
 

 

06/2015. SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA  18 DE MAIG DE 
2015. 
 
 A la Vila de Martorell, el dia 18 de maig de 2015,  essent les 20:04  hores, es reuneix 
l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió 
ordinaria presidida  pel Sr. Alcalde,  SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS,  i   amb 
l'assistència  dels  Regidors senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, Ma. MERCÈ 
MORERA I SANTAFÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ,  
LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, MARIA HINOJO NIETO, SIRA SANZ I ROMERA, 
ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, LLUÍS SAGARRA I SESÉ, LLUÍS AMAT I 
FERRER, ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I BAYÓ, JAVIER 
GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER GÓMEZ 
REVUELTA,  OLGA EUGENIA FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
CABRERA, FRANCESC J. ARPAL I MACIÀ, VICENTE CASAL CARRIEDO i ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, assistits pel  Secretari    de  la Corporació  Sr. JAUME 
TRAMUNT I MONSONET, i per l’Interventor Sr. ANTONI CALPE I JORDÀ.  
 
 Oberta la sessió pel senyor Alcalde, a continuació es passa a l’exàmen dels diferents 
punts de l’ordre del dia, de conformitat amb el detall següent: 
 

I.- PART RESOLUTIVA 

 
      1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 D’ABRIL 
DE 2015.  
     
 Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 20 
d’abril de 2015, que és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
      2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 28 
D’ABRIL DE 2015.  
     
 Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 
28 d’abril de 2015, resultant també aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

DICTÀMENS DE L’ÀREA ECONÒMICA, D’ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERIOR: 
 
     3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CONSTITUCIÓ DEL 
CONSORCI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL D’AUTOMOCIÓ I DELS SEUS 
ESTATUTS. 
 
 Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 11 de maig de 2015. 
 
El regidor   Sr. JOSEP CASASAYAS PUIG diu: En la sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament de Martorell del 19 de març del 2015 es va fer l’aprovació dels Estatus i 
del Consorci de Formació Professional.  En aquesta resolució hi ha hagut una sèrie 



 

 

d’al·legacions fetes pel partit d’ICV que és el Sr. Gómez i aquestes al·legacions i 
variacions és pels demés components del Consorci.  En aquest cas les dues 
al·legacions del Sr. Gómez han estat desestimades i estan estimades al·legacions de 
la Generalitat i dels altres membres del Consorci, per lo tant portem a aprovació 
l’aprovació definitiva del Consorci i dels seus Estatuts. 
 
El regidor   Sr. JOSE ANTONIO SIMON CABRERA diu: Tal i com vostè deia, les 
al·legacions que va fer el nostre grup municipal han estat rebutjades. Però tot i això, 
com deia el Sr Casasayas, les nostres al·legacions han estat rebutjades però a la 
Junta que vam fer l’altre dia ens van comentar que la part social, la part sindical, hi 
havia un òrgan en el qual sí que tindríem presència. Llavors valorant positivament 
aquest fet, creiem encara que les nostres .al·legacions s’haguessin pogut  incorporar, i 
que hi ha algun distanciament, sobre tot amb el que feia la part de que creiem que 
l’Ajuntament havia de tenir una mica més de poder de decisió o alguna cadira més en 
l’òrgan, per això el nostre vot serà d’abstenció. 
 
 Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 17 vots a favor i 4 abstencions 
formulades pels senyors/es XAVIER GÓMEZ REVUELTA, OLGA EUGENIA 
FERNÁNDEZ OCHOA, JOSÉ ANTONIO SIMÓN CABRERA i ADOLF BARGUES I 
ASTURIAS, acorda: 
 
I.- En sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Martorell celebrada el dia 16 de març 
de 2015, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació, es van adoptar, entre d’altres, els següents acords: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment la constitució del Consorci de Formació Professional 
d’Automoció de Catalunya. 
Segon.- Aprovar inicialment els estatuts del Consorci de Formació Professional 
d’Automoció de Catalunya, de conformitat amb el text que figura a l’expedient. 
Tercer.- Sotmetre aquests acords, juntament amb tot l’expedient administratiu, a 
informació pública pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant anuncis inserits en el 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i els taulers d’anuncis de l’Ajuntament de Martorell i de la seva seu 
electrònica situada a la plana web www.martorell.cat. Durant aquest termini, que 
començarà a comptar a partir de la darrera de les publicacions suara esmentades, 
qualsevol persona interessada pot examinar l’expedient a la secretaria de la 
Corporació (carrer Mur, 61, 1ª planta, de dilluns a divendres no festius, de 8:00 a 15:00 
hores), i formular els suggeriments i les al·legacions que estimi oportuns.  
Quart.- Notificar aquest acord a la directora de projecte del Centre de Formació 
Professional d’Automoció de Catalunya.” 
 
II.- Els acords esmentats, juntament amb el seu expedient, es van sotmetre a 
informació pública durant un termini de trenta dies hàbils, mitjançant anuncis inserits al 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 18-03-2015, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6835, de data 20-03-2015 i als taulers d’edictes de la 
Corporació i de la seva seu electrònica de la plana web www.martorell.cat 
 



 

 

III.- Durant el termini d’informació pública, que va finalitzar el dia 28 d’abril de 2015, es 
van formular al·legacions per part del senyor Xavier Gómez Revuelta, com a regidor 
del grup municipal d’ICV de l’Ajuntament de Martorell (registre d’entrada núm. 
E2015002092, de 27/03/2015). 
 
IV.- En la nota valorativa subscrita pel Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals en 
data 22 d’abril de 2015, en concret en l’apartat 5, es diu literalment: 
 
“5. AL·LEGACIONS PRESENTADES PER ICV A L’AJUNTAMENT DE MARTORELL 
 
En data 27 de març té entrada a l’Ajuntament de Martorell unes al·legacions per part 
d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). Atès que aquestes observacions han entrat en 
el tràmit d’informació pública que ha efectuat l’Ajuntament de Martorell, correspon a 
aquesta entitat donar resposta a les mateixes.  
 
Tanmateix, s’ha donat trasllat del nostre parer a l’Ajuntament en el sentit de: 
 
En relació amb la necessitat que estiguin representada la part sindical en el Consorci, 
ens remetem als que s’ha fet esment en altres al·legacions, que aquesta qüestió es 
contempla en la regulació del Consell Social, article 21. 
 
En relació a què la ubicació orgànica al Departament d’Empresa i Ocupació és 
qüestionable, es tracta d’un tema organitzatiu que correspon al Govern la decisió del 
mateix.” 
 
V.- El secretari i l’interventor de la Corporació en data 7 de maig de 2015 van emetre a 
l’ensems l’informe que a continuació es transcriu: 
 
“INFORME DE SECRETARIA I INTERVENCIÓ. 
ASSUMPTE: Aprovació definitiva de la constitució del Consorci de Formació 
Professional d’Automoció i aprovació dels seus estatuts. 
 
I.- Escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Xavier Gómez Revuelta, com a regidor 
del grup municipal d’ICV de l’Ajuntament de Martorell (registre d’entrada núm. 
E2015002092, de 27/03/2015), s’ha d’informar el següent: 
 
Al·legació primera.-  No hi ha representació en els òrgans de govern de la part 
sindical i sí, en canvi, de la part empresarial. 
 
No hi ha cap norma que prescrigui que la part sindical estigui representada en un 
Consorci d’aquest tipus, per bé que tampoc existeix cap norma que ho prohibeixi. Per 
tant, la decisió d’atorgar representació sindical a la part sindical en els òrgans de 
govern és una potestat discrecional de les entitats que promouen la creació del 
Consorci, sobre la qual no es poden pronunciar els sotasignats, el quals només poden 
exercir un control de legalitat, però mai d’oportunitat.  
 



 

 

Conclusió: Les entitats promotores del Consorci hauran de decidir si estimen o 
desestimen la primera al·legació. 
 
Al·legació segona.- La ubicació orgànica al Departament d’Empresa i Ocupació 
és qüestionable en tant que estan en tràmit les lleis del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i la Llei de Formació Professional. 
 
Els estatuts del Consorci de Formació Professional d’Automoció s’han d’ajustar a la 
normativa vigent en el moment de la tramitació, sense que en cap cas s’hagin 
d’adequar a lleis que encara s’estan tramitant i que no han estat aprovades, ni han 
entrat en vigor. 
 

Conclusió: Es proposa desestimar la segona al·legació. 
 

II.- Modificacions introduïdes en el text dels estatuts aprovats inicialment per 
part de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, com a conseqüència de l’estimació 
parcial de les observacions fetes pel Departament d’Ensenyament, pel Departament 
d’Economia i Coneixement i per la Secretaria d’Administració i Funció Pública (veure 
Valoració subscrita pel Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals en data 22 d’abril de 
2015), de l’estimació parcial de les al·legacions presentades en el tràmit d’audiència i 
informació pública (veure Nota valorativa signada pel Secretari d’Ocupació i Relacions 
Laborals en data 22 d’abril de 2015), i de l’estimació parcial de les observacions dels 
informes de la Direcció General de Patrimoni, de la Intervenció General, de l’Àrea 
d’Organització de l’Administració i del Sector Públic i de la Direcció General de Funció 
Pública de la Secretaria d’Administració de Funció Pública, de la Direcció General de 
Pressupostos i Nova Observació del Departament d’Ensenyament (veure Valoració 
subscrita pel Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals en data 30 d’abril de 2015), ha 
introduït un seguit de modificacions. Els principals canvis introduïts en el text dels 
estatuts aprovats inicialment són els següents: 
 
. Es modifica el nom del Consorci, que passa a ser “Consorci de Formació 
Professional d’Automoció”, suprimint-se la paraula “Catalunya”, per tal d’adequar la 
denominació al Decret 164/2014, de 16 de desembre, que va crear el Centre de 
Formació Professional d’Automoció. 
 
. S’ha suprimit l’article 5 que considerava el Consorci com a mitjà propi, un cop 
consultada la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, la qual cosa ha obligat 
a donar una nova numeració als articles següents. 

 
. S’han modificat les funcions de l’article 6, fent petites concrecions de forma que no 
tinguin un solapament amb les funcions que es preveuen en el Decret que crea el 
Centre de Formació Professional d’Automoció. 
 



 

 

. En l’article 9.2. a) es preveu que els set membres del Consell de Govern 
representants de l’Administració de la Generalitat es nomenen tenint en compte la 
finalitat del Consorci i les funcions pròpies del Consell de Govern. 
 
. En l’article 21 es regula el Consell Social del Consorci, òrgan consultiu, on hi ha 
quatre representants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, quatre 
representants de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de 
Catalunya, quatre representants de les organitzacions empresarials més 
representatives en l’àmbit de Catalunya i fins un màxim de quatre experts vinculats al 
sector de l’automoció. 
 
. En l’article 31.3 s’ha eliminat la possibilitat de què en cas de separació d’un dels seus 
membres el Consorci no es dissolgui i continuï, quan així ho acordin la resta dels seus 
membres i hi restin almenys dues Administracions o dues entitats o organismes 
públics vinculats o dependents de més d’una Administració. Aquesta modificació es 
motiva en què no resulta aconsellable, perquè la continuïtat del Consorci només es 
produiria amb la separació del Clúster de la indústria de l’automoció de Catalunya, i 
aquesta situació comportaria la pèrdua de vigència de la col·laboració público-privada 
que motiva la creació del Consorci.   
 
Com la nova redacció dels estatuts s’ajusta al que prescriuen els preceptes aplicables 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la Disposició 
addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, els articles 12 a 15 de 
la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa, els articles 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), i la resta de disposicions legals aplicables als consorcis, els sotasignats 
informen favorablement l’aprovació definitiva de la constitució del Consorci i 
dels seus estatuts. No obstant, la Corporació acordarà el que estimi oportú.” 
 
        Primer: Desestimar íntegrament les al·legacions formulades pel senyor Xavier 
Gómez Revuelta, com a regidor del grup municipal d’ICV de l’Ajuntament de Martorell 
(registre d’entrada núm. E2015002092, de 27/03/2015). 
 
        Segon: Aprovar definitivament la constitució del Consorci de Formació 
Professional d’Automoció. 
 
        Tercer: Aprovar definitivament els estatuts del Consorci de Formació Professional 
d’Automoció, de conformitat amb el text que figura a l’expedient. 
 
        Quart: Notificar aquest acord al Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, al 
Secretari General del Departament d’Empresa i Ocupació, a la directora de projecte 
del Centre de Formació Professional d’Automoció i al senyor Xavier Gómez Revuelta. 
 
 
 



 

 

      4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL QUADRE DE 
LLOCS DE TREBALL DE LA POLICIA LOCAL. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 11 de maig de 2015. 
 
El regidor   Sr. JOSEP CASASAYAS PUIG diu: En aquest cas portem a aprovació la 
modificació del quadre de llocs de treball de la Policia Local.  Això ve donat per que 
l’article 65 de la Llei 3/2015 de 11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives que modifica la Llei 16/91 de 10 de juliol, de les Policies Locals, hi 
afegeix una sèrie de consideracions, una d’elles és la següent:  Els funcionaris dels 
cossos de Policia Local de les categories agent i caporal de l’escala bàsica es 
classifiquen a efectes administratius de caràcter econòmic en el grup C1 d’acord amb 
el que estableix la normativa vigent en matèria de Funció Pública.  Això  que vol dir, 
fins ara teníem els caporals i els agents de la Policia estaven classificats en el grup 
C2.  A través d’aquesta Llei ens diuen que no solament a nosaltres, a totes les 
Corporacions Locals que els agents i caporals de la Policia tenen que passar a 
categoria C!.  Com que això a sigut posterior a l’aprovació del pressupost i a 
l’aprovació del quadre de llocs de treball, ens veiem obligats a  modificar-ho en 
aquesta ocasió,  per lo tant proposem aquesta modificació del quadre de llocs de 
treball de la Policia Local donat que aquesta llei es va aprovar l’11 de març.   
 
 Sotmesa la proposta de que es tracta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels 
assistents, acorda: 
 
L’article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, modifica la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals, tot 
afegint-hi una disposició addicional setena, amb el text següent:  

“ 1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d'agent i caporal de 
l'escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el 
grup C1, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública  
 
 2. L'aplicació d'aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base 
resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions 
complementàries de la relació de llocs de treball corresponent.  
 
 3. Els triennis perfets en l'escala bàsica amb anterioritat a l'aplicació del canvi de 
classificació a què fa referència aquesta disposició s'han de valorar d'acord amb el 
grup de classificació al qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser 
perfets.  
 
 4. Els aspirants a la categoria d'agent, durant la realització del curs selectiu a l’ Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya, han de percebre les retribucions bàsiques 
corresponents al grup C2.  
 



 

 

 5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta 
equivalència o reconeixement en l'àmbit acadèmic, docent o educatiu.  
 
 6. Les referències de l'article 24.2 d'aquesta llei s'han d'entendre referides als nous 
grups de classificació professional:  
A l'escala superior, el grup Al  
A l'escala executiva, el grup A2  
A l'escala intermèdia, el grup Cl  
A l'escala bàsica, el grup C2.”  
 
Informe del lletrat de recursos humans, de data 8 de maig de 2015, relatiu a la 
modificació del quadre de llocs de treball de la policia local, categories d’agent i 
caporal, per tal de classificar-los, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el 
grup C1. 

Tot tenint en compte que la Llei 3/2015 va entrar en vigor el passat 14 de març de 
2015.  

        Primer: Aprovar inicialment la modificació del quadre de llocs de treball de la 
policia local, categories d’agent i caporal de l’escala bàsica, per tal de classificar-los, a 
efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1.: 

Denominació del lloc Dependència 

Escala, 
Subescala, 
Classe 

Modificació 

agent 
 

Policia Local
 
 

Admó. Espec. 
Serv. Especials 
Policia Local 

 
Canvi a grup C1  
Únicament a efectes econ

caporal 
 
 

Policia Local
 
 

Admó. Espec. 
Serv. Especials 
Policia Local 

Canvi a grup C1  
Únicament a efectes econ

 
        Segon: Deduir del complement específic la diferència retributiva existent entre el 
sou base dels grups C1 i C2, i que passen a ser: 
 
 Sou base mensual Complement específic mensual 
Agent 720,02 € 890, 41 € 
Caporal 720, 02 € 1087,52 € 



 

 

 
 
        Tercer: Reconèixer als agents i caporals els triennis corresponents al grup C1 
que es generin a partir del dia 14 de març de 2015, data d’entrada en vigor de la llei 
3/2015, únicament a efectes administratius de caràcter econòmic. 
 
        Quart: Exposar al públic, mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona i als taulers d’edictes de la Corporació (físic i electrònic), la present 
modificació del quadre de llocs de treball durant 15 dies hàbils per tal que els 
interessats puguin examinar i presentar reclamacions davant el Ple de l’Ajuntament. Si 
durant el període de temps d’exposició al públic no s’ha presentat cap reclamació, la 
modificació es considerarà aprovada definitivament, i altrament, haurà de resoldre el 
Ple en el termini d’un mes a comptar des de l’acabament de l’exposició al públic. 
 
        Cinquè: Disposar la publicació de la modificació i del Quadre de llocs de treball 
aprovada al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), un cop aprovada definitivament la modificació. 
 
        Sisè: Donar compte del present acord, dins del termini de 30 dies següents a 
l’aprovació definitiva, a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents. 
 
      5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI 
GENERAL DE BÉNS MUNICIPAL A 31 DE DESEMBRE DE 2014. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 11 de maig de 2015. 
 
El regidor   Sr. JOSEP CASASAYAS PUIG diu: En aquest cas saben que cada any 
es procedeix a la modificació de l’inventari de béns de l’Ajuntament i es procedeix una 
vegada a l’any en tots aquells béns que durant l’any anterior s’han portat a terme.  
Normalment ens ho prenem amb bastant més calma i s’aprova bastant més tard, però 
aquesta vegada al ser any electoral s’ha de fer abans de les eleccions municipals i per 
això proposem en aquesta ocasió fer la modificació d’aquest inventari en aquest 
moment. 
 
 Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 
1. En data 6 de maig de 2015 es redacta la memòria de la cap de la secció de 
patrimoni mitjançant la qual s’exposen els treballs duts a terme per tal de revisar i 
actualitzar l’inventari  general de béns i drets d’aquesta Corporació, a 31 de desembre 
de 2014. 
 
2. La revisió i actualització de l’inventari s’ha dut a terme segons el que disposen els 
arts. 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 



 

 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 100 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
3. D’acord amb l’art. 105.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals,  correspon al 
Ple l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari general. 
 
        Primer: Aprovar la rectificació de l’Inventari General de Béns Municipals amb 
referència al 31 de desembre de 2014, formalitzat en els documents que 
s’acompanyen a la present proposta, i que resumits són el que s’acompanyen com 
annex a aquest dictamen. 
 
        Segon: Traslladar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria de 
l’Ajuntament i del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell. 
 
        Tercer: Trametre certificat de l’acord i còpia de l’Inventari General de béns i drets, 
autoritzada pel secretari i amb el vist-i-plau del primer tinent d’alcalde, per delegació de  
l’alcalde (decret núm. 1561/2013, de 22 d’octubre, BOPB 4/11/2013), a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del 
Govern a Barcelona. 
 
 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA INCLOSA EN L’ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA DE DATA 18 DE MAIG DE 2015 EN VIRTUT DEL QUE DISPOSA 

L’ARTICLE 82.3 DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM 
JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS: 

 
 A continuació, es procedeix a la votació de la ratificació de la inclusió de la proposta 
com a punt de l’ordre del dia, resultant aquesta aprovada per unanimitat dels 
assistents: 
 
      6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE 
CRÈDIT, DINS DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, PER A FINANÇAR DIVERSES INVERSIONS PREVISTES EN EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2015. 

 
El regidor   Sr. JOSEP CASASAYAS PUIG diu: Portem al Ple una operació de crèdit 
de 692.000,- euros a 10 anys amb un període de carència d’1 any.  Com tots vostès 
saben les inversions que fa aquest Ajuntament habitualment son financiades amb una 
molt bona part a través de endeutament amb la salvetat de que cada any ens 
endeutem el mateix que amortitzem de crèdits anteriors o aproximadament el mateix.  
En aquest cas i per acabar el endeutament d’enguany de l’any 2015, ens faltava una 
operació de 692.000,- euros que com també molt bé saben cada any fem a través de 
la Diputació.  I ho fem a través de la Diputació primera per que es un Pla Global de la 
Diputació per a tots els Ajuntaments en els quals els interessos son molt baixos i a 
demés els interessos venen subvencionats per la Diputació.  En aquest cas la part que 
ens correspon és de 692.000,- euros.  Es fa amb el Banc de Sabadell i les condicions 



 

 

son euríbor més 0,8 % i tal com he dit sense comissions i a 10 anys i amb un any de 
carència. 
 
El regidor   Sr. JOSE ANTONIO SIMON CABRERA diu: Si hem entès bé i vam 
entendre bé l’altre dia a la reunió en la qual el Sr. Calpe també ho va explicar això no 
significa com vostè ha dit ara mateix un nou endeutament de l’Ajuntament, no és un 
nou crèdit sinó és un crèdit que ja hi havia pendent del Pressupost que estem 
realitzant ara mateix que és el del 2015 nosaltres aquest Pressupost ja el vam votar en 
contra, com a sent conseqüents nosaltres amb aquesta operació que planteja avui ens 
abstindrem. 
 
El regidor   Sr. JAVIER GONZÁLEZ ABAD diu: El nostre posicionament serà 
d’abstenció també, més que res per que entenem que les operacions de crèdit son 
necessàries per a poder fer les inversions, però respecte a la seva aplicació doncs 
depèn una mica de quina és la voluntat del govern.  Per aquestes reaons ens 
abstindrem. 
 
El regidor   Sr. JOSEP CASASAYAS PUIG diu: Només per deixar absolutament clar 
i meridià lo que estem fent.  En el Pressupost efectivament es diu amb què es 
gastaran els diners i aquests diners diu de on vindran.  En aquest cas venen de la 
opció millor que podem trobar avui  dia en el mercat que és a la pràctica és sense 
interessos, per lo tant és un crèdit que no ens costarà res només tindrem que tornar’l.  
L’aplicació és una altra història, es va aprovar en el pressupost i allà està, indicar que 
és una operació de crèdit que no ens costarà ni un duro i primera que està aprovada 
en el pressupost inicial i segona que insisteixo amb què l’endeutament de l’Ajuntament 
de cada any és igual o inferior a l’amortització que hi hagi dels crèdits vigents en el 
mateix Ajuntament, per lo tant anem mantenint molt equilibrat el tema de 
l’endeutament de l’Ajuntament com vostès saben està per sota el 75%, bastant per 
sota del 75 %, crec que estàvem al 56 % però ara està molt per sota del màxim  que 
és el 110 % d’endeutament. 

 
  Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 14 vots a favor i 7 abstencions 
formulades pels senyors/es ADRIÀ ARQUÉ I ARMESTOY, MONTSERRAT PARERA I 
BAYÓ, JAVIER GONZÁLEZ ABAD, LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA, XAVIER 
GÓMEZ REVUELTA, OLGA EUGENIA FERNÁNDEZ OCHOA i JOSÉ ANTONIO 
SIMÓN CABRERA, acorda: 

 
El Ple de l’Ajuntament de Martorell va aprovar inicialment en sessió duta a terme el dia 
17 de novembre de 2014 el pressupost municipal  per la l’exercici 2015, el qual va 
entrar en vigor el dia 1 de gener de 2015. Per al finançament de les inversions incloses 
en aquest pressupost hi ha prevista la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini 
per un import total de 2.986.182,24 euros. 
 
L’Ajuntament de Martorell el dia 8 d’abril de 2015 va sol.licitar a la Diputació de 
Barcelona, dins el marc del Programa de Crèdit Local, que efectués tots els tràmits, 
estudis i qualificacions necessàries per a l’assoliment d’un préstec de 692.000,00 
euros i la corresponent subvencio del tipus d’interès del mateix, per cofinançar 



 

 

inversions previstes en el pressupost de l’exercici 2015,a concertar amb el Banc de 
Sabadell. SA. Les condicions previstes de concertació de l’operació eren les següents:   
 
Import de l’operació 692.000,00 €.  
Termini  10 anys, inclòs un període de carencia d’1 any.    
Tipus d’interès   EURIBOR a 3 mesos + diferencial sota els criteris de 

prudència financera, establerts mensualment per la 
Secretaria General del Tresor i Política Financera, en 
aplicació del que estableix l’article 48.3 del Text refós de 
la Llei d’hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 
2/2004,de 5 de març. Sense comissions 

Revisió de l’interès  Trimestral  
 
Juntament amb aquesta sol.licitud l’Ajuntament va enviar a la Diputació de Barcelona 
tota la documentació referent a la seva situació económica i financera.  
 
El dia 11 de maig de 2015 el Servei de Programació de la Diputació de Barcelona ha 
comunicat a l’Ajuntament que el Banc de Sabadell ha aprovat l’operació sol.licitada en 
les següients condicions: 
 
Import de l’operació  692.000,00 euros 
Tipus d’interès EURIBOR + 0,876% 
Comissions Sense comissions 
Terrmini concedit 10 anys (inclosos 12 mesos de carencia com a màxim) 
 
La intervenció i la secretaria han informat favorablement la concertació d’aquesta 
operació de crèdit. 
 
D’acord amb l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament de Martorell l’adopció dels 
següents  
 
     ACORDS 
 
 
        Primer: Aprovar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini amb el 
Banc de Sabadell SA, dins el marc del Programa de Crèdit Local de la Diputació de 
Barcelona, amb el següent della i condicions:  
 
Import de l’operació  692.000,00 euros
Tipus d’interès EURIBOR + 0,876%
Comissions Sense comissions
Terrmini concedit 10 anys (inclosos 12 mesos de 

carencia com a màxim)
 



 

 

        Segon: Acceptar el text del contracte de l’operació de crèdit a llarg termini. 
 
        Tercer: Preveure les següents disposicions del préstec 
 
A la signatura de l’operació 300.000,00 euros 
31 de juliol de 2015 392.000,00 euros 
 
 
        Quart: Notificar aquest acord al Servei de Programació de la Diputació de 
Barcelona.  
 
        Cinquè: Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera 
i Assegurances dins els primers deu dies del mes següent al de la signatura del 
préstec. 
 
          

II.-PART DE CONTROL 
 
A.  DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Es dóna compte de la relació de resolucions de l’alcaldia des del dia 01.04.2015 i fins 
el dia 30.04.2015, en compliment de l’artícle 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovats per Reial Decret 
2586/87, de 28 de novembre. 
 
B.  DONAR COMPTE DE DISPOSICIONS OFICIALS I CORRESPONDÈNCIA. 
 
 No n’hi ha. 
 
C.  INTERPEL·LACIONS. 
 
 No n’hi ha. 
 
D.  PREGUNTES. 
 
 No n’hi ha. 
 
E. PRECS. 
 
 
El regidor   Sr. XAVIER GÓMEZ REVUELTA diu: Nosaltres teníem avui previst 
presentar una moció com vam anunciar a la junta de portaveus.  No ho vam fer 
atenent a l’acord que vam prendre amb aquest darrer Ple de canvi de legislatura, 
doncs que no ho faríem.  El que sí que hem volgut aprofitar aquest torn de precs per 
pregar-li a tots aquells caps de llista que aquí n’hi ha molts, i regidors i regidores que 
també repetiran, que tinguin en compte la proposta de la PAH amb la seva 



 

 

reivindicació per a presentar una iniciativa legislativa popular  al Parlament, que és 
d’això del que anava  aquella moció que volíem presentar llavors sí que volia enllaçar 
aquest prec a tots aquells que segueixin partir del dia 24 per que ho tinguin en compte. 
 
A continuació s’obre un torn de paraula per als regidors que no continuaran 
durant el proper mandat i per als portaveus dels grups municipals.  
 
La regidora   Sra. OLGA EUGENIA FERNÁNDEZ OCHOA diu:  Jo seré molt breu, la 
veritat.  Han sigut 6 anys en aquest Ajuntament representant a una part del poble.  Ha 
sigut un orgull, estic molt contenta d’haver participat, hi ha hagut moments més 
agradables que altres, tot s’ha de dir, però el meu barem es molt positiu.  Encoratjar a 
tots els que reprendran aquesta feina després del dia 24.  Nosaltres, tant el meu 
company com jo no marxem, sinó que donem un pas enrerra, deixem passar un grup 
de gent amb moltes ganes i que estic segura que ho faran molt bé i agrair molt també 
a la meva família, sobre tot a la meva parella que m’ha fet costat en tots aquests anys. 
 
El regidor   Sr. XAVIER GÓMEZ REVUELTA diu: Fa gairebé 12 anys que soc regidor 
en aquest Ajuntament i aquests que vaig en el darrer número de la llista electoral de 
Movem Martorell, que a més a més encapçala el meu company regidor José Simón, 
en tota seguretat com ha dit l’Alcalde doncs és molt difícil que torni a repetir, de fet per 
que si jo repeteixo cap de la resta de partits ningú repetiria per lo tant seria. quedaria 
un Consistori bastant trist. Ja ho vaig anunciar fa 4 anys i ara ha sigut l’hora de complir 
aquest compromís.  No sé si és un canvi de cicle o un pas endavant.  En aquestes 
ocasions es diuen moltes coses com aquesta, el que sí sé es que plego per 
principalment per tres motius.  En primer lloc plego per que puc, és a dir, per que a la 
candidatura actual de Movem Martorell som un equip humà excepcional com deia la 
meva companya i hi ha moltes altres persones que poden tirar del carro doncs de la 
mateixa manera i segurament molt millor que jo mateix.  En segon lloc per que crec 
fermament que ser regidor d’un poble és una tasca que ha de ser transitòria, ha de ser 
temporal, ha de ser fresca i 3 legislatures son prou temps com per caure en el perill 
d’apalancar-te.  I en tercer lloc, i en absolut la menys important, per que aquest va ser 
el compromís que vaig fer amb la meva parella i els nens, bueno amb un nen, en 
aquella ocasió, l’altre acabava de venir i els compromisos s’han de complir. 
 A diferència del que tothom pot dir públicament quan ocupa un càrrec públic jo 
he de reconèixer que m’he lucrat d’aquests 12 anys com a regidor, m’he omplert les 
butxaques, me les emporto ben plenes, plenes d’experiència, de creixement personal, 
de satisfacció, d’amistats, de vivències, també me les importo amb una part de 
desil·lusió en alguns aspectes, d’indiferència potser en altres, però tot i així el balanç 
és molt i molt positiu.  Han estat 12 anys intensos que han marcat molt la meva 
agenda personal i professional per que sempre he cregut que al govern i a la oposició 
aquí no hem de venir a omplir el nostre ego de vanitat sinó dedicar hores per millorar 
la vida de les persones.   Definitivament també he conegut persones que no ho han fet 
però moltes altres, la majoria, crec que sí, i crec que cal trobar-se dins d’aquesta 
experiència per poder dir allò de que els polítics no fem res, és totalment mentida.  Al 
llarg d’aquests anys he pogut exercir la meva tasca des del govern i des de l’oposició 
segurament m’hauré equivocat en incomptables ocasions i potser he encertat en 
algunes i evidentment no ho sé si he complert amb les expectatives de la gent que 



 

 

m’ha acompanyat, la que m’ha votat i la que no, en qualsevol cas sempre he procurat 
exercir des de la responsabilitat amb honestedat i eficàcia i tot i que sovint ha estat 
complicat he procurat que en els meus actes i decisions prevalgués el criteri polític i 
ideològic per sobre del personal, en tots els casos he de dir que sempre m’he sentit 
orgullós de representar Iniciativa per Catalunya Verds, a joves d’esquerra verda, a 
dones amb iniciativa i al PSUC i mai m’he sentit qüestionat.  Moltes gràcies als 
companys i companyes de la militància, simpatitzants, al regidor i a les regidores que 
m’han acompanyat aquests anys en aquesta sala i entrant amb aquest capítol obligat 
d’agraïments és indiscutible agrair a la meva família i amistats i la seva paciència, la 
seva comprensió, el seu suport.  Disculpeu-me per no haver-me tingut tot el que 
haurien volgut.  M’he perdut coses, segurament m’he perdut moltes coses, però que és 
un preu que he pagat conscient del compromís que suposa tot això.  Els meus pares 
em van ensenyar que s’ha d’acabar tot el que es comença.  Per últim he d’agrair 
també a la ciutadania de Martorell, a tota la plantilla d’aquest Ajuntament que crec és 
pal de bandera d’aquesta institució, a les entitats i organitzacions del poble, a la resta 
de grups municipals i partits amb els que he coincidit en aquesta sala.  Evidentment no 
ens hem fet tots i totes amics o amigues, però estic convençut que tot i que no siguem 
amics crec que difícilment hauré fet enemics.  Joan Fuster deia que la política te la fas 
o te la fan i per aquest motiu sempre seguiré fent política com he fet sempre, al barri, a 
les entitats en les que participo a Iniciativa, a l’ampa, a tot a reu on soc per que qui 
pensi que la política comença i acaba en un partit, en una institució s’equivoca.  Salut i 
treball companys i companyes. 
 
El regidor   Sr. JAVIER GONZÁLEZ ABAD diu: Sembla que no però algun dia passa 
això.. que les coses s’acaben no, com a mínim un ha de adéu, ha de despedir-se i 
aquest és el dia que ha arribat per a mi no?.  De totes maneres no voldria que fos un 
comiat sinó un fins aviat perquè  jo no deixaré de fer política en el sentit de que 
sempre m’ha interessat participar en la vida pública, sempre m’ha interessat canviar 
les coses, sempre m’ha interessat ajudar a qui ho necessitava i d’alguna manera, bé 
estic convençut que des d’altres organismes i des de la pròpia ciutadania hi hauran 
oportunitats de col·laborar o de consensuar o de parlar en qualsevol que necessiti 
l’experiència o els principis o els valors amb els que jo em sento representat o que he 
intentat defensar sempre aquí.  Sembla mentida, però quan vaig entrar aquí tenia 32 
anys, ara ja vaig camí de 42, han passat 10 anys no son tants com molts dels que 
estan aquí però Déu n’hi do dedicar una dècada als demés no, amb aquest esport de 
risc que és el fer política no, es com si fos un estigma no, et dediques a la política, que 
fas? Que és això? Vull recomanar a tothom que s’apropi, la gent inquieta, la gent que 
té ganes de canviar les coses que és necessària aquesta participació, aquest 
compromís, aquest consens per tirar les coses endavant.  Que les coses no surten 
soles, que surten de l’esforç de moltes complicitats i l’únic que puc dir és que en 
aquests 10 anys doncs vaig estar 2 als govern i vaig gaudir molt no i vaig estar 8 a 
l’oposició i també he gaudir molt, m’ho he passat bé, he estat feliç, he estat company i 
quan ha tocat governar he intentat ser responsable i quan ha tocat fer oposició doncs 
d’igual manera he fet crítica però també he fet propostes, i jo crec que aquest és el 
tarannà que ens ha de guiar a tots no? Trobar aquests consensos, aquests espais de 
diàleg, aquests moments on davant de les dificultats i davant d’un context determinat 
doncs son capaços de mirar les persones que esperen una resposta per part nostre i 



 

 

per tant està a l’alçada de les circumstàncies i per què no fer renúncies i alguna 
vegada arriscar i ser valents per contentar a la majoria que per això ens tria i per això 
fa que estiguem aquí.  Jo he treballat des del primer dia que vaig arribar aquí per una 
societat més justa, per una societat on tothom tingués les mateixes oportunitats.  Jo no 
vaig néixer a Martorell, jo vaig néixer a un barri que es diu Bon Pastor de Barcelona i 
d’alguna manera he vingut aquí com molta gent a buscar un lloc maco on viure i poder 
créixer.  Em sento martorellenc, porto una dècada aquí però em sento martorellenc i 
vull lo millor per Martorell i pels seus ciutadans.  D’alguna manera lo que m’agradaria 
és això que en el futur es trobessin espais de diàleg i espais de consens i de 
compromís entre totes les forces polítiques.  Aquells que continuen doncs desitja’ls-hi 
molts encerts i moltes complicitats.  Als que no continuem doncs estendre la mà i dir  
ei estic aquí per vosaltres si em necessiteu algun dia! I en definitiva a tots els que 
esteu aquí doncs agrair-vos el treball, la complicitat, a vegades els cabrejos, a 
vegades les bromes, però crec que hem trobat un clima bo, un clima en el que podíem 
discrepar, podríem deliberar, podíem trobar un espai de rebatre, però sempre un espai 
de respecte i això mai s’ha de perdre per que d’alguna manera la ciutadania el que 
espera  de nosaltres és això, és respecte i encerts.  Agrair-vos la vostra companyia, 
agrair als meus companys també doncs els temps que hem passat.  A la ciutadania de 
Martorell l’oportunitat de que hagués estat el seu regidor durant un temps en aquest 
Consistori, als funcionaris públics i treballadors d’aquest Ajuntament igualment la meva 
gratitud i com no a la meva família que els hi hem pres molt de temps i moltes tardes i 
moltes hores i bueno i no tinc la sort com el Xavi, jo no havia fet cap promesa, però ara 
que a l’octubre tindré un altre fill, en aquest cas una nena, doncs espero poder estar 
per ells. 
 
La regidora   Sra. SIRA SANZ I ROMERA diu: La veritat és que a mi em costa una 
miqueta fer aquest acte de comunicació per agrair tot el que he pogut viure en aquest 
Ajuntament. Els meus companys saben que fins a últim moment no sabia si fer-ho o no 
fer-ho, he escrit 4 línies i pel que me n’adono més o menys tots tenim a dir una cosa 
bastant similar.  Em sembla mentida que ja hagin passat, en el meu cas, 8 anys, 8 
anys quan vaig donar un pas que poc m’esperava que em mostrés i m’ensenyés 
tantes coses.  Ha estat una gran experiència, única i que me l’emporto tota per mi com 
si fos un gran tresor, he après molt, he disfrutat més i potser he patit una mica.  És una 
etapa de vida que crec sempre marcarà les properes. A part de l’esforç, el treball, les 
grans recompenses, el que sempre m’ha semblat curiós son les reaccions del meu 
voltant i la pregunta recurrent del meu entorn de: que tal això de la política? I jo 
sempre deia: no ho sé, pregunta’m que tal la feina per Martorell? Aquest ha estat el 
meu “live motive” treballar pel meu estimadíssim Martorell.  Només em puc sentir 
agraïda d’haver estat al costat de l’alcalde Salvador Esteve i de formar part de dos 
equips de gent amb moltes, moltes ganes de fer coses, a i amb Martorell.  Evidentment 
si haig de donar les gràcies a algú és al meu estimadíssim Miquel, doncs ja sabeu tots 
vosaltres que si la família no està al nostre costat això és impossible.  Gràcies a tots 
els treballadors de l’Ajuntament, a cadascuna de les persones amb les que he 
treballat, a l’Enric, a la Irene, al Jaume, a l’Assumpta, a la Sandra, la Nuria, al Rodri, la 
Susi, la veritat és que no els puc anomenar a tots, però saben que us agraeixo tota la 
confiança, feina i companyerisme.  Gràcies al Manel Caballero, pels teus consells, els 



 

 

recordo cada dia.  Gràcies a tots els companys, a tots els meus regidors, moltes 
gràcies Xavier, moltes gràcies Salvador. 
 
La regidora   Sra. MARIA HINOJO NIETO diu: Gràcies Sr. Alcalde per deixar-me dir 
una paraules que serviran d’acomiadament de la meva tasca com a regidora d’aquest 
Ajuntament durant aquests anys.  Estic satisfeta de la feina feta, dels llosc que he 
ocupat amb responsabilitat de govern i destaco l’enriquiment personal que m’emporto.  
Contenta d’haver pogut participar de tot el que s’ha fet a Martorell i de la gran 
transformació que avui podem constatar.  Potser no sempre hauré estat encertada 
amb les meves decisions, però ha estat amb la voluntat i el convenciment que era per 
millorar la vida de tots els martorellencs.  Marxo amb un munt de coses fetes, des de la 
tossudesa compartida amb l’alcalde de mantenir i potenciar la Festa Major el 15 
d’agost quan ningú la volia, o la Festa del Roser per apropar als ciutadans les nostres 
arrels vinícoles, la rehabilitació de Cal Nicolau per ubicar l’Escola de música, la Casa 
Par per acollir el Muxart amb la finalitat de potenciar l’art contemporani i els artistes 
emergents i ser un referent de l’art a la comarca o el treball fet per donar a conèixer 
encara més el filòsof Francesc Pujols i la seva obra amb la posada en funcionament 
de la Fundació o la transformació importantíssima que hi ha al museu Vicenç Ros que 
actualment precinta una de les col·leccions més importants de ceràmica catalana o 
l’encert que vam tenir en escollir la parella de gegants “el diable i la velleta” que ha 
servit per visualitzar la llegenda que ara és sens dubte molt més coneguda.  Podria 
esmentar altres objectius assolits, n’hi ha molts, però una de les coses de les que 
n’estic més satisfeta és el haver estat sempre al costat de les entitats del nostre 
municipi, recolzant-les i facilitar que puguin desenvolupar les seves activitats.  
Resumim, he passat 20 anys de la meva vida al servei del meu poble, que per cert, 
com tots sabeu, no és el que va veure néixer, però sí créixer i formar una família.  Vull 
destacar a les dues persones que m’han fet estimar incondicionalment Martorell i 
viure’l com el poble acollidor que és.  Una, el meu marit el Siscu, sempre enamorat del 
seu poble i l’altre el meu alcalde, el Salvador Esteve que em va ensenyar a estimar 
Martorell, a servir-lo millor i contribuir així a la seva transformació.  Com li passa a 
qualsevol dels regidors que tenen la responsabilitat de governar, dedicant més hores a 
fer de regidor que a casa o a la pròpia feina, per tant, vull agrair públicament la 
generositat de la meva família un any darrera l’altre, gràcies als avis que ja no hi son 
però que segur que m’escolten, el Francisco i a la Maria, als meus fill el Francesc, el 
Marc, la Laura i sobretot a tu Siscu.  La meva aspiració política ha estat el meu poble 
Martorell, cap altre.  En política saber dir prou no és fàcil, enganxa, però sempre arriba 
el moment que per circumstàncies o canvis penses que ja n’hi ha prou i moltes 
vegades et planteges que si ho haguessis fet abans t’hauries estalviat algun disgust.  
No em penedeixo de res, soc una persona positiva i sempre intento mirar endavant i 
no donar importància als entrebancs  que es van presentant malgrat que a vegades no 
es puguin entendre.  Sempre ha estat per damunt el meu compromís amb aquest 
poble que com us deia vaig aprendre a respectar i a estimar a través de persones que 
també l’estimen i això és el que he fet tots aquests anys i que continuaré fent, no ara 
amb responsabilitat pública sinó com a ciutadana.  Durant aquests 20 anys he tingut 
l’oportunitat de conèixer diferents companys de govern.  Si fes una relació de tots ells 
segurament me’n deixaria algun.  Vagi doncs el meu agraïment pel seu suport que l’he 
tingut, però deixeu-me també com ha fet la Sira dedicar un record molt especial pel 



 

 

Manel Caballero.  Vull agrair a tots el tècnics de museus la seva col·laboració 
incondicional.  També la de l’equip de cultura i comerç.  Als companys que formeu ara 
l’equip de govern us desitjo que continueu amb la mateixa bona feina que heu fet fins 
ara.  Em poso a la vostra disposició per tot el que necessiteu i finalment dues paraules 
per al total dels companys que formeu el Consistori Municipal, penseu que tots 
treballem per un mateix objectiu Martorell i que la col·laboració i el respecte sigui 
sempre present com jo mateixa he procurat fer.  Molta sort a tots i moltes gràcies. 
 
El regidor   Sr. ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS diu: Agrair des de la primera 
legislatura que he estat aquí i que he pogut compartir.  Veure l’Ajuntament des de fora 
és una cosa, veure l’Ajuntament des de dintre és un gran plaer.  La complexitat de la 
maquinària de l’Administració Local i això parlant des de l’oposició, vist des del govern 
la complexitat encara és molt més afegida i crec que no hi ha ni vella política ni nova 
política, la política es fa dia a dia.  Jo crec que la gent que te interessos amb lluitar pels 
ideals el que ha de fer és presentar-se a unes eleccions, que és el que fem tots i que 
tothom tiri endavant, que ens vagi el millor possible el dia 24 per que al final tots en 
sembla que tenim la raó i tots estem condemnats a entendrens, a viure junts i a lluitar 
pel que creiem millor, així que endavant tots, vull dir el que marxeu, hi ha gent que hi 
ha vinculació de fa molts anys, la Maria la recordo plegant cadires al barri Rosanes 
abans que fos regidora, amb tots vosaltres doncs.....el Sr.Gómez doncs ha sigut també 
una descoberta d’algú que no coneixia abans... els socialistes...adversaris polítics però 
jo crec que hi ha una cordialitat i una admiració per la feina que cadascú fa des del seu 
lloc. 
 
El regidor   Sr. FRANCESC J. ARPAL I MACIÀ diu: En nom del Grup Popular i en el 
meu propi dir que ha estat un ple el poder estar en aquesta sala junt a la resta de 
regidors dels diferents grups municipals.  Amb els que si mirem les actes dels diferents 
plens, veurem com hem estat moltes més vegades d’acord que no pas en contra, 
sobretot pel que fa a tot allò que afecta al poble i en els ciutadans de Martorell.  Voldria 
fer una menció especial pel que fa al Salvador Esteve ja que amb el Salvador hem 
estat junts aquí a l’Ajuntament durant 20 anys, ell, vostè en porta més, jo ara en 
portaré 20, 16 dels quals vostè ha estat el nostre alcalde, el meu alcalde i 4 junts a 
l’oposició i he de dir que l’oposició uneix i molt.  Bé la trajectòria política en aquest cas 
del Sr. Salvador Esteve és considero que envejable, ja que tot alcalde doncs li 
agradaria poder arribar a presidir la Diputació de Barcelona i el Salvador Esteve ho ha 
aconseguit, però com tot a la vida les coses tenen un principi i un final i en política 
també.  Desitjar-li doncs lo millor Sr. Esteve  en la seva etapa i en la seva vida fora de 
la primera línia de la vida política i també com no a la resta de regidors d’aquest 
Ajuntament. 
 

El regidor   Sr. JOSE ANTONIO SIMON CABRERA diu: Com deia el company Adolf 
Bargués jo porto 4 anys en aquest consistori, ara em presento amb Movem Martorell.  
Primer de tot agrair la feina dels 21 que avui estem aquí amb els que no hi seran i amb 
els que continuarem però jo vull dir sobretot un agraïment especial al meu company 
Xavi Gómez que considero un bon amic i he estat amb ell aquest temps que he pogut 
gaudir de la seva companyia al costat d’ell amb Iniciativa.  Continuem comptant amb 
ell ara més que mai, ens embarquem amb un  nou projecte molt il.lusionant per a molta 



 

 

gent de Martorell i continuarem comptant amb ell més que mai.  I desitjar una cosa pel 
proper Consistori que tindrem el mes que bé, intentar arribar, com deia el Sr. Alcalde 
que hem arribat a acords, hauríem d’arribar amb molts més acords, seria molt positiu 
per a tota la ciutadania de Martorell i per Martorell arribar al màxim d’acords possibles.  
Lluitar sempre pels interessos públics de Martorell, pel be comú de Martorell, treballar 
amb honestitat i intentar aconseguir cada dia una mica que Martorell sigui més 
saludable i un poble més just. 
 
La regidora   Sra. LOURDES HERNÁNDEZ ORTEGA diu: Desde el PSC queremos 
agradecer a este Ayuntamiento, a sus trabajadores y a todos los regidores el trabajo 
hecho para mejorar Martorell, aunque no siempre hayamos estado de acuerdo.  Desde 
el PSC queremos decir que seguiremos luchando para una Martorell mejor, 
lucharemos por sus vecinos, sus entidades, sus barrios. Esto no acaba aquí, 
empezamos un tiempo nuevo donde seguro que las personas que nos representan en 
la próxima legislatura serán conscientes de la importancia que tiene formar parte de 
este Ayuntamiento. Sobre todo dar le las gracias a mi compañero Adrià  por haber 
confiado en mi y a mis otros dos compañeros que seguro que seguiremos trabajando 
juntos por lo que realmente nos importa, Martorell. Y gracias a todos y gracias a todos 
y suerte el día 24. 
 
El regidor   Sr. XAVIER FONOLLOSA I COMAS diu: Des del grup municipal de 
Convergència i Unió volem agrair molt efusivament a tots els companys doncs per ells 
és l’últim Ple Ordinari d’aquest Ajuntament, concretament a l’Olga, al Xavi Gómez, al 
qual fa 12 anys, crec que vam entrar el mateix dia en aquest Ajuntament ell i jo a el 
Javi González i a les meves dues companyes d’equip i de grup que son la Sira i la 
Maria.  En aquests moments on la política no passa pel seu millor moment, jo crec que 
realitzar una activitat política en primer lloc és meritori i en segon lloc és vocacional.  
Tots els que estem aquí ho hem fet així cadascú des dels seus postulats ideològics 
defensant el que creuen que és més just o el que creuen que és més lícit i legítim però 
el que no hem perdut mai en aquesta sala son les formes i el respecte, el Javier 
González ho ha dit, alguns hem estat... vam entrar a l’oposició i després hem estat al 
govern, alguns vàreu entrar el govern i després han estat a l’oposició, però jo crec i 
així ho dic amb tots els nens que rebo que en rebo molts i que és una feina de les 
millors que pots fer quan estàs al govern rebre els nens de les escoles el que els hi 
expliquem sempre és que entre els 21 intentem tirar endavant aquest poble i per tant 
us volem agrair des del grup municipal de Convergència i Unió molt i molt la feina que 
heu fet i deixeu-me acabar doncs agraint-li molt al que per mi ha estat el meu mestre i 
que jo crec que és un dels millor alcaldes que hi ha arreu del país, 36 anys en aquest 
Ajuntament, 12 com a regidor i 24 com alcalde, ha estat diputat al Parlament de 
Catalunya, President de l’Associació Catalana de Municipis i President de la Diputació 
però com ell diu sempre, la seva ocupació més venerable i a la qual sempre s’hi ha 
abocat i li ha fet més il·lusió és la d’Alcalde de Martorell i al final d’aquest mandat deixa 
de ser Alcalde i per tant des del nostre grup municipal jo crec que tots els nostres 
regidors li volem doncs agrair molt el seu mestratge, la seva feina i sobretot tot allò que 
ha fet per Martorell que és molt, per tant vagi per endavant el nostre agraïment a tots i 
especialment al nostre alcalde.  Gràcies. 
 



 

 

Per cloure la sessió intervé l’Alcalde, Sr. Salvador Esteve, que diu: 
 
En aquest moment que es produeix la meva darrera intervenció en el plenari d’aquest 
Ajuntament de Martorell després de nou legislatures, sis d’elles com a alcalde, vull 
donar les gràcies al homes i les dones de Martorell que m’han fet confiança i m’han 
permès guanyar les eleccions municipals set vegades seguides, sis de les quals amb 
majoria absoluta i com a conseqüència he gaudit del privilegi i l’honor de ser Alcalde 
de Martorell durant vint-i-quatre anys.   
Gràcies també al personal de la casa. La feina d’alcalde és molt complexa i sense el 
personal, els funcionaris i laborals que treballen a aquesta casa, hauria estat 
impossible de fer res.   
Gràcies també a totes les dones i els homes que m’han acompanyat en els diferents 
equips de govern.  Sense elles i ells la tasca hauria estat impossible. És imprescindible 
el treball en equip.   
Gràcies també a totes les regidores i els regidors que durant aquests anys hem 
compartit les tasques municipals des del lloc que la ciutadania ens ha atorgat.   
He intentat fer la meva tasca sempre a favor de les persones del meu poble i me’n vaig 
content de la feina feta, i joiós i content perquè sé que vosaltres, el meu grup, anireu 
molt més lluny que jo.   
Per acabar gràcies a la Mercè, que sempre m’ha, no tant sols…, aquesta és la part 
difícil, sempre m’ha no tant sols acompanyat, sinó que m’ha empès. 
I per acabar, dir-vos que en el servei poble i el meu país no em jubilaré mai.  Gràcies. 
 
 ===== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara 
finalitzada la sessió, que s’alça a les 20.50 hores, de la qual s’estén la present acta, i 
jo com a Secretari, en DONO FE. 
 
 


