superàvit, definir una estructura en l’Ajuntament detectant
les millores de gestió racionalitzant la despesa i fer un esforç perquè en el període
de dos o tres anys Rubí estigui en condicions d’afrontar els reptes de futur, d’afrontar
les demandes d’inversió i noves infraestructures.
Demanem ambició per millorar i mantenir tot el que s’ha fet de bo i el
programes de contingut social i les accions que aquest Ajuntament ha anat cercant,
hem de posar les bases d’un model de gestió, amb això nosaltres hi serem de forma
responsable i de forma solidària.
Acte seguit, el senyor Pere Martínez diu:
Pel que es veu, l’equip de govern no està en sintonia, veritablement sobta que
el senyor Sutrias que té una regidoria, té un pressupost per al 2002 una assignació
important en el pla d’habitatge i accions de PROURSA, que tota aquesta despesa
contribuirà a acumular més dèficit.
Nosaltres, des de fora, creiem que es podia haver fet una altra política que
anés encaminada a equilibrar aquest dèficit dins la línia del Pla de sanejament, i en
aquest sentit, el que nosaltres apuntem que s’hauria de fer un informe per part de la

Intervenció municipal on es certifiqués que s’està complint el Pla de sanejament i, en
cas que no es compleixi, quines són les causes i quines són les previsions de cara
al futur pressupost.
Per últim, el senyor Fernando Fernández diu:
En el debat que hem tingut anteriorment sobre el pacte local totes les forces
polítiques han coincidit que Rubí necessita més recursos econòmics, reconeixem
que tots els ajuntaments tenen dotacions insuficients i, per tant, hi ha carència als
ajuntaments.
No hi ha divergència entre les manifestacions fetes pels membres de l’equip
de govern, la premsa no va recollir totes les afirmacions que vaig fer.
El que està clar és que no hem amagat res, hem posat de manifest tot una
sèrie d’elements que altres ajuntaments no en parlen, hem reconegut els saldos de
cobrament dubtós, en els ajuntaments del nostre entorn també tenen romanents
negatius, hem fet una previsió a la baixa en la liquidació.
Nosaltres hem previst 556 milions en saldo de dubtós cobrament, però hi ha
altres ajuntaments que no han fet aquesta dotació i si ho consignessin estarien en
una situació pitjor que la nostra, llavors dir que, en plusvàlues hem fet una previsió a
la baixa, en l’IBI tampoc la consignació no és la real, és inferior.
La situació no és tan dramàtica si no haguéssim considerat els saldos de
dubtós cobrament, estaríem en superàvit.
Hem amortitzat deute al voltant de 500 milions de pessetes, hem fet un esforç
considerable en aquest sentit i enguany no s’ha incrementat el deute de l’Ajuntament
perquè hem rebaixat en 500 milions aquest deute i estem en un procés de contenció
de la despesa i evidentment que haurem de fer més esforços, perquè en aquest
exercici el resultat sigui zero.
Agilitarem els serveis per tal de generar més ingressos, també cal
aclarir que la situació actual no és d’asfíxia, l’Ajuntament ha d’afrontar anyalment el
pagament de 700m milions de pessetes, aquesta és la quota a pagar cada any,
aquesta és la realitat.
La votació dóna el següent resultat: l8 vots a favor (IC -V, CiU ERC i PP) i 5
abstencions (PP)
*03SC0805 * APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 01/ 02.
Atès que s’ha efectuat la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’any
2001, que ha estat aprovada per decret d’Alcaldia de data 10 d’abril 2002, cal
incorporar al pressupost vigent, els romanents de crèdits d’inversions i els
compromisos de despeses corrent, que es descriuen en document adjunt.
De conformitat amb allò que estableix l’article 163, en relació amb el 156 de la
Llei estatal 39/1988, reguladora de les hisendes locals, es procedeix a incorporar en
el pressupost de 2002, els romanents de crèdits i compromisos de despeses corrent,
que fan referència a actuacions no finalitzades en el 2001.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
Centrals, s’acorda:

1r. Incorporar al pressupost de despeses de 2002, els romanents de crèdits i els
compromisos de despeses corrent, que es descriuen en document adjunt, i que
resumit per capítol és el següent:
Capítol

Concepte

Ptes

I
Despeses de personal
18.000.000
II
Compra de béns i serveis
183.214.277
Inversions reals
861.946.357
Transferències de capital
28.985.342
TOTAL

1.092.145.976

Euros
108.182,18
1.101.139.98
5.180.401,94
174.205,41

VI
VII

6.563.929,51

2n. Finançar les anteriors despeses amb els ingressos següents:
Capítol

Concepte

Ptes

III Taxes i altres ingressos
VII Transferències de capital
VIII Romanet tresoreria afectat
TOTAL

505.000.167
82.750.000
504.395.809

1.092.145.976

Euros
3.035.112,13
497.337,52
3.031.479,87
6.563.929,51

3r. Sotmetre a informació pública els anteriors acords durant el términi de 15 dies, i
considerar-los aprovats definitivament si no es presenten al.legacions.
Aquest acord s’adopta per majoria absoluta.
La votació dóna el següent resultat: l8 vots a favor (IC -V, CiU ERC i PP) i 5
abstencions (PP)
*04SC0805 * APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 02/ 02.
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a
continuació, per a les quals la consignació és insuficient o nul.la en el pressupost
ordinari actual, es necessita tramitar l’expedient de concessió de crèdit extraordinari
o suplement de crèdit, en el seu cas, per mitjà de transferències de crèdit i generació
de crèdits amb subjecció a les disposicions vigents
2. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir
sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit, que s’adjunta
en document annex, i que resumit per capítols és el següent:
Increment
Capítol
I
II
IV
VI
VII

Concepte
Despeses de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital

Euros
401.263,34
169.287,09
3.786,37
3.143,99
12.020,24

TOTAL

Disminució
Capítol
I
II
IV
VI

Concepte

589.501,03

Euros

Despeses de personal
Compra de béns i serveis
Transferències corrents
Inversions reals

378.996,00
180.482,26
16.500,00
12.020,24
TOTAL

587.998,50

Majors ingressos
Capítol
Concepte

Euros

IV

1.502,53

Transferències corrents
TOTAL

1.502,53

FONAMENTS JURÍDICS
1. S’han emès informes preceptius.
2. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no
afecten els crèdits ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
3. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades
mitjançant suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits
incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de
pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de
transferències anteriors.
4. No hi ha cap compromís de despesa, en relació a les partides que es
proposa minorar, que impedeixi la modificació.
5. Es compleix l’article 41 del Reial Decret 500/1990.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió de Serveis Centrals, s’acorda:
1. Aprovar l'esmentat expedient de modificació pressupostària núm. 02/2002
per mitjà de transferències de crèdit i majors ingressos que s’ha esmentat i que
s'exposi al públic pel termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte
en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran
els crèdits de les partides que s'han indicat
Aquest acord s’adopta per majoria absoluta.
La votació dóna el següent resultat: l8 vots a favor (IC -V, CiU ERC i PP) i 5
abstencions (PP)

*05SC0805 * APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATRIVES I
TÈCNIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE LAGESTIÓ DE ZONES BLAVES I
APARCAMENT PLAÇA 11 DE SETEMBRE.
Vista la necessitat d’adjudicar la prestació del servei d’estacionament controlat
de vehicles a la via pública (Zona blava) i de l’aparcament subterrani de la plaça 11
de Setembre.
Vistos els Plecs de clàusules administratives i tècniques econòmiques
particulars elaborats per l’esmentada contractació.
Atès que la forma de contractació serà mitjançant procediment obert amb la
forma de concurs públic i la tramitació de l’expedient té caràcter ordinari.
Atès que en virtut de l’article 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, correspon al Ple de l’Ajuntament la competència per a
aquesta contractació.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió de Serveis Centrals, s’acorda:
1r.- Aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques econòmiques
particulars, elaborats per a l’adjudicació de la prestació del servei d’estacionament
controlat de vehicles a la via pública (Zona Blava) i de l’aparcament subterrani de la
plaça 11 de Setembre.
2n.- Convocar concurs públic per a dita adjudicació mitjançant edicte al BOP i al
DOGC.
Aquest acord s’adopta per majoria absoluta.
La votació dóna el següent resultat: l8 vots a favor (IC -V, CiU ERC i PP) i 5
abstencions (PP)
*06SC0805 * CONCESSIÓ ÚS PRIVATIU DE LA ZONA D’EQUIPAMENTS DE
COVA SOLERA.
Vist el procediment incoat per a la concessió de l’ús privatiu sobre una porció
de terreny de la parcel·la delimitada pel carrer Luxemburg, l’Avinguda Cova Solera i
el Passeig de la Riera, del polígon Cova Solera, per a la construcció i explotació d’un
complex esportiu.
Vistos els articles 53 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals,
que regulen la utilització dels béns de domini públic.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió de Serveis Centrals, s’acorda:
1r.- Aprovar el Plec de clàusules tècniques econòmiques i administratives
particulars i disposar la seva exposició pública al tauler d’anuncis i en el BOP per un
termini de 30 dies, dintre del qual es podran formular reclamacions i al·legacions.
2n.- Convocar concurs per la concessió de l’ús privatiu de la parcel·la descrita
en la part expositiva, amb subjecció al plec de clàusules tècniques econòmiques i
administratives particulars que s’aproven en aquest acte, i les normes reguladores
de la contractació local.
3r.- Disposar la publicació de la convocatòria de concurs públic per igual
termini de 30 dies, mitjançant anunci al BOP i al DOGC, si bé, l’anunci de licitació
s’ajornarà fins que hagi transcorregut el termini d’informació pública sense
reclamacions o al·legacions.
Aquest acord s’adopta per majoria absoluta.

La votació dóna el següent resultat: l8 vots a favor (IC -V, CiU ERC i PP) i 5
abstencions (PP)
*07SC0805 * RATIFICAR LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIRECCIÓ
GENERAL DE COMERÇ DEL “PLA DE SENYALITZACIÓ DEL CENTRE
COMERCIAL URBÀ A CEL OBERT DE RUBÍ”.
Atès que la Comissió de Govern, en sessió ordinària celebrada el dia 18.03.02
adoptà entre altres l’acord de sol.licitar a la Direcció General de Comerç la subvenció
de 17.361,26 €, per a l’execució i seguiment del Pla de Senyalització del centre
comercial urbà a cel obert de Rubí per a l’any 2002 i que en el punt tercer de
l’esmentat acord diu que se n’ha de donar compte al Ple per a la seva ratificació
De conformitat amb el dictamen de la Comissió de Serveis Centrals, s’acorda:
La ratificació de l’esmentat acord.
Aquest acord s’adopta per una nimitat.
PRECS I PREGUNTES
*01PP0805 * PRECS I PREGUNTES.
El senyor Cañellas formula els següents precs i preguntes:
. Reitera el prec que va fer en la sessió anterior en relació amb les molèsties
que ocasionen al veïnat de la zona els ocupants de l’establiment de protecció de
menors de la Generalitat. Demana que l’Ajuntament tingui una entrevista amb
l’autoritat adient per tal de resoldre aquesta qüestió.
. Tenim referència de veïns del barri de Les Torres i d’altres barris de la citat
de denúncies formulades contra bars que tanquen més tard de l’horari autoritzat.
Demanem que es controlin aquestes denúncies i el comportament dels titulars dels
bars infractors.
. Què passa amb la grua municipal? El servei actualment és més deficient que
el que prestava l’anterior concessionari, hi ha queixes que si es crida la grua sempre
arriba tard.
Es demana que el responsable d’aquest servei controli la qualitat de la gestió.
. Es remoreja que es vol construir un centre comercial tipus gran superfície en
el polígon La Bastida, l’equip de govern pot donar alguna informació respecte a
aquest particular?.
. El paviment dels carrers de Rubí, en la majoria és obsolet, hi ha molts clots
que provoquen molèsties a la circulació i risc d’accidents. Es demana que l’equip de
govern faci la previsió de posar una capa de rodament on calgui.
. Al carrer Cervantes en els escocells dels arbres hi havia reixes, ara allà on
falten arbres els vehicles hi aparquen i enfonsen les reixes, llavors la vorera queda
en mal estat amb risc per a la circulació dels vianants.
Es demana que es controli l’aparcament damunt de les voreres i es reposin
les reixes.
. A l’Av. de Can Cabanyes hi van posar uns pals i al cap de poc els van treure,
això és fer una despesa dues vegades inútilment, a què es deu això?. Es demana
que es controlin millor les inversions.

. Va ser una bona solució la col.locació de bandes de goma reductores de la
velocitat al c/ de Santa Llúcia, ara resulta que els accidents es produeixen en la
intersecció d’aquest carrer amb el c/ Torrijos. Demanem que es faci un estudi de la
sinistralitat en aquesta cruïlla.
Seguidament el senyor Querol diu:
Tot sovint, en aquesta casa i en l’àmbit estrictament polític, manquen les
formes.
Fa un temps relativament curt, es va acomiadar el senyor Joan Marimón,
tresorer d’aquest Ajuntament.
Sens to pejoratiu vers altres funcionaris o contractats laborals, que el temps o
les voluntats porten al mateix destí, cal remarcar que els anys de dedicació, la
independència inherent a tots els membres del cos d’habilitació nacional, l’ús que
d’ells en podem fer els qui ens dediquem a l’activitat pública, assíduament amb
precarietat de coneixements, porten a aquest portaveu a fer una reflexió, si vostès
volen, allò que se’n diu en veu alta.
No és un cas freqüent el fet que un habilitat nacional amb vint-i-dos anys de
servei al mateix Ajuntament canviï de destí de manera voluntària o involuntària, o en
menys anys de servei, tant se val, a Rubí, al nostre Ajuntament, en un any tindrem
dues baixes per jubilació.
No volem contravenir les normes, però sí apostar que tota excepció és la que
fa la regla i els unitarismes poden i han de tenir portes de sortida on respectes,
complaença i gratituds vagin acompanyats pel mateix diapasó.
Nosaltres demanem que, almenys, els grups siguin informats i no ens trobem
que la porta tancada de dos dies després sigui l’únic mitjà de comunicació d’un fet.
És incongruent, si més no, mancat de consistència que vostès o des de
vostès es munti un dinar d’acomiadament al cònsol de Nicaragua a Barcelona,
Moisés Arana, i no es faci el mateix, com a mínim, amb el tresorer. Esperem que no
passi el mateix amb el secretari, l’interventor encara queda lluny, i mirem de refer la
situació amb el tresorer, sinó ho farà el grup popular.
La senyora Mónica Querol diu:
Les marquesines del camí d’Ullastrell són trencades, creiem que no es
patrulla suficientment per la Policia local.
El divendres 3 de maig, el responsable de l’àrea de Territori, en una comissió
informativa de dita àrea, ens va donar explicacions, vagues i pobres, sobre el sot
obert recentment al carrer Edison i l’actuació que n’ha rebut.
Nosaltres, el Grup Municipal del PP, hem rebut abasta informació contrastada,
per part dels observadors que tenim al carrer, el Consell Consultiu de Ciutat. Ara bé,
dit ens, només ens ha posat al corrent dels fets visibles, no del seu perquè, que
voldríem que ens aclarissin.
El dimarts 23 d’abril a les 16 hores i 30 minuts es va obrir un forat al carrer
Edison, a l’alçada de l’Església de Sant Pau, entre Marconi i Tres d’Abril, en direcció
nord, direcció Sant Cugat.
Aquest forat no va ser senyalitzat per la policia fins a les 20 hores i 20 minuts,
qui va acudir al lloc del sot després de l’avís telefònic d’un veí a les 20.00 hores.
La Policia va senyalitzar el clot amb tanques i cinta, però no amb llums
autònomes d’emergència, és a dir, amb senyalització lluminosa.
Ens preguntem, pel que fa a la primera part de l’actuació:

•
•

•

No té la Policia municipal dotació de llums autònomes d’emergència?
Si en 6 hores no es va senyalitzar el sot, i l’actuació de la policia no es va
produir fins la trucada d’un veí, podem deduir que la Policia no va patrullar la
zona (una zona que en pocs metres reuneix: un CAP, el Parc de la Pau i la
Natura, uns dels semàfors més transitats de Rubí, atès que és una de les
artèries principals de sortida de la ciutat, i una densitat de població superior a
la mitjana) en un espai de sis hores?
O, potser és que des de la direcció de la Policia local de Rubí, no es
considera el carrer Edison una avinguda important de la ciutat i, per tant, no
ha de ser d’actuació prioritària?

Seguint amb els fets:
El dimarts 30 d’abril, després d’una setmana, es van començar les obres de
reparació del sot, que aleshores ja estava a punt de convertir-se en Les Coves del
Drac.
A les 15 hores i 20 minuts, aproximadament del mateix dimarts 30 d’abril, quan
en Jordi Hurtado de Saber i Ganar començava la Pregunta Caliente, mentre seguien
les obres de ¿reparació?, el Drac de Sant Jordi, a qui el sant, aquest any, havia
estabornit però no mort el 23 d’abril, va començar a treure gas pels queixals com si
d’un guèiser es tractés.
I, ara sí que començava la traca: arribada de la Policia local, de la Policia
nacional, de tècnics, arribada dels bombers, de tothom, menys de qui havia de
tancar la clau del gas, que ho va fer 1 hora i 30 minuts més tard; mentre la Policia
desallotjava els voltants (part de Cremalleres Rubí, part del Carrer Marconi, el CAP
Anton de Borja, alguns edificis del 25 de Setembre, escales 46 i 47, ...).
De nou se’ns desperten dubtes:
• ¿Per què es tarda una setmana en donar solució a un sot d’aquestes
característiques que, a més a més, està en una zona que en pocs metres
reuneix: un CAP, el Parc de la Pau i la Natura, uns dels semàfors més
transitats de Rubí, atès que és una de les artèries principals de sortida de la
ciutat, i una densitat de població superior a la mitjana?
• ¿Per què es va tardar més d’una hora i mitja, en tancar l’escapament de gas?
• ¿Quin pla d’emergència tenim front un possible i més que possible
escapament de gas? Per què no em diguin que no és perillós, quan es va
portar a terme un desallotjament i des del 30 de abril fins el 6 de maig, al citat
sot, només hi ha estat treballant la companyia del gas.
• ¿Es faciliten plànols a les diferents companyies, empreses, brigades, etc., de
les vies subterrànies de gas, aigua, llum, telèfon, etc., per tal de portar a
terme correctament les tasques d’arranjament, repavimentacions, etc.? Els
treballadors de les companyies, concretament els que treballaven a la zona
abans que es produís l’escapament, asseguren que no es així.
• ¿Per què la citada zona està en l’estat d’asfalt que està, sobre tot al carril dret
direcció Sant Cugat?
• ¿Tenen alguna actuació global, prioritària i prevista, per a la solució del
paviment d’aquesta zona?
• ¿Es fa un seguiment i control de pas de vehicles pesants per dita via?
• ¿Hem d’esperar, usuaris i veïns del carrer Edison, que es produeixi un altra
situació com aquesta?
• ¿Correran la mateixa sort diferents principis de sot, com el que trobem a la
zona del carrer Monturiol en Prim, o molts d’altres a tot Rubí?

El nostre Grup Municipal demana que en el termini més curt possible, en tot
cas no superior al 15 dies, se li faciliti una relació de tots els càrrecs de confiança,
acompanyada de la següent informació per a cada un d’ells: departaments al qual
estan adscrits, funcions i tasques que desenvolupen, sous i retribucions que reben i
quin grup polític els ha proposat.
A continuació, la senyora Carme Perdices diu:
Quan passegem pel centre de la ciutat, veiem els plafons publicitaris amb
publicitat comercial dels establiments comercials de Terrassa.
A la revista La Ciutat es va inserir últimament una publicitat important del
centre EROSKY; el grup del PSC demanem:
a) Que es vigili quin tipus de publicitat es posa per no lesionar els interessos
del comerç local.
b) que es coordini la promoció econòmica amb l’IMCO
c) s’hauria de vigilar els continguts publicitaris i parlar amb Publitesa per
aconseguir que la publicitat promocionés el comerç de la ciutat.
A continuació el senyor Jordi Simó diu:
Al c/ de Sant Cugat, a prop de la Plaça 11 de Setembre, s’han fet obres a un
parterre i s’ha deixat en mal estat. Demana que s’arrengi adequadament.
Entren camions a l’abocador de l’empresa TMA Grupo Sánchez a Can
Carreras i també al forat de Puigfel, amb residus i a diferents hores. Preguntem si
tenen permís aquests camions.
Per últim, la senyora alcaldessa diu que es contestaran els suggeriments que
han fet els diferents grups municipals però vol fer constar:
Sembla molt greu que es vulgui crear alarma on no n’hi ha, no entraré en
discussió de tots els fets del 23 d’abril fins al dia 30 d’abril, no hi entraré perquè,
segur que algun veí haurà pres nora i sigui tal com s’ha dit, però el dia 30 d’abril a
partir de les tres i vint minuts hi vaig ser present i, per tant, puc explicar exactament
el que va passar.
No és veritat que pel forat que hi havia a l’asfalt es va produir aquest
escapament de gas, és per unes obres que en aquell moment s’estaven fent de
reparació, obres que evidentment amb uns plànols et poden marcar que una
canonada passa per aquí, però que accidents d’aquests tipus poden passar a
qualsevol obra d’aquestes característiques.
Segona cosa, Catalana de Gas, la companyia subministradora va ser allà al
cap de 10 minuts, exactament igual que els bombers i la policia nacional, per tant,
qui havia de tancar el gas estava allà present, el que passa és que com a expert en
la matèria van considerar que no era procedent fer el tancament immediatament,
que llavors es correria un perill, que s’havia d’esperar que baixés la pressió,
mentrestant per precaució tots els responsables de protecció civil van considerar que
era aconsellable evacuar el Cap Anton de Borja, Cremalleres Rubí i edificis
adjacents, per un tema de precaució, però en cap moment es pot pensar que, pel fet
que hi hagi ara un forat en un altre cantó, hi pot haver algun escapament, accidents
quan un fa obra en pot passar en qualsevol moment i l’actuació per part de
l’Ajuntament, com dels cossos corresponents i la Companyia de Gas va ser en tot
moment correcta, si us plau, no creem alarmes on no n’hi ha.

Per no haver-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, a les nou del
vespre, aixeca la sessió de què estenc aquesta acta, que signa amb mi la senyora
presidenta i jo, secretari, en dono fe.

