
	  

	  

                                   
14/2015. SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA  16 DE NOVEMBRE 
DE 2015. 
 
 A la Vila de Martorell, el dia 16 de novembre de 2015,  essent les 20:03  hores, es reuneix 
l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió ordinaria 
presidida  pel Sr. Alcalde,  XAVIER FONOLLOSA I COMAS,  i   amb l'assistència  dels  
Regidors senyors/es NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP 
CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN 
LEIVA HERRERA, Ma. MERCÈ MORERA I SANTAFÉ, LLUÍS TOMAS MORENO, 
REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, RAÚL ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL 
JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ 
GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I 
CREUS, SERGI CORRAL I BARÓN, FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ i RAQUEL PÉREZ 
MARTÍNEZ, assistits pel  Secretari  de  la Corporació  Sr. JAUME TRAMUNT I MONSONET. 
 
El Sr. Alcalde diu:       Bona tarda, anem a iniciar la sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple, 
però abans d’entrar en l’ordre del dia, voldrien fer un parell de prèvies, la primera és que 
volem tenir un record per la memòria del regidor Evaristo  Vázquez Rodríguez que va ocupar 
un seient en aquest Ple en representació del PSUC el primer mandat de la represa 
democràtica en concret va entrar com a regidor a l’Ajuntament de Martorell el gener de 1982 
després de la renúncia del regidor Carles Pujol i va ser regidor fins a les eleccions 
municipals, és a dir fins al maig de 1983, el Sr. Vázquez va causar defunció  i va ser enterrat 
aquest dissabte on va morir a l’edat de 70 anys, per tant expressem el nostre sentit condol 
als seus familiars, amics i companys. 
 
L’altra prèvia és la lectura d’una declaració institucional que en Junta de portaveus vam 
acordar que faríem que és una declaració institucional en defensa de les inversions al sector 
de l’automòbil a Martorell i a la comarca del Baix Llobregat, és de fet la mateixa declaració 
que en el Consell d’alcaldes es va aprovar i subscriure per unanimitat en el  darrer Consell 
d’alcaldes que es va celebrar al Consell Comarcal, per tant passo a la seva lectura i diu el 
següent:   
 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
EN DEFENSA DE LES INVERSIONS AL SECTOR DE L’AUTOMÒBIL A MARTORELL I 

LA COMACA DEL BAIX LLOBREGAT 
 
 La comarca del Baix Llobregat és una de les comarques més industrialitzades de 
Catalunya, on el pes del sector industrial dins del PIB comarcal representa el 22,16%, més 
elevat que en el conjunt de Catalunya, que se situa en el 20,35%. 
 
Aquesta forta presència del sector industrial es caracteritza per una elevada diversitat 
d’activitatas econòmiques, tot i que per sobre de la resta destaca la concentració i 
especialització territorial de l’activitat de l’automòbil i indústries auxiliars. 
 
 A aquesta forta presència industrial també cal afegir l’orientació de determinades activitats 
del sector serveis cap a activitats industrials, fet que fa augmentar la importància de la 
indústria al Baix Llobregat, situant-la com un dels motors més importants en la productivitat, i 
en la generació de riquesa i ocupació al territori. 
 



	  

	  

Aquesta realitat industrial i productiva de la comarca s’ha mantingut relativament estable, tot 
i la pèrdua de pes relatiu del sector industrial en les darreres dècades, gràcies al 
desenvolupament i la introducció de nous components tecnológics i de coneixement dins 
d’aquestes activitats industrials, aquestes millores en els processos productius han permès 
la seva adaptació a les noves demandes. Repte al que ha fet front evitant així una devallada 
important del sector. 
 
Un esforç col.lectiu que ha comptat amb la positiva i responsable actitud dels treballadors de 
l’empresa SEAT i els seus representants sindicals i de la direcció, fet imprescindible per 
encarar el retorn a la rendibilitat de la companyia, i que s’ha vist complementada amb 
l’actitud que també ha presidit les relacions laborals del sector auxiliar. 
 
A més del propi desenvolupament de les activitats econòmiques i de les empreses, també 
cal destacar com la comarca ha fet una aposta ferma per la defensa de la indústria, 
mitjançant el desenvolupament d’actius i recursos públics destinats a les seves empreses. 
Així, s’han posat en marxa tot un seguit de mesures i recursos cap aquestes activitats 
econòmiques promogudes i amb el suport de les diferents administracions públiques locals 
de la comarca, en coherència amb les polítiques desenvolupades pesl diferents Governs de 
Catalunya. 
 
Per Martorell i la comarca són de vital importància empreses tractores del sector de 
l’automòbil com SEAT, que concentren per sí mateixes una producció econòmica i una 
generació d’ocupació realment importants per a Martorell i el Baix Llobregat i pel conjunt de 
Catalunya. Cal destacar el seu pes també com a generadores indirectes d’activitat 
econòmica, a través de les indústries auxiliars que són proveïdores. 
 
 En aquest sentit, des de Martorell i la comarca del Baix Llobregat es vol posar de relleu la 
voluntat de continuar donant suport i reconeixement al sector industrial, i més concretament 
al sector  de l’automòbil, com a motor del creixement econòmic, i la generació d’ocupació a 
la comarca. Una voluntat que ja va quedar de manifest amb l’aprovació el passat 17 d’abril 
de 2013 del “Pacte per a la indústria al Baix Llobregat” promogut pel Consell Econòmic i 
Social del Baix Llobregat. 
 
Davant dels recents esdeveniments succeïts a l’empresa SEAT, aquest Ajuntament es fa 
seu el manifest del Consell d’alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat i declara: 
 

- Expressar el suport a l’existència de l’empresa SEAT en el territori i demanar a la 
dirección de la mateixa que es portin a terme les inversions previstes i anunciades 
per un valor de 3.300 milions d’euros, ja que conjuntament amb el esforç i el 
compromís desenvolupat pels treballadors de la factoria són la millor garantía d’un 
desenvolupament competitiu i la viabillitat present i futura de la planta de Martorell. 

- Constatar la necessitat d’assegurar la inversión prevista a la planta de SEAT a 
Martorell per tal de fiançar també l’activitat i ocupació global en el sector auxiliar de 
l’automobil, tant a Martorell com a la comarca com al conjunt de Catalunya. Un sector 
d’activitat que en el darrers anys ha vingut desenvolupant un intens procés de millora 
competititva mitjançant la incorporació de coneixement i valor afegit als seus 
productes que cal agrair-li, reconèixer com a factor de impuls de la nostra industria. 

- Demanar a les administracions que tenen competències en política industrial, 
especialment a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Indústria, Energia i 



	  

	  

Turisme del Govern d’Espanya, que mantinguin una actitud activa en la resolución 
del conflicte que s’ha plantejat, a fi i efecte d’evitar que pugui acabar afectant a la 
planta de SEAT a Martorell així com als llocs de treball que depenen directa i 
indirectament de la mateixa. 
 

Martorell, 12 de novembre de 2015.” 
 
Oberta la sessió pel senyor Alcalde, a continuació es passa a l’examen 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 ORDINARIA: 19 D’OCTUBRE DE 2015.  
 
 Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 d’octubre 
de 2015 de 2015, que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 

DICTÀMENS DE L’ÀREA ECONÒMICA, D’ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERIOR: 
 
      2. PROPOSTA D’APROVACIÓ  DEL CALENDARI DELS TERMINIS D’INGRÉS EN 
PERÍODE VOLUNTARI DELS DEUTES DE VENCIMENT PERIÒDIC I NOTIFICACIÓ 
COL·LECTIVA, CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2016. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 9 de novembre de 2015. 
 
El regidor   Sr. JOSEP CASASAYAS PUIG diu:  Bé, presentem a aprovació el calendari 
fiscal per l’any 2016, és un calendari similar al que hi havia a l’any anterior l’únic que hem fet 
ha sigut  desplaçar el primer termini de l’IBI per intentar que quedin més repartits els 
pagaments durant tot l’any, per tant no deixa de ser un punt que any rere any es va 
presentant al Ple.   
 
La regidora   Sra. RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ diu: : Hola bona tarda, l’únic dubte que 
teníem és que si el tema dels terminis quan es fa el pagament en tres terminis incrementa 
l’import del total de l’IBI o de l’impost que s’hagi de pagar, si hi ha un increment, algun tipus 
d’interès per pagar-ho en tres o per pagar-ho només en un.    
 
El regidor   Sr. JOSÉ A. SIMÓN CABRERA diu: Gràcies, bona nit a tots, la nostra proposta 
com vostès saben i vostè Sr. Casasayas ja sap, és que el termini de pagament sigui el més 
ampli possible, vam dir la passada legislatura eren dos terminis vam fer una proposta de 
quatre, vam aconseguir tres i aquesta vegada hem fet la mateixa proposta que la proposta 
és que com a mínim siguin quatre cops com es fa a altres municipis del voltant, la nostra 
proposta continua sent aquesta i esperem seure a una taular a negociar a intentar a veure 
com repartim aquests terminis perquè els tributs siguin pagats de la millor manera possible 
per això el nostre vot serà abstenció intentant que durant aquesta legislatura puguem 
estendre aquesta pràctica que tenen altres municipis perquè entenem que econòmicament 
no li suposa cap despesa a l’Ajuntament fraccionar una mica més el termini, i entenem que 
les famílies segurament  els hi facilita el seu pagament dels tributs.   



	  

	  

  
 
El regidor   Sr. LLUÍS TOMÀS MORENO diu: Bona tarda a tothom, nosaltres de fet ja ho 
vam comentar en el que va ser la comissió informativa de l’àrea econòmica, ho vam explicar 
en aquell moment que nosaltres presentarien una esmena, una proposta amb dates en 
concret per fer un calendari fiscal que estigués repartit sobre tot per domiciliar evidentment 
en quatre plaços , es vam ficar en contacte amb l’organisme , hem demanat informació a 
poblacions que de fet ja ho tenen actiu i nosaltres hem entregat a tots els portaveus dels 
grups municipals aquesta proposta com deien amb dates en concret i entén pel que m’ha dit 
el Sr. Secretari que això seria una esmena que fem en  aquest punt de l’ordre del dia .  
 
Sotmesa  a votació l’esmena, aquesta resulta rebutjada per  6 vots a favor dels senyors/es 
LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, 
ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, FRANCESC ARPAL MACIÀ i RAQUEL PÉREZ 
MARTÍNEZ,  4 abstencions del senyors/es JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ 
SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA i ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ,  i 11 vots en contra 
dels senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE 
I BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I 
FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, Ma. MERCÈ MORERA I SANTAFÉ, ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS i SERGI CORRAL BARÓN.  
 
El regidor   Sr. JOSEP CASASAYAS PUIG diu:  Com he anunciat abans, el que hem 
intentat aquest any és canviar alguna de les dates bàsicament la de l’IBI, perquè durant l‘any 
anterior l’IBI queia en el mateix període de pagament que els guals, el cementiri i les 
escombraries, d’aquesta manera el que aconseguim és que des del mes d’abril fins a finals 
de novembre hi hagi pagament cada un dels mesos . Per què comencem amb els 
pagaments a l’abril ? Comencem a l’abril perquè en els grans tributs els padrons no estan 
preparats abans, i en els tributs més senzills diguéssim pensem que no cal apretar després 
del Nadal i després del gener no cal apretar la gent per tant, fem que en el mes d’abril 
només hi caigui l’impost dels vehicles, en el mes de març hi caiguin els guals, el cementiri i 
les escombraries, al juny hi cau l’IBI el primer pagament de l’IBI, al juliol hi cauria l’IBI dels 
no domiciliats , a l’agost la segona part de l’IBI, al setembre no hi hauria res, a l’octubre la 
tercera part de l’IBI i al novembre hi hauria l’IAE per les empreses, per tant queda una  mica 
així repartit entre el mes d’abril i principis de desembre. Creiem que és un calendari, suposo 
que com tot deu ser millorable però és un calendari que està bastant adequat a distribuir 
durant l’any tots els pagaments que fan els convilatans.   
Perdó, m’ha preguntat sobre si hi ha interessos, no hi ha interessos, es fixa pels impostos 
que estan distribuïts per varis pagaments que no es carregarà  cap interès sinó que es 
divideix senzillament la mateixa quantitat per tres , això si, s’ha de domiciliar, en el cas de no 
atendre a la domiciliació es passaria tot l’impost a període de voluntària. 
 
El regidor   Sr. LLUÍS TOMÀS MORENO diu:   He escoltat atentament el que ha explicat el 
regidor Casasayas , la periodicitat d’aquests pagaments, bé de fet tot i que l’esmena hagi 
quedat rebutjada, nosaltres en aquesta proposta també parlàvem de l’IBI primera fracció l’ 1 
d’abril, segona l’1 de juliol , 1 d’octubre , 1 de desembre, combinat  com ell ha dit amb les 
escombraries, etc., per tant l’únic que varia evidentment és aquest ball de dates però que 
seria ajustat als quatre períodes, res més.         
 
El regidor   Sr. JOSEP CASASAYAS PUIG diu:  Com que ho he rebut ara, no l’he pogut  
mirar però d’entrada ja li diré que posar el primer pagament de l’IBI d’urbana el mateix dia 
que l’impost de vehicles de tracció mecànica com a mínim és més perjudicial pels 



	  

	  

convilatans que no pas tenir-ho distribuït , en aquest cas  en la seva proposta el dia  1 d’abril 
cau el primer termini de l’IBI en fracció domiciliada i l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica també es carregaria l’1 del 4 , per tant posar el mateix dia del mateix mes dos 
imports d’aquest estil creiem que no és convenient, la resta no he tingut temps de mirar-ho 
perquè ja dic m’ho ha donat ara poc abans d’entrar a la sala de plens.  
 
Sotmesa  la proposta a votació, aquesta resulta aprovada per  12 vots a favor dels 
senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I 
BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I 
FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, Ma. MERCÈ MORERA I SANTAFÉ, ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL BARÓN.i RAQUEL 
PÉREZ MARTÍNEZ,   5 abstencions dels senyors/es JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA 
RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ i FRANCESC 
ARPAL MACIÀ, i 4 vots en contra dels senyors/es LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS 
MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS i ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ.  
 
Atès el que disposen els articles 15.1 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
Primer. Aprovar els terminis d’ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic 
i notificació col·lectiva corresponents a l’exercici 2016, segons el detall següent: 
 

Denominació del Padró Període voluntari de cobrament 

� Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 

del 5 de febrer al 5 d’abril 

� Taxa per l’entrada de vehicles a 
través de les voreres 

del 2 de març al 5 de maig 

� Taxa per la reserva de la via pública 
per a guals 

del 2 de març al 5 de maig 

� Taxa per la conservació del 
cementiri municipal 

del 2 de març al 5 de maig 

� Taxa per servei de recollida de 
residus sòlids urbans a habitatges 

del 2 de març al 5 de maig 

� Taxa pel servei de recollida de 
residus 

sòlids en establiments comercials i 
industrials 

del 2 de març al 5 de maig 

� Impost sobre béns immobles - 
urbana 

del 5 de maig al 7 de juliol 

� Impost sobre béns immobles - 
rústega 

del 2 de setembre al 3 de novembre 

� Impost sobre activitats 
econòmiques 

del  2 de setembre al 2 de novembre 
 

 

 
 
 
 



	  

	  

 
Rebuts domiciliats a través d’entitats bancàries 
 
Es fraccionarà en tres vegades el pagament dels rebuts corresponents al concepte d’Impost 
sobre béns immobles (urbana), domiciliats abans del 31 de gener de 2016. 
 
 
� El primer càrrec en compte es farà el dia 1 de juny de 2016 
� El segon càrrec en compte es farà el dia 3 d’agost de 2016 
� El tercer càrrec en compte es farà el dia 3 d’octubre de 2016 
 
  
Taxa del Mercat Municipal de les Bòbiles 
 
� Primer trimestre de 2016    del 13 de gener al 12 de març 
� Segon trimestre de 2016   de l’1 d’abril al 2 de juny 
� Tercer trimestre de 2016   de l’1 de juliol a l’1 de setembre 
� Quart trimestre de 2016   de l’1 d’octubre a l’1 de desembre 
 
Els càrrecs en compte dels rebuts domiciliats del Mercat Municipal es realitzaran els dies 
següents: 
  
� Primer trimestre 2016   dia 1 de febrer   
� Segon trimestre 2016   dia 2 de maig   
� Tercer trimestre 2016   dia 1 d’agost  
� Quart trimestre 2016   dia 4 de novembre  
 
 
Segon.- Traslladar l’acord als departaments d’Intervenció i Mercats Comerç i Consum,  i a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la plana 
web www.martorell.cat, durant 30 dies a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 

DICTÀMENS DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 
 
     3.  PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ 
DEL CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ÀREA 
RESIDENCIAL ESTRATÈGICA “LA SÍNIA II-HORTA DE LA VILA” DEL TERME 
MUNICIPAL DE MARTORELL. 
 
 Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de data 9 de novembre de 2015. 
 



	  

	  

 
 
El regidor   Sr. ADOLF BARGUÉS ASTURIAS diu:  Bona tarda, tal com vam avançar a les 
Comissions informatives és la proposta aquesta de dissoldre el Consorci urbanístic basat 
sobretot en dos punts, el principal era el dels criteris i les instruccions de racionalització del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya i el segon punt aquest  Consorci actualment 
està inactiu i d’entrada no es preveu tampoc un desenvolupament immediat de lo que seria 
l’àrea residencial especial, és per això que avui portem aquest punt a proposta d’aprovació a 
l’ordre del dia. 
 
El regidor   Sr. FRANCISCO  J. ARPAL MACIÀ diu:  Bona tarda, tal com ha dit el Sr. 
regidor d’urbanisme ja que no es preveu en un futur immediat el desenvolupament d’aquest 
àrea doncs considerem que és adient la dissolució d’aquest Ens . 
 
El regidor   Sr. JOSÉ A. SIMÓN CABRERA diu: El regidor d’urbanisme a la Comissió 
informativa ens va comentar que aquest Consorci no havia tingut tant moviment , si jo vaig 
entendre bé durant la seva creació i després consultant documentació, notícies  i demés 
perquè no hem trobat la informació al govern municipal però si que teníem notícies de 
l’Incasol i notícies encara , hem vist que aquest Consorci va convocar o com a mínim això 
surt a la notícia que va convocar un concurs per adjudicar el procés urbanístic , no sabem si 
aquest procés va ser convocat, no va ser convocat i quina documentació va generar tot això, 
tota la documentació que ha generat aquest Consorci des del seu inici l’hem demanat per 
registre per valorar una mica quin funcionament ha tingut aquest Consorci, quins moviments 
ha tingut per això votarem en contra de la dissolució perquè no tenim tota la informació per 
saber quins moviments ha tingut el consorci des del seu inici.  
 
 El regidor   Sr. ADOLF BARGUÉS ASTURIAS diu:  Sr. Simón a les informatives el que si 
que vam comentar no és que no hi hagués hagut cap moviment sinó que actualment era un 
consorci que estava inactiu, de totes maneres el Sr. Secretari si hi ha algun tema històric 
que li vol comentar o  vol fer esment doncs... es dona per contestada la pregunta. 
 
El regidor   Sr. JOSÉ A. SIMÓN CABRERA diu:  De fet hem demanat aquesta 
documentació per registre bàsicament per saber que abans ho comentava el secretari que 
es va convocar un concurs que va quedar desert però més que res per valorar tota la 
mobilitat que ha tingut aquest conveni des d’un  principi per això votarem en contra però res 
més.   
 
Sotmesa  la proposta a votació, aquesta resulta aprovada per 16 vots a favor dels 
senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I 
BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I 
FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, Ma. MERCÈ MORERA I SANTAFÉ, LLUÍS TOMAS 
MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO 
CARVAJAL JIMÉNEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM  RIERA I CREUS, SERGI 
CORRAL I BARON, i FRANCESC ARPAL MACIÀ,  1 vot d’abstenció formulat per la senyora 
RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ, i 4 vots en contra dels senyors/es JOSÉ A. SIMÓN 
CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA i ASUNCIÓN MORENO 
LÓPEZ.  
 
 
 



	  

	  

I.- El Consell General del Consorci urbanístic per al desenvolupament de l’Àrea Residencial 
Estratègica “La Sínia II-Horta de la Vila” del terme municipal de Martorell (en endavant el 
Consorci), en sessió celebrada el dia 14 d’octubre de 2015, va aprovar la dissolució d’aquest 
ens, tal com consta en l’acta de l’esmentada sessió. Aquest acord es va adoptar per l’òrgan 
competent, que és el Consell General -article 12.2.u) dels estatuts del Consorci– i amb el 
quòrum exigit, que és el d’unanimitat de la totalitat dels seus membres –article 20.2. c) dels 
mateixos estatuts. 
 
Els motius adduïts per a la dissolució del Consorci són: 
. Les instruccions i els criteris de racionalització del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya pel que fa a la creació de nous ens i la promoció de la dissolució dels existents, 
amb l’objecte de reduir-ne la seva dimensió. 
. El fet que aquest Consorci està completament inactiu i no es preveu que es desenvolupi 
l’ARE La Sínia-Horta de la Vila en un futur immediat, malgrat que aquest no hagi estat deixat 
sense efecte pel Departament de Territori i Sostenibilitat, ni s’hagin iniciat els tràmits per a 
fer-ho. 
. La possibilitat d’una modificació normativa que faci innecessari que en un futur, quan s’hagi 
de desenvolupar el sector, l’Administració actuant d’una àrea residencial estratègica hagi de 
ser, en primer terme, un Consorci integrat per l’Incasòl i l’Ajuntament corresponent. 
. Evitar que l’entitat a la qual s’hagués d’adscriure el Consorci hagi de fer front a les 
obligacions de comptabilització i d’informació derivades d’aquesta adscripció, en compliment 
del que prescriu la Disposició Addicional 20ª de la Llei 30/1992, de 26 de novembre 
(introduïda per la Disposició Final 2ª de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local) i del que estableixen 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. 
 
II.- Tal com es declara expressament en l’acord del Consell General de dissolució del 
Consorci, com aquest no és titular de cap patrimoni, ni ha assumit cap dret, ni obligació, ni 
ha efectuat cap contractació, ni s’han fet aportacions pels ens consorciats, no cal procedir a 
la liquidació dels seus béns, drets i obligacions, ni designar un liquidador. Tampoc procedeix 
la reversió als ens consorciats de cap actiu, obra o instal·lació. Amb la dissolució del 
Consorci, aquest es pot donar per liquidat 
 
III.- Segons l’article 324.1 b) del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), el Consorci es pot dissoldre per mutu 
acord dels ens consorciats, que és la causa per la qual s’ha produït la dissolució. 
 
IV.- En compliment del que disposa l’article 324.2 del ROAS, la dissolució del Consorci, amb 
l'acord previ del seu òrgan superior de govern, per la majoria que estableixin els estatuts, ha 
de ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres.  
 
Al seu torn, l’article 313.2 del mateix Reglament exigeix que l’acord dels ens locals per 
dissoldre els consorcis s’adopti amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de 
la Corporació.  
 
Per tant, l’òrgan municipal competent per a adoptar l’acord de ratificació de dissolució del 
Consorci és el ple, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 
 
V.- El secretari de la Corporació ha emès informe favorable sobre la dissolució del Consorci. 



	  

	  

 
 
Primer.- Ratificar inicialment l'acord de dissolució del Consorci urbanístic per al 
desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica “La Sínia II-Horta de la Vila” del terme 
municipal de Martorell, adoptat pel Consell General d’aquest Consorci en sessió celebrada 
el dia 14 d’octubre de 2015. 
 
Segon.- Donar-se per assabentat aquest Ajuntament de què no cal procedir a la liquidació 
dels béns, drets i obligacions del Consorci dissolt, ni designar un liquidador.  
 
Tercer.- Sotmetre l'expedient de ratificació de la dissolució del Consorci a informació pública 
pel termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis inserits en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya(DOGC), i 
en els taulers d'anuncis de la Corporació i de la seva seu electrònica de la plana web 
www.martorell.cat, per a l’examen i presentació d’al·legacions, reclamacions i suggeriments. 
 
Quart.- Transcorregut el període d'informació pública de la ratificació acordada, sense 
haver-se presentat al·legacions, reclamacions ni suggeriments, s'entendrà que l'acord ha 
esdevingut definitiu i, per tant, produïda la ratificació efectiva, per part de l’Ajuntament de 
Martorell, de l'acord de dissolució. 
 
Cinquè.- Publicar l’acord definitiu de la ratificació de la dissolució del Consorci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya(DOGC), i en els taulers d'anuncis de la Corporació i de la seva seu electrònica de 
la plana web www.martorell.cat , per a general coneixement.   
 
Sisè.- Facultar l’alcalde per dictar les disposicions complementàries i oportunes per a la 
deguda efectivitat dels presents acords. 
 
Setè.- Notificar el present acord a l’Institut Català del Sòl. 
 
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 
 
      4. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE SOM MARTORELL, PSC 
I MOVEM MARTORELL DE REBUIG A QUALSEVOL RETALLADA DE PERSONAL O DE 
PRESSUPOST ALS CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL BAIX LLOBREGAT.  
 
La regidora   Sra. RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ llegeix la moció:  
 
“Els municipis del Baix Llobregat, entre ells Martorell, han estat testimoni durant els darrers 
anys de continues retallades de personal i recursos en hospitals i ambulatoris, que s'han 
anat traduint en una pèrdua de qualitat en l'atenció sanitària que reben els ciutadans i 
ciutadanes d'una de les comarques amb més habitants de Catalunya. 
 
Atès l'arribada d'algunes notícies de supressió de personal eventual a les ABS de la zona, 
els municipis, mitjançant els seus alcaldes han manifestat el total rebuig a aquestes 
retallades. 
 



	  

	  

La veritable preocupació dels municipis i dels professionals que hi treballen a les postres 
ABS és la reducció alarmant i la pèrdua de qualitat en l'atenció i l'augment de les llistes 
d'espera que això suposarà. Hem vist en els darrers anys com perdíem recursos personals, 
horaris d'atenció, urgències ambulatòries o serveis complementaris com el projecte 
d'infermera als instituts de secundària. 
 
Atès que l'atenció primària és la que sosté la salut de la majoria de ciutadans i ciutadanes no 
pot ser víctima de més retallades. La inversió en primària és prevenció. Es tracta de la 
manera més efectiva i amb menys cost econòmic de garantir una qualitat de vida als nostres 
veïns i veïnes. 
 
Atès que la defensa d'una sanitat pública de qualitat és una de les garanties d'equitat i 
igualtat d'oportunitats d'una societat. 
 
Per tot això, Som Martorell, Movem Martorell i PSC proposen al Ple de l'Ajuntament de 
Martorell els següents acords: 
 
Primer.- Expressar al Departament de Salut el nostre malestar i rebuig a qualsevol pèrdua 
de personal mèdic i sanitari a les àrees bàsiques de salut del Baix Llobregat. 
 
Segon.- Exigir al Departament de Salut que recuperi el nivell de prestació de serveis i de 
qualitat en les ABS i els hospitals de la xarxa pública de la comarca. Volem una dotació 
adequada de pressupost per fer front a la realitat. 
 
Tercer.- Exigir al Departament de Salut, mitjançant les seves estructures que no facin 
contractes de gestió de les ABS per sota del que costa obrir les seves portes. 
 
Quart.- Demanar al Departament de Salut que activi immediatament els governs territorials, 
taules que ens permetien tenir informació del que el Departament desplegava al nostre 
territori i on teníem veu els municipis per negociar possibles canvis. No podem tolerar la 
deslleialtat institucional que suposa prendre decisions unilaterals que tenen una repercussió 
directa en el nostre territori. 
 
Cinquè.- Comunicar tot el suport i reconeixement al conjunt del personal sanitari que, en un 
context d'extraordinària dificultat, continuen esforçant-se personalment per atendre en les 
millors condicions a la nostra ciutadania. 
 
Sisè.- Comunicar aquests acords a les Àrees Bàsiques de Salut del Baix Llobregat, als 
Hospitals, als Sindicats, al Consell Comarcal del Baix Llobregat i al Departament de Salut 
(CatSalut) de la Generalitat de Catalunya.” 

 
 
El regidor Sr.  Francisco J. Arpal Macià diu:  Aquesta moció igual que altres que 
debatrem avui en el Ple va en contra de retallades tant de personal com de pressupost, en 
aquest cas el que hem de posar de manifest és que a part   de l’adversa coyuntura 
econòmica que estem patim és també una qüestió de prioritats polítiques, i s’ha de dir que el 
govern de la Generalitat amb el Sr. Mas al seu capdavant ha deixar molt clar que les seves 
prioritats eren evidentment unes altres, i clar diners per tot no n’hi ha, i a més s’ha 



	  

	  

aconseguit que ningú deixi diners a la Generalitat de Catalunya a excepció del govern 
central doncs encara més. 
 
La regidora Sra. M. Mercè Morera Santafé diu:  Bona nit, en primer lloc Sra. Pérez però 
també al qui parli de Movem i del PSC, dir que aquest equip de govern sempre ha estat 
compromès en garantir la millor qualitat possible per als nostres ciutadans i ciutadanes en 
l’àmbit de l’assistència primària, l’hospitalari i també en salut mental, en aquest sentit 
mantenim contacte fluid i periòdic amb els responsables del departament de Salut i on 
parlem i debatem del serveis que afecten als martorellencs  i martorellenques    que és el 
que jo crec aquí ens ha d’afectar .Vostès parlen que segons les notícies de retallades de 
personal eventual a les ABS, ABS vol dir Àrea Bàsica de Salut de la zona estaria bé 
concretar-ho, els alcaldes han manifestat un total rebuig a aquestes retallades, jo com a 
regidora va ser la primera notícia, ja que sento parlar tan sovint de transparència de facilitar 
informació m’hagués agradat i crec que  durant les dues legislatures que he estat al govern 
si algú m’ha demanat informació n’he parlat i ho he explicat, no aquí sinó afora, m’hagués 
agradat doncs que m’ho haguessin preguntat primera notícia i pel meu alcalde crec que 
també era la primera notícia perquè que jo sàpiga ell no ha  estat citat a parlar d’aquest 
tema, potser vostès tenen altra informació i els ha arribat per unes altres bandes, no ? però 
crec que és important abans de presentar una moció d’aquest tipus doncs potser parlar-ne 
perquè seria bo saber el que està passant a Martorell, crec que aquesta moció estava 
presentada en un altre àmbit afectant una altra zona i no a la del nostre poble. En el primer 
acord vostès diuen que expressar al departament de Salut  el nostre malestar i rebuig sobre 
la pèrdua d’aquest personal , jo li dic  que em centro naturalment a Martorell  que és el que 
jo conec i em sap greu dir-li que no és cert, dir primer que a Martorell hi ha una àrea bàsica , 
no n’hi ha més i que aquí no hem tingut cap disminució, s’han adaptat si que és veritat es va 
traslladar i això fa temps, es van reubicar espais diferents als metges de primària a una 
zona,  a una altra, per donar un millor servei dins la realitat que vivíem econòmica, i ja li dic 
deu ser a altres ABS de la part del sud perquè del nord perquè ni aquí a Martorell ni  a cap 
de les àrees del Baix Llobregat nord vam sortir afectades. Al següent acord  votés diuen que 
es recuperi el nivell d’aquesta qualitat de les Àrees bàsiques de salut jo li he de dir que els 
estàndards de la nostra àrea bàsica de Martorell són molt bons i també els del Baix 
Llobregat naturalment  perquè tenen un planter de professionals excel·lent i en puc donar fe 
perquè sóc usuària a part de portar la regidoria sóc usuària  com molta gent d’aquí que vaig 
a la Seguretat Social doncs perquè m’atenguin. El tercer acord exigir al departament de 
Salut mitjançant les seves estructures que no es facin contractes de gestió de les àrees 
bàsiques per sota d’aquest cost d’obrir portes, vaig dient –ho crec que el Ple  anterior vaig 
contestar una pregunta del grup de Movem que l’àrea bàsica de Martorell la gestiona l’ICS i 
que no es preveuen canvis, potser en altres si jo puc parlar de la de Martorell. I el quart deia 
que demanar al departament que activessin els governs territorials com suposo que bé 
sabem els governs territorials van quedar suprimits i el desplegament de la Llei d’ordenació 
sanitària de Catalunya preveu una creació d’òrgans de direcció i participació en sectors 
sanitaris que s’han de constituir, com he iniciat la meva intervenció i així acabo per part 
nostre tenim contacte fluid i periòdic amb els responsables del departament de Salut i del 
Catsalut per intentar que l’assistència dels nostres convilatans sigui la millor possible, per 
tant davant de tot això no podrem secundar aquesta  moció.            
 
El regidor   Sr. JOSÉ A. SIMÓN CABRERA diu:  Quan parlava la Sra. Morera m’ha donat 
temps a recollir que vostès tenen diàleg constat amb el departament de Salut , vostès tenen 
constància de que a Martorell es va crear un empresa privada per gestionar el CAP de 
Martorell ? Perquè està registrada a nom d’unes quantes persones hi ha una empresa 
registrada per gestionar el CAP de Buenos Aires, suposo que això també ho saben, o sigui 



	  

	  

que aquesta moció si que parla de Martorell, si que hi ha un perill a Martorell, hi havia una 
empresa creada, hi ha una empresa creada al registre mercantil per portar una gestió 
privada del CAP DE Buenos Aires aquesta gestió en principi havia de ser una EBA i segons 
les darreres informacions que tenim la intenció es passar a que sigui una OAC que és més o 
menys el mateix que era una EBA ara és d’una altra manera, o sigui que com vostè deia al 
darrer Ple ja ho vam preguntar això entenem que l’equip de govern fruit d’aquest diàleg 
constant que tenen ho sap tota aquesta informació al registre mercantil trobarà aquesta 
informació . I per una altra banda entenem que no se si al final podran portar a terme 
aquesta OAC, aquesta EBA o la forma jurídica que vulguin perquè la darrera resolució que 
van signar al Parlament fa dos dilluns si no recordo malament entre Junts pel Si i la CUP en 
un punt, el punt tres deia no realitzar nous concursos per a la gestió de CAPS entén que si 
compleixen aquesta resolució que es va signar tota aquesta idea que hi havia pendent de 
gestionar de manera privada els CAPS quedarà tirada enrere però bueno, si vostè té interès 
i no troba la informació de quina empresa és la que està creada al registre mercantil ho 
trobarà i si no li facilitarem.   
 
El regidor   Sr. LLUÍS TOMÀS MORENO diu:   Nosaltres no podria ser d’una altra manera 
tenim en compte que som un dels grups que presentem aquesta moció, evidentment 
nosaltres votarem a favor, possiblement i de fet ja es va comentar aquesta moció surt com 
ve a dir la regidora una mica de la part del Baix Llobregat sud efectivament els alcaldes del 
Baix Llobregat sud parlaven d’aquesta moció, per sort de moment i entre cometes com deia 
el José Simón no ens afecta a Martorell però potser que en un moment donat pugui afectar a 
Martorell de la manera que ell ha dit o d’una altra manera per tant nosaltres som comarca i 
ens fem solidaris en aquest cas amb les poblacions del Baix Llobregat sud que si que en 
aquests moments estan patint aquestes retallades. 
 
La  regidora   Sra. Raquel Pérez Martínez diu: Sra. Morera, a la Junta de portaveus ja van 
comentar perquè nosaltres no teníem aquestes dades però sí  que el Sr. Esteve que coneix 
més el tema ens va dir que directament a Martorell al moment que nosaltres ho vam parlar 
no hi havia persones que estiguessin afectades, però si que és veritat que podem donar 
aquesta informació d’aquest acte que han fet conjuntament els alcaldes veritablement més 
de la zona sud però tenim a l’alcalde que és el nostre responsable i vicepresident del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat , per tant vam fer la proposta d’elevar això al territori 
comarcal perquè crec que no només hem de defensar els drets dels treballadors o dels 
ciutadans de Martorell sinó també el Baix Llobregat.   
 
Sotmesa  la moció a votació, aquesta resulta rebutjada per  11 vots en contra dels 
senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I 
BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I 
FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, Ma. MERCÈ MORERA I SANTAFÉ, ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS i SERGI CORRAL BARONC,   9 vots a 
favor dels senyors/es LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL 
ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA 
RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ i RAQUEL 
PÉREZ MARTÍNEZ, i 1 vot d’abstenció formulat pel senyor FRANCESC ARPAL MACIÀ .  
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
     5. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE MOVEM MARTORELL-
ENTESA I SOM MARTORELL DE SUPORT A LA DEMANDA D’UNA NOVA LLEI 
REGULADORA DEL DRET A UN HABITATGE QUE COBREIXI LES MESURES DE 
MÍNIMS PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL.  
 
El regidor Sr. Ricard Sánchez Gaya llegeix la moció: 
 

“Exposició de motius 
 
I 

 
La crisi econòmica actual i l'augment de la desocupació ha impactat dramàticament en les 
vides de milers de persones, que, a causa de les dificultats econòmiques sobrevingudes  no 
poden satisfer les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha provocat que moltes 
famílies no puguin fer front als pagaments d'hipoteca o lloguer de la seva vivenda habitual. 
 
Això ha donat lloc a milers de desnonaments a tot l'estat espanyol i que centenars de 
persones han vist  vulnerades el seu dret a un habitatge digne, havent de lidiar amb 
situacions de greu vulnerabilitat, extrema precarietat, pobresa i exclusió social, econòmica i 
residencial. 
 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des del 2007 fins al primer trimestre 
del 2015 s’han produït a l´Estat Espanyol  624.690 execucions hipotecàries, 8.178 en el 
primer trimestre de l'any 2015. A aquestes alarmats xifres s’han d’afegir  l’augment de les 
dificultats per fer front al pagament del lloguer, que cada vegada afecta a mes persones. El 
CGPJ ha publicat el número inquietant de 397.954 desnonaments des de  l'aparició de la 
crisi en 2007 fins al primer trimestre del 2015, només en el primer trimestre del 2015 9.917 
s’han executat desnonaments.  
 
Estem davant d´una situació d'emergència i vulnerabilitat  habitacional que s'incrementa per 
l'existència d'un mercat de lloguer escàs, car i preocupadament especulatiu i la manca d'un 
parc públic d'habitatge social, menys del 2% de l'habitatge construït. Tot això constitueix una 
autentica  anomalia en el context europeu. D'altra banda, com denuncia l'informe  
"Emergència Habitacional a l'estat espanyol", elaborat per l'Observatori DESC i la 
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, aquesta situació empitjora encara més pel fet que 
Espanya és el país d'Europa amb més vivendes buides, 13,7% del parc total (3milions i mig 
de pisos buits segons el cens  estatal de vivenda de 2011).  
 
El context  descrit de vulnerabilitat i d'emergència en què es troba gran part de la població 
s´esta traduint  també en un significatiu increment de les ocupacions de vivendes. Una 
manera d'assegurar el dret a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social de qui 
s’ha vist obligat  a accedir a una vivenda d’aquesta forma. 
 
Més alarmant és el creixent nombre de persones afectades per la pobresa energètica, 
entesa com la dificultat per realitzar el pagament dels subministraments bàsics d'electricitat, 
aigua i gas. El preu d'accés i el consum d'aquests subministres, que han crescut 
exponencialment, han esdevingut no inassequibles per a  gran part de la ciutadania.  
 



	  

	  

Aquesta situació de persones d'emergència social que pateixen les persones en situació de 
vulnerabilitat contrasta de forma aclaparadora amb els enormes beneficis obtinguts per les 
entitats financeres i empreses subministradores.  
 

II 
 

La Declaració Universal dels Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional dels Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, article 11, reconeix "el dret de tothom a un nivell de vida 
adequat per a ell i la seva família, aliments, roba i habitatge i la millora contínua de les 
condicions d'existència. Estats membres han de prendre les mesures oportunes per garantir 
la realització d'aquest dret..."."  
 
En el marc jurídic nacional, l'article 47 CE, proclama el dret a un habitatge digne i adequat, 
així com el deure dels poders públics de promoure les condicions necessàries i les normes 
pertinents per donar efecte a aquest dret, i l’article 33 declara, la funció social de la vivenda. 
 
A l’article 267 del Tractat de la Unió Europea, declara la primacia del Dret Comunitari 
(STJUE 9/3/1978, número 106 / 77 cas Simmenthal) que desplaça al Dret Nacional (article 
93 CE, transferència de poders en relació a l'article 96 CE, els tractats internacionals 
esdevinguts formaran part de l’ordenament intern). 
 
En relació amb les anteriors exposicions i especificant en l'àmbit que ens ocupa, la regulació 
del procediment d'execució hipotecària en la vigent Llei d'Enjudiciament Civil vulnera la 
normativa comunitària. Aquesta legislació és, per tant, il·legal a ser d’obligat compliment per 
el jutge  nacional, patint d´ un vici radical que determina la seva nul·litat de ple dret. En 
aquest sentit s´ha manifestat  en reiteradament diferents sentències del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea (cas Aziz, cas Sanchez Morcillo i cas Monika Kusionova).  
  
A Catalunya es va presentar, al juliol de 2014, una iniciativa legislativa Popular (ILP) 
impulsada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa 
Energètica i l'Observatori Desc, recollint així una protesta de ciutadans preocupats per la 
situació alarmant d'habitatge d'emergència.  
 
Aquesta ILP ja és una realitat. El passat  29 de juliol de 2015, al Parlament de Catalunya 
aprova la Llei 24/2015 sobre mesures urgents per fer front a l'emergència en l'àmbit de la 
vivenda i la pobresa  energètica. Aquesta victòria a l’àmbit autonòmic ens mostra que 
l'efecte de donar efectivitat al dret a l'habitatge és una qüestió merament de voluntat política.  
 
Amb motiu de les properes eleccions generals, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca ha 
fet pública una sèrie de mesures mínimes que considera necessari i indispensable per 
incloure en una futura Llei Reguladora del Dret a l'Habitatge. Aquestes mesures comporten 
reformes profundes i valents, però al mateix temps factibles, ja que estan majoritàriament 
inclosos en l'esmentada Llei 24/2015. 
 
La situació explicada anteriorment recomana l'elaboració de la proposta actual. 
  
 
 
 
 
 



	  

	  

 
EL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL DÓNA SUPORT A LES PROPOSTES 
PRESENTADES PER LA PLATAFORMA AFECTAT PER LA HIPOTECA I CONSIDERA 
NECESSARI INCLOURE SEGUENTS  MESURES en una Llei reguladora del Dret a la 
Vivenda: 
 
1. Mesures de segona oportunitat 
 
• Dació en pagament retroactiu i condonació del deute  (modificació de la Llei hipotecària i la 
Llei d'Enjudiciament Civil).  
 
• Supressió automàtica per part de les entitats bancàries i sense sol·licitud prèvia del titular 
de les clàusules declarades abusives per les Sentències del Tribunal Superior de Justícia de 
la Unió Europea.  
 
• No es podrà executar la primera i única vivenda tant dels titulars com dels avaladors no es 
pot executar per exigir la seva responsabilitat, a ordre de considerar la vivenda habitual com 
un bé inembargable.  
 
• Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de desnonaments i al 
codi de Guindos, excepte l'habitatge habitual, deutor/a de bona fe i manca de recursos 
 
2.  Lloguer digne 
 
• La regulació de lloguer en nom de la part més feble dels contractes d'arrendament: els 
inquilins. Introduint  mecanismes de seguretat en la tinença, estabilitat de renda i allargant el 
termini mínim de durada del lloguer, com a mínim fins als 5 anys. Quan l’arrendatari pertanyi 
a un col·lectiu especialment vulnerable es produirà pròrroga automàtica del contracte 
d'arrendament si així ho manifesta, que serà obligatori quan l'arrendador és un banc o grans 
tenidors de vivendes. 
 
3.  Vivenda garantida 
 
• Les entitats bancàries asseguraran un lloguer social per a les persones deutores de bona 
fe, i a la seva unitat familiar, que havent cedit la seva vivenda única i habitual en dació en 
pagament no disposin d’alternativa habitacional.  
 
• Els grans propietaris d'habitatges, especialment les entitats financeres i filials immobiliàries, 
fons voltor, entitats de gestió d’actius (incloent-hi els procedents de reestructuració d'entitats 
bancàries  i entitats immobiliàries), asseguraran un lloguer social per a les persones i unitats 
familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament del seu habitatge i 
no disposin d’alternativa habitacional. 
 
• Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no poden afrontar el 
pagament del lloguer d'habitatges obtindran ajudes  que garanteixin evitar el desnonament.  
 
• En cap cas es podrà realitzar un desallotjament o desnonament de persones en situació de 
vulnerabilitat, ja sigui per impagament del lloguer o l'ocupació precària motivada per la 
manca d'habitatge, sense que l'administració competent garanteixi un reallotjament adequat.  
 



	  

	  

• En el cas que es porti a terme el lloguer social en un habitatge diferent al que resideix  la 
família o la persona en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament es produirà en la zona 
on tenen les seves xarxes vitals i socials.  
 
• Creació d'un parc de vivenda públic a través de la mobilització d'habitatges buits en mans 
d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltor, gestió d'actius (incloent-hi els 
procedents de reestructuracions bancàries i entitats immobiliàries). L'administració regularà 
mitjançant els mecanismes de llei que permetin aquesta mobilització.  
 
• En totes aquestes mesures el preu a pagar en concepte de lloguer social no pot superar el 
30% dels ingressos de la unitat familiar, incloent-hi les despeses de subministraments, 
d'acord amb els estàndars de les Nacions Unides, sempre i quan els ingressos familiars 
superin el salari mínim professional 648,60€; en cas contrari el preu a pagar en concepte de 
lloguer serà el 10% dels ingressos i subministraments correran a càrrec de les empreses 
proveïdores (punt següent). 
 
4. Subministraments bàsics   
 
• Evitar talls de subministrament basics d'aigua, llum i gas de les persones i unitats familiars 
en situació de vulnerabilitat. 
 
• El pagament dels subministraments bàsics per a famílies en aquesta situació es farà 
d’acord al poder adquisitiu de la unitat familiar, sempre respectant les normes de les Nacions 
Unides.  
 
• Els costos associats per garantir aquest dret i el deute acumulat que no puguin ser coberts 
per les persones  vulnerables aniran a càrrec de les empreses subministradores. 
 
5. Creació d'un Observatori de l'habitatge  
 
Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i la societat civil. 
Aquest observatori s'encarregarà d'investigar i analitzar la situació de l'habitatge a Espanya. 
Entre les seves funcions estaria fer censos periòdics d’habitatge buit,fer  seguiment de les 
polítiques públiques, elaborar informes; tindria no nomes capacitats consultives sinó també 
control, seguiment, denuncia, executives i de proposta legislativa.” 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués Asturias diu: El grup municipal de govern, l’equip de govern 
proposa una sèrie d’esmenes el que és en tot el redactat, la primera seria en l’exposició de 
motius en el punt número 2, suposo que deu ser una errada de transcripció en el paràgraf 
núm. 4 on comença en relació a les anteriors exposicions on diu “d’obligat compliment per el 
jutge nacional “ entenem repeteixo que és una errada, proposo canviar  “per el jutge 
nacional “  “per les institucions judicials de l’estat espanyol “, es veu que és una errada 
proposem aquesta esmena, amb l’acceptació d’aquestes esmenes que li proposarem 
recolzarem la moció. En el punt de les mesures també incloure en el segon punt on diu “ 
dació en pagament retroactiu al respecte de condonació del deute” seria eliminar aquesta 
frase, la frase “condonació del deute” deixar-ho només com “dació en pagament retroactiu” 
modificació de la Llei hipotecària i de la Llei d’enjudiciament civil , i en el punt d’abaix de tot, 
on diu al final de la fulla “ en cap cas podrà realitzar un desallotjament “ treure també el que 
diu “ ocupació precària”, serien les tres esmenes que proposem per recolzar aquesta moció.   
 
 



	  

	  

 
  Sotmeses  a votació les esmenes , aquestes resulten aprovades per  11 vots a favor dels 
senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I 
BLAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I 
FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, Ma. MRCÈ MORERA I SANTAFÉ, ADOLF BARGUÉS 
I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, i SERGI CORRAL BARON,   9 vots en contra dels 
senyors/es LLUIS TOMAS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN 
LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ 
SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, i RAQUEL PÉREZ 
MARTÍNEZ, i l’abstenció formulada pel señor FRANCESC ARPAL MACIÀ .  
 
  El regidor Sr. Francisco J. Arpal Macià diu: El nostre grup coincidim amb aquesta 
preocupació per aquest greu problema social, ara s’ha de tenir en compte que es demana 
coses en aquesta moció que sincerament no tenen encaix en la Unió Europea, la dació en 
pagament retroactiva que es demana a la moció no existeix a Europa, si s’introduís amb 
efectes retroactius ens portaria de nou a una situació de crisi financera, la dació en 
pagament té efectes allà on existeix els banc presten només una part del valor dels pisos o 
d’habitatges com hi ha menys poder de compra els preus doncs baixen. S’ha de dir que ja 
s’han aturat temporalment els desnonaments dels primers habitatges en situacions límit si la 
declaressin imbargable com diuen vostès a la moció passarien dues coses la primera ningú 
prestaria diners per comprar habitatges i la segona el mercat doncs s’enfonsaria encara 
més, enfonsar el mercat de l’habitatge significa doncs que empobrim a la majoria dels 
espanyols que viuen en un habitatge  de la seva propietat, i a més provoquem un efecte en 
mitja termini que seria que acabaríem passant de la bombolla del maó a la dació de 
l’habitatge, a més es podria donar la paradoxa que seria imbargable d’algun gran 
defraudador perquè no es fa cap mena de distincions en la moció. L’ampliació de tres a cinc 
anys és un tema opinable però el que volen els propietaris és tenir la seguretat de que 
cobraran el seu lloguer, en aquests moments el que fa falta és que hi hagi més habitatges 
en lloguer en amb el que estan proposant doncs n’hi haurien menys, d’altra banda ens 
sembla  que no  s’interrompi els serveis de subministraments bàsics però entenem que 
deuen ser finançats amb fons públics, si l’haguessin de finançar les empreses doncs seria 
un impost addicional que no té comparació tampoc amb la resta d’Europa i que al final aniria 
a càrrec de la resta de consumidors, per tant una nova Llei reguladora sí, però que aquesta 
doncs sigui adient en l’encaix de la Unió Europea .      
 
  El regidor Sr. Lluís Tomàs Moreno diu diu: Nosaltres tot i que érem ponents d’aquesta 
moció dir als grups que l’han fet que  el Partit Socialista votarà a favor d’aquesta moció, es 
va comentar a la Junta de portaveus que aquesta moció l’havia treballat i molt la PAH, 
sembla que aquí hi ha algun representant, felicitar-vos per l’esforç que heu fet en fer aquesta 
moció tan complerta i nosaltres evidentment que estem en tots els punts d’acord però m’he 
subratllat el fet de que esperem que a les properes eleccions generals  hi hagi un canvi de 
govern i moltes d’aquestes propostes es puguin presentar a la nova Llei que se’n parla aquí 
la futura Llei reguladora del dret a l’habitatge, esperem que això sigui una realitat el 20 de 
desembre i que totes aquestes propostes es puguin tirar endavant, per tant el nostre 
posicionament repeteixo tot i no encapçalar la moció serà vot a favor.       
 
El regidor Sr. Adolf Bargués Asturias diu: Lamentablement en una situació normal de 
país d’índex de pobresa sense els indicadors que tenim ara aquesta moció probablement no 
tindria raó de ser, estem parlant d’una moció parlant d’emergència habitacional amb la qual 
estem alineats totalment tant en l’esperit com amb el fons i la forma, recolzem plenament 
totes aquestes propostes presentades per la Plataforma d’afectats per l’hipoteca exceptuant 



	  

	  

aquestes tres modificacions puntuals i recordem que a Catalunya en aquest moment la 
situació actual és que el govern Rajoy i el govern del Partit Popular ja va denunciar al 
Tribunal Constitucional el decret llei contra la pobresa energètica que va ser aprovada pel 
govern de Catalunya , aquest decret tot i que era d’un abast limitat  permetia aturar el 
pagament dels rebuts de subministres de novembre a març amb la garantia de no portar a 
terme el tall dels subministres , el govern del PP a través del sempre present Constitucional 
una vegada més ha bloquejat mesures que des de Catalunya es podrien  portar a terme per 
fer front a aquesta emergència habitacional. A Martorell també caldria fer un esment i 
recordar que des de l’Ajuntament es porten  a terme de manera efectiva diferents mesures 
recursos i serveis per fer front i pal·liar aquestes situacions familiars de vulnerabilitat i 
d’emergència habitacional com ara és el cas amb recursos d’una Oficina Local de 
l’Habitatge, el servei d’intermediació per l’hipoteca i la vigent potser de les pioneres la vigent 
convocatòria d’ajuts pels subministres d’aigua, gas i electricitat entre d’altres, és per això 
que nosaltres també recolzem plenament aquesta moció.     
       
La  regidora   Sra. Raquel Pérez Martínez diu: Tal i com va comentar el Sr. Simón a la 
Junta de portaveus era la plataforma la que volia presentar la moció i nosaltres vam recolzar 
i recolzarem sempre que totes les associacions i totes les entitats de Martorell puguin 
participar i siguin partícips de totes les qüestions que vulguin, sé que hi ha Ajuntaments que 
ja ho fan com el de Sant Andreu i vostè Sr. Alcalde  deia que no sabia com es faria les 
respostes miri’ns alguns dels vídeos i ja veurà com es fa, dit això, el que també m’agradaria 
és que ara el Sr. Bargués deia del tema dels desnonaments, no sé quantes  mocions hem 
fet  ja en aquest Ajuntament del tema dels desnonaments però la veritat és que només és 
una pregunta : quanta gent han desnonat aquí a Martorell ?  
 
El Sr. Alcalde diu : Perdoni, m’ha fet referència a que no sabia el què, no l’he entès Sra. 
Pérez, si digui, digui. 
 
La  regidora   Sra. Raquel Pérez Martínez diu: Li he dit que el dia que nosaltres vam fer la 
Junta de portaveus vostè deia que si una entitat o una associació llegia la moció que qui li 
respondria, llavors jo li dic que es miri allò..., se’n recorda ?  
 
El Sr. Alcalde diu : Sra. Pérez el que li deia és que el nostre Reglament el que no preveu 
és que hi hagi qualsevol entitat que presenti la moció , per això diem que es presentin 
sempre a través d’algun grup municipal, el que sí fem i en aquest cas també ho farem si hi 
ha algun membre quan acabem el debat i la votació del punt donarem la paraula per si vol 
expressar alguna cosa algun membre de la Plataforma que ho ha canalitzat a través dels 
grups municipals de SOM i de Movem , això ho farem, però sí que el nostre Reglament 
orgànic  no preveu que es pugui presentar una moció una entitat, només era això.     
  
El  regidor   Sr. Ricard Sánchez Gaya diu: Movem Martorell hem presentat aquesta moció 
de la Plataforma d’afectats per la hipoteca per donar suport a la campanya que s’està fent a 
nivell de l’estat espanyol perquè és important el posicionament dels consistoris municipals ja 
que aquests són l’administració pública que rep el primer impacte i té als seus servei socials 
amb un gran nombre d’usuaris, i per tant ara els Ajuntaments  ens hem  de posicionar i 
instar al futur govern de l ‘estat espanyol a abordar polítiques públiques amb voluntat 
d’abordar i solucionar l’emergència i garantir el dret a l’habitatge i diem instar al govern de 
l’estat espanyol perquè aquestes mesures ja estan recollides a la ILP impulsada per la 
Plataforma d’afectats per la hipoteca, l’aliança contra la pobresa energètica i l’observatori 
DES, i aprovada el passat juliol al Parlament de Catalunya, i que ara el Partit Popular ha 
deixat clar que posa per davant els interessos de la banca i les empreses subministradores 



	  

	  

als drets més essencials de les persones, al portar davant del Tribunal Constitucional les 
mesures contra el sobre endeutament, el lloguer social obligatori per aturar desnonaments 
de grans tenidors, les mesures contra els talls de subministraments, la garantia d’accés als 
serveis bàsics i la cessió d’habitatge buit per augmentar el parc de lloguer social, i també 
tornem a demanar a l’equip de govern la creació d’una comissió per a la revisió del ROM 
perquè avui posem a debat vuit mocions de les quals quatre són realitzades per altres 
organitzacions, plataformes i col·lectius que    no les podem ni presentar ni defensar 
directament , a més a més també m’agradaria que fa una estona el regidor Casasayas ha 
demanat que se li havia fet una proposta només entrar al Ple , ja és la tercera vegada que 
se’ns fan mocions només a l’entrar al Ple per tant... esmenes, per tant i esmenes a la 
totalitat per tant, no en aquest cas no és a la totalitat però en altres casos si, i bé si demana 
una cosa doncs que no la facin també.       
 
Sotmesa  a votació la moció, aquesta resulta aprobada per  20 vots a favor dels senyors/es 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, 
JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, 
BELÉN LEIVA HERRERA, Ma. MERCÈ MORERA I SANTAFÉ, LLUÍS TOMAS MORENO, 
REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL 
JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ 
GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I 
CREUS, SERGI CORRAL BARON,   i RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ, i l’abstenció formulada 
pel señor FRANCESC ARPAL MACIÀ: 
 

“Exposició de motius 
 

I 
 
La crisi econòmica actual i l'augment de la desocupació ha impactat dramàticament en les 
vides de milers de persones, que, a causa de les dificultats econòmiques sobrevingudes  no 
poden satisfer les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha provocat que moltes 
famílies no puguin fer front als pagaments d'hipoteca o lloguer de la seva vivenda habitual. 
 
Això ha donat lloc a milers de desnonaments a tot l'estat espanyol i que centenars de 
persones han vist  vulnerades el seu dret a un habitatge digne, havent de lidiar amb 
situacions de greu vulnerabilitat, extrema precarietat, pobresa i exclusió social, econòmica i 
residencial. 
 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des del 2007 fins al primer trimestre 
del 2015 s’han produït a l´Estat Espanyol  624.690 execucions hipotecàries, 8.178 en el 
primer trimestre de l'any 2015. A aquestes alarmats xifres s’han d’afegir  l’augment de les 
dificultats per fer front al pagament del lloguer, que cada vegada afecta a mes persones. El 
CGPJ ha publicat el número inquietant de 397.954 desnonaments des de  l'aparició de la 
crisi en 2007 fins al primer trimestre del 2015, només en el primer trimestre del 2015 9.917 
s’han executat desnonaments.  
 
Estem davant d´una situació d'emergència i vulnerabilitat  habitacional que s'incrementa per 
l'existència d'un mercat de lloguer escàs, car i preocupadament especulatiu i la manca d'un 
parc públic d'habitatge social, menys del 2% de l'habitatge construït. Tot això constitueix una 
autentica  anomalia en el context europeu. D'altra banda, com denuncia l'informe  
"Emergència Habitacional a l'estat espanyol", elaborat per l'Observatori DESC i la 
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, aquesta situació empitjora encara més pel fet que 



	  

	  

Espanya és el país d'Europa amb més vivendes buides, 13,7% del parc total (3milions i mig 
de pisos buits segons el cens  estatal de vivenda de 2011).  
 
El context  descrit de vulnerabilitat i d'emergència en què es troba gran part de la població 
s´esta traduint  també en un significatiu increment de les ocupacions de vivendes. Una 
manera d'assegurar el dret a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social de qui 
s’ha vist obligat  a accedir a una vivenda d’aquesta forma. 
 
Més alarmant és el creixent nombre de persones afectades per la pobresa energètica, 
entesa com la dificultat per realitzar el pagament dels subministraments bàsics d'electricitat, 
aigua i gas. El preu d'accés i el consum d'aquests subministres, que han crescut 
exponencialment, han esdevingut no inassequibles per a  gran part de la ciutadania.  
 
Aquesta situació de persones d'emergència social que pateixen les persones en situació de 
vulnerabilitat contrasta de forma aclaparadora amb els enormes beneficis obtinguts per les 
entitats financeres i empreses subministradores.  
 

II 
 
La Declaració Universal dels Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional dels Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, article 11, reconeix "el dret de tothom a un nivell de vida 
adequat per a ell i la seva família, aliments, roba i habitatge i la millora contínua de les 
condicions d'existència. Estats membres han de prendre les mesures oportunes per garantir 
la realització d'aquest dret..."."  
 
En el marc jurídic nacional, l'article 47 CE, proclama el dret a un habitatge digne i adequat, 
així com el deure dels poders públics de promoure les condicions necessàries i les normes 
pertinents per donar efecte a aquest dret, i l’article 33 declara, la funció social de la vivenda. 
 
A l’article 267 del Tractat de la Unió Europea, declara la primacia del Dret Comunitari 
(STJUE 9/3/1978, número 106 / 77 cas Simmenthal) que desplaça al Dret Nacional (article 
93 CE, transferència de poders en relació a l'article 96 CE, els tractats internacionals 
esdevinguts formaran part de l’ordenament intern). 
 
En relació amb les anteriors exposicions i especificant en l'àmbit que ens ocupa, la regulació 
del procediment d'execució hipotecària en la vigent Llei d'Enjudiciament Civil vulnera la 
normativa comunitària. Aquesta legislació és, per tant, il·legal a ser d’obligat compliment per 
les instàncies judicials de l’Estat espanyol, patint d´ un vici radical que determina la seva 
nul·litat de ple dret. En aquest sentit s´ha manifestat  en reiteradament diferents sentències 
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (cas Aziz, cas Sanchez Morcillo i cas Monika 
Kusionova).  
  
A Catalunya es va presentar, al juliol de 2014, una iniciativa legislativa Popular (ILP) 
impulsada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa 
Energètica i l'Observatori Desc, recollint així una protesta de ciutadans preocupats per la 
situació alarmant d'habitatge d'emergència.  
 
Aquesta ILP ja és una realitat. El passat  29 de juliol de 2015, al Parlament de Catalunya 
aprova la Llei 24/2015 sobre mesures urgents per fer front a l'emergència en l'àmbit de la 
vivenda i la pobresa  energètica. Aquesta victòria a l’àmbit autonòmic ens mostra que 
l'efecte de donar efectivitat al dret a l'habitatge és una qüestió merament de voluntat política.  



	  

	  

 
Amb motiu de les properes eleccions generals, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca ha 
fet pública una sèrie de mesures mínimes que considera necessari i indispensable per 
incloure en una futura Llei Reguladora del Dret a l'Habitatge. Aquestes mesures comporten 
reformes profundes i valents, però al mateix temps factibles, ja que estan majoritàriament 
inclosos en l'esmentada Llei 24/2015. 
 
La situació explicada anteriorment recomana l'elaboració de la proposta actual. 
  
EL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL DÓNA SUPORT A LES PROPOSTES 
PRESENTADES PER LA PLATAFORMA AFECTAT PER LA HIPOTECA I CONSIDERA 
NECESSARI INCLOURE SEGUENTS  MESURES en una Llei reguladora del Dret a la 
Vivenda: 
 
1. Mesures de segona oportunitat 
 
• Dació en pagament retroactiu (modificació de la Llei hipotecària i la Llei d'Enjudiciament 
Civil).  
 
• Supressió automàtica per part de les entitats bancàries i sense sol·licitud prèvia del titular 
de les clàusules declarades abusives per les Sentències del Tribunal Superior de Justícia de 
la Unió Europea.  
 
• No es podrà executar la primera i única vivenda tant dels titulars com dels avaladors no es 
pot executar per exigir la seva responsabilitat, a ordre de considerar la vivenda habitual com 
un bé inembargable.  
 
• Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de desnonaments i al 
codi de Guindos, excepte l'habitatge habitual, deutor/a de bona fe i manca de recursos 
 
2.  Lloguer digne 
 
• La regulació de lloguer en nom de la part més feble dels contractes d'arrendament: els 
inquilins. Introduint  mecanismes de seguretat en la tinença, estabilitat de renda i allargant el 
termini mínim de durada del lloguer, com a mínim fins als 5 anys. Quan l’arrendatari pertanyi 
a un col·lectiu especialment vulnerable es produirà pròrroga automàtica del contracte 
d'arrendament si així ho manifesta, que serà obligatori quan l'arrendador és un banc o grans 
tenidors de vivendes. 
 
3.  Vivenda garantida 
 
• Les entitats bancàries asseguraran un lloguer social per a les persones deutores de bona 
fe, i a la seva unitat familiar, que havent cedit la seva vivenda única i habitual en dació en 
pagament no disposin d’alternativa habitacional.  
 
• Els grans propietaris d'habitatges, especialment les entitats financeres i filials immobiliàries, 
fons voltor, entitats de gestió d’actius (incloent-hi els procedents de reestructuració d'entitats 
bancàries  i entitats immobiliàries), asseguraran un lloguer social per a les persones i unitats 
familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament del seu habitatge i 
no disposin d’alternativa habitacional. 
 



	  

	  

• Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no poden afrontar el 
pagament del lloguer d'habitatges obtindran ajudes  que garanteixin evitar el desnonament.  
 
• En cap cas es podrà realitzar un desallotjament o desnonament de persones en situació de 
vulnerabilitat, ja sigui per impagament del lloguer motivada per la manca d'habitatge, sense 
que l'administració competent garanteixi un reallotjament adequat.  
 
• En el cas que es porti a terme el lloguer social en un habitatge diferent al que resideix  la 
família o la persona en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament es produirà en la zona 
on tenen les seves xarxes vitals i socials.  
 
• Creació d'un parc de vivenda públic a través de la mobilització d'habitatges buits en mans 
d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltor, gestió d'actius (incloent-hi els 
procedents de reestructuracions bancàries i entitats immobiliàries). L'administració regularà 
mitjançant els mecanismes de llei que permetin aquesta mobilització.  
 
• En totes aquestes mesures el preu a pagar en concepte de lloguer social no pot superar el 
30% dels ingressos de la unitat familiar, incloent-hi les despeses de subministraments, 
d'acord amb els estàndars de les Nacions Unides, sempre i quan els ingressos familiars 
superin el salari mínim professional 648,60€; en cas contrari el preu a pagar en concepte de 
lloguer serà el 10% dels ingressos i subministraments correran a càrrec de les empreses 
proveïdores (punt següent). 
 
4. Subministraments bàsics   
 
• Evitar talls de subministrament basics d'aigua, llum i gas de les persones i unitats familiars 
en situació de vulnerabilitat. 
 
• El pagament dels subministraments bàsics per a famílies en aquesta situació es farà 
d’acord al poder adquisitiu de la unitat familiar, sempre respectant les normes de les Nacions 
Unides.  
 
• Els costos associats per garantir aquest dret i el deute acumulat que no puguin ser coberts 
per les persones  vulnerables aniran a càrrec de les empreses subministradores. 
 
5. Creació d'un Observatori de l'habitatge  
 
Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i la societat civil. 
Aquest observatori s'encarregarà d'investigar i analitzar la situació de l'habitatge a Espanya. 
Entre les seves funcions estaria fer censos periòdics d’habitatge buit,fer  seguiment de les 
polítiques públiques, elaborar informes; tindria no nomes capacitats consultives sinó també 
control, seguiment, denuncia, executives i de proposta legislativa.” 
 
La Sra. Merche Navarro, portaveu de la PAH, diu:  Les exigències de la PAH són un 
resum una mica de la ILP i hem de dir primer de tot que això que aquestes demandes són 
per a gent que no pot pagar, pensem que estem amb un atur molt alt i no és gent que sigui 
mala pagadora, sinó gent que no pot pagar, i el que demanem que per la gent que no pot 
pagar doncs hi hagi dació en pagament del seu pis, que si queda deute pendent això es 
condoni, considerem que és que no pot pagar, estem parlant de gent que no pot pagar que 
quedi molt clar, si no pot pagar no se li pot demanar el pagament trobem que no se li pot 
demanar per la resta de la vida això no està malament, va de cara al PP això, demanem 



	  

	  

també que la gent que no pot pagar i que té moltes dificultats per a viure i per a sobreviure 
doncs pugui tenir llum i agua considerem que això és... pensem que les empreses 
energètiques han estat privatitzades treuen molt de profit d’una necessitat i fan negoci d’una 
necessitat, molt de negoci d’una necessitat i no farem mal perquè la gent que no pot pagar 
doncs pugui tenir el seu subministrament i també demanem dins d’aquestes exigències que 
els pisos que tenen les entitats bancàries i grans tenedors  que els tenen buits sense per 
intentar treure un profit encara en aquest temps treure un profit doncs que siguin donats han 
de ser donats a l’administració perquè la gent que no té on viure i que està vivint amb els 
pares..., d’aquesta manera o fins i tot ocupant, puguin tenir, nosaltres pensem d’acord que 
no són exigències antisistema  ni molt menys, són precisament perquè el sistema es 
sostingui.  
 
     6. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE MOVEM MARTORELL-
ENTESA I SOM MARTORELL DE SUPORT A LA CAMPANYA CIVIL INTERNACIONAL 
PEL BOICOT, LES DESINVERSIONS I SANCIONS CONTRA ISRAEL.  
 
El Sr. Alcalde, diu: Abans d’entrar en el propi punt hi ha una esmena que presenta la Sra. 
Riera. 
 
La regidora Sra. Míriam Riera Creus, diu:   És cert que els hi hem donat molt aprop  de 
l’hora del Ple, ja li he comentat al Sr. Simón que és que l’havíem tancat molt a última hora 
per tant ja d’entrada els hi demano disculpes per la premura d’haver-ho fet tan just. Ja hi 
entrarem  en tot cas quan debatem la moció però bàsicament  hem volgut generalitzar una 
mica el tema de la moció perquè creiem que en un moment com el que estem vivint on 
realment hi ha molts conflictes i molts atacs a molts llocs de manera tan indiscriminada ens 
semblava que centrar-ho només en un punt concret en una zona  en concret no era el que 
tocava, de tota manera jo la llegeixo i evidentment la debatem. 

 
“Moció en favor de la Pau al Pròxim Orient 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Atesa la gran preocupació que ens produeix la situació de conflicte al Pròxim Orient. 
 
Atesa la situació de crisi humanitària que es viu a la zona. Els conflictes bèl·lics han causat 
milers de morts i  ferits, i de refugiats sense llar, escoles i hospitals danyats i destruïts, i 
greus problemes de subministrament d’aigua i d’energia fruit de la destrucció de les 
principals infraestructures. 
 
Atès que el bloqueig i el bombardeig indiscriminat sobre la població civil van ser considerats 
crims de guerra contra la humanitat. 
 
Atès que el conflicte a la zona a causat milions de víctimes que sobreviuen en camps de 
refugiats sobrepoblats.   
 
Atès que aquest Ajuntament reconeix el dret dels pobles a l’autodeterminació. 
 
Atès que aquest Ajuntament és partidari de la pau i creu injustificable la mort d’éssers 
humans. Manifestem la nostra solidaritat amb els pobles que pateixen confictes bèl·lics i on 
es vulneren els Drets Humans. 



	  

	  

 
 
Per tot l'anterior, proposem els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Dirigir-se al secretari general de les Nacions Unides, al Govern espanyol i al 
Parlament de Catalunya manifestant el següent: 
 
La pau és un valor irrenunciable, de la qual som defensors, i reclamem de la Comunitat 
Internacional que aturi l’enfrontament i les matances. En aquest sentit, ens fem ressò de la 
petició de protecció internacional als territoris més castigats. 
 
Els Pobles tenen dret a viure en pau i a desenvolupar les eines jurídiques que facilitin el seu 
reconeixement i la seva viabilitat, i per tant, a constituir un estat propi . 
 
Només la pau, el respecte a la vida i als drets humans podran restablir la justícia i la 
convivència entre cultures i pobles. La cultura de la pau ha de ser el repte a assolir.  
 
Segon.- la fabricació i sobretot el comerç d’armes alimenten els conflictes. Demanem 
responsabilitat als estats respecte la utilització d’aquest armament. 
 
Tercer.- Fem una crida a totes les organitzacions polítiques, socials, culturals i solidàries de 
Martorell a expressar el seu suport i solidaritat amb els pobles afectats, sobretot els més 
febles i castigats pels conflictes.” 
 
Sotmesa  a votació l’esmena presentada, aquesta resulta aprovada per 12 vots a favor dels 
senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I 
BALAGUÉ,  JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I 
FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, Ma. MERCÈ MORERA I SANTAFÉ, ADOLF 
BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL BARON, i FRANCESC 
ARPAL MACIÀ,  i 9 vots en contra dels senyors/es LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS 
MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ 
A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN 
MORENO LÓPEZ, i RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ.  
 
La regidora Sra. Laura Ruiz Sigüenza, diu:  Bé novament  la seva majoria absoluta de 
Convergència i Esquerra ens obliga a retirar aquesta moció , aquesta esmena a la totalitat 
que han presentat a la totalitat a última hora cinc minuts abans, no entraré de nou   com ha 
comentat el meu company Ricard a criticar aquesta forma d’actuar però és que aquesta 
esmena a la totalitat que acaben de presentar i que s’ha aprovat és un autèntic brindis al sol, 
és una declaració d’intencions jo pensava que la gent que som en aquest consistori 
especialment Convergència i especialment Esquerra també perquè no, tenien clar que de 
vegades per garantir els drets i les llibertats d’un poble de vegades s’ha d’anar una mica 
més enllà que declarar simplement les intencions per la pau i tal , que està molt, eh, i en una 
moció a part que no anés en concret de la situació del poble palestí hauríem votat a favor  
d’aquesta esmena no hi hauria cap mena de problema clar que estem a favor de la pau 
només faltaria, però com garantim aquesta pau ? com la garantim ? Es diu BDS el moviment 
de la societat civil palestina per assolir la llibertat del seu poble, es diu BDS i vostès han fet 
que haguem de retirar una moció que va precisament encarada a fer que Israel acati el dret 
internacional i reforçar la posició de Palestina a la negociació  amb  de l’estat d’Israel que 



	  

	  

l’està colonitzant, ens obliguen a retirar una moció que va d’això per declarar la pau a 
l‘Orient Mitjà que està molt bé, que estem a favor de la pau però és que d’això no anava la 
moció, és que era una exigència d’una organització que fa molts anys que està treballant per 
assolir realment la pau, però amb fets i amb mecanismes que siguin pràctics, que assoleixin 
resultats , ens emmirallem amb els països nòrdics i qui està encapçalant les sancions a 
empreses d’Israel que el que estan fent és construir en territoris ocupats és Suècia, és 
Noruega , és Holanda, és Finlàndia, ens emmirallem amb ells però ara el que estem fent és 
tombar una moció que va precisament de fer el que països en els quals ens emmirallem 
estan fent, surto d’aquest Ple profundament decebuda amb Esquerra especialment i amb 
Convergència, perquè jo em pensava de veritat que arribaria a un acord a un punt per tal de 
al final lluitar perquè el poble palestí tingui llibertats i drets plenament garantits, i sembla que 
no ha estat així, bueno... Espero poder presentar en un altre moment aquesta  moció i que 
realment esmenin i discutim i arribem a una moció que sigui consensuada però no que a 
cinc minuts de començar el Ple ens presentin una que va d’un tema totalment diferent sobre 
la pau en genèric, que està molt bé, però que no té res a veure amb la situació i amb el 
conflicte en el qual es troba Palestina, simplement em sento profundament decebuda, 
simplement, no tinc res més a dir, retirem la moció evidentment.        
 
El Sr. Alcalde diu: Jo crec que li hem donat l’oportunitat de que es pugui explicar 
tranquil·lament  i per tant doncs respectem , no perdoni, només faltaria no, es a dir quan es 
retira la moció no s’entra a debatre el punt, això suposo que ho saben, tots els grups 
municipals vostès també suposo que ho saben , quan es retiren els punts, perdoni si jo li he 
sentit que deia , exacte ha dit això, Sr. Tomàs estic parlant jo , no faci les sortides de to 
habituals, jo l’únic que li estic dient és que en el moment en que no s’entra a debatre un punt 
no s’entra a debatre , com que he vist que la Sra. Ruiz volia explicar-se li he donat la paraula 
i ha tingut l’oportunitat de fer-ho, és així, no ? res més, a llavors ara per respondre té la 
paraula la Sra. Riera, i tancaríem  perquè repeteixo no és un punt que vagi a l’ordre del dia.  
 
La regidora Sra. Míriam Riera Creus, diu:   Sra. Ruiz, probablement amb molts dels punts 
que s’expliciten en aquesta moció probablement hi  podem estar d’acord i amb d’altres 
potser no tant , jo ja li he dit que en el moment en el que ens trobem creia que no era bo, és 
a dir per què Palestina i no Síria ? , es a dir per què centrar  amb una zona o una altra ?, es 
a dir nosaltres presentem un compromís ferm amb tot el que és la zona del Pròxim Orient 
vostè pot pensar que és un brindis al sol , jo crec, creiem com a govern que no és massa 
funció d’un consistori impulsar bloquejos comercials i sobretot impulsar bloquejos acadèmics 
i culturals , es a dir és una cosa a mi em fa feredat votar o sigui fer un bloqueig entre 
intercanvis acadèmics i culturals , és una cosa que em fa feredat qui sóc jo per demanar 
això ? I sé que ... no vull entrar a debatre la moció,  sé que diu que és una excepció, però 
qui valora aquestes excepcions ? per tant,  realment és un tema que creiem que no era el 
moment  i que realment nosaltres el que volíem era expressar aquest compromís per la pau, 
dient-li que moltes de les coses les compartim i d’altres no.   
 
      7. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE SOM MARTORELL, PSC 
I MOVEM MARTORELL-ENTESA DE SUPORT A LES VÍCTIMES DE LA TALODOMIDA A 
ESPANYA. 
  
La regidora Sra. Raquel Pérez llegeix la moció: 
 
“BREU HISTÒRIA DE LA TALIDOMIDA A ESPANYA: 
 
La Talidomida es patentà a Espanya al març de 1.954, es tractava d'un meravellós sedant 



	  

	  

sense efectes secundaris, i a més pal·liava les nàusees i vòmits a les embarassades. Van 
començar a néixer un nombre desproporcionat de nens amb greus malformacions en braços 
i/o cames, fins i tot mancant d'ambdues, i al novembre de 1.961 els doctors Widukim Lenz 
(alemany) i Claus Knapp (espanyol) descobreixen la relació entre la Talidomida i les 
malformacions. Entre Novembre de 1.961 i Maig de 1.962 és retirada al Món sencer, 
tret……… d'Espanya, on es continua venent àdhuc sabent les seves conseqüències, 
almenys fins a 1.975. La farmacèutica alemanya Grünenthal va fer a Espanya el seu negoci. 
La catàstrofe de la Talidomida va servir per canviar tota la legislació en matèria de control 
sanitari de medicaments, aliments, begudes i articles de consum humà, per la qual cosa 
podem dir que gràcies a la Talidomida la humanitat pot estar tranquil·la amb les coses que 
es porta a la seva boca, especialment els medicaments. El reconeixement l'agraïment 
envers les seves víctimes, a Espanya,ha estat absolutament nul. 
 
BREU RESUM DE LA LLUITA D' AVITE EN AQUESTS 11 ANYS: 
 
Onze han estat els anys de lluita en la recerca d'una equiparació amb les víctimes de 
Talidomida de la resta d'Europa, i en aquest llarg camí només hem aconseguit un Reial 
decret (1006/2010) que reconeixia únicament a 24 persones, i les concedia el que el propi 
text denomina “Ayuda Solidaria”, o dit d'una altra manera més col·loquial, una almoina 
perquè romangem  callats.  
 
Hem aconseguit també que la Talidomida sigui inclosa en el Reial decret 1851/2009 entre 
les causes que justifiquen una jubilació anticipada amb 56 anys a les persones que superin 
el 45% de discapacitat. Paradoxalment, no hi ha organisme oficial (i gratuït) que reconegui 
qui és afectat de Talidomida i qui no, per la qual cosa orquestrem un Reial decret al que les 
víctimes de Talidomida no tenen possibilitat d'acollir-se per mancar de reconeixement 
“oficial” 
I com a colofó demandem pel civil al laboratori alemany Grünenthal guanyant el judici 
completament en primera instància, sent anul·lat solament per prescripció per l'Audiència 
Provincial de Madrid (sense ajudes de ningú ni subvencions de cap empresa ni pública ni 
privada, únicament subsistint amb les quotes mensuals dels seus socis). 
 
BREU SITUACIÓ ACTUAL I COMPARATIU, PEL QUE FA A LES VÍCTIMES D'ALTRES 
PAÏSOS: 
La comparativa és molt senzilla, es resumeix en dos simples punts: 
 
a) Totes les víctimes dels països europeus han percebut: 
1- Una indemnització 
2- Pensions vitalícies per a les seves víctimes que els garanteix una supervivència digna, i 
sobretot independència. 
3- Unitats mèdiques especialitzades 
4- Unitats psicològiques especialitzades 
5- Gratuïtat en medicaments, pròtesis i ortopròtesis 
 
b) A Espanya……………RES DE RES 
 
SITUACIÓ ACTUAL DE LES VÍCTIMES ESPANYOLES I CATALANES EN EL NOSTRE 
PAÍS: 
 
Les víctimes vives de Talidomida que queden a Espanya i catalunya, la gran majoria, 
sobreviu de les ajudes familiars, la caritat, l'església, les institucions d'ajuda social, i fins i tot 



	  

	  

exercint la mendicitat pels sòls dels carrers de les grans ciutats. Petit favor per a aquells a 
qui la humanitat deu tant.  
 
Per tot això  els Grups Municipals PSC-CP, SOM-MARTORELL, PP I MOVEM-MARTORELL 
presentem la presente moció, per a la seva aprovació i acord oportú, els següents punts: 
 
PUNT 1º) Declarar el Suport UNÀNIM I SOLIDARI de l'Ajuntament de Martorell, envers les 
víctimes de la Talidomida a Espanya i Catalunya , i en particular a l'Associació AVITE, per la 
seva lluita incansable i sense treva, en pro i a favor de les víctimes d'aquest fàrmac a 
Espanya i Catalunya , pel deute històric que el nostre país té amb els afectats i els seus 
familiars, des de fa 60 anys. 
 
PUNT 2º) Instar i escriure a la farmacèutica alemanya Grünenthal, l'imperi farmacèutic 
mundial i establerta a Espanya, responsable de la massacre, sol·licitant-li que sense dilació, 
indemnitzi els afectats espanyols, a la següent adreça: 
 
DIRECTOR GENERAL DE GRÜNENTHAL ESPAÑA 
C/ Dr. Zamenhof, 36 
28027 MADRID 
 
PUNT 3º) Que independentment a la indemnització a la qual puguin tenir dret cadascun dels 
afectats, pel dany que li va produir la farmacèutica en els seus cossos abans de néixer, a 
més dels danys nous, continus i permanents que segueixen apareixent en els seus cossos 
cada dia, després de 60 anys, instar també i escriure des d'aquest Ajuntament, al President 
del Govern d'Espanya, perquè com a mesura social, el govern de la nació, (a través de 
l'organisme que correspongui) filtri qui pot ser afectat o no, de Talidomida a Espanya, i 
concedeixi pensions vitalícies als afectats, fins que morin, com estan percebent els afectats 
de la resta de països del món, menys a Espanya.  
 
PUNT 4º) Enviar l'acta i l'acord adoptat per aquest respecte a aquesta MOCIÓ, tant a 
l'Associació AVITE, C/ Llevadora Carmita, 1-2º-H 30820 ALCANTARILLA (Múrcia) , així com 
AVITE Catalunya C/ Fluvià 43 08019 Barcelona , com al laboratori alemany Grünenthal 
establert a Espanya, com a multinacional, i també al Govern d'Espanya, representada pel 
seu President del Govern i President de la Generalitat de Catalunya, Congrès dels Diputats i 
Parlament de Catalunya.”  
 
La regidora Sra. Mercè Morera diu:  Només prendre la paraula  per dir que el nostre 
posicionament serà de recolzar aquesta moció, com no podria ser d’altra manera. Gràcies 
 
El regidor Sr. Francisco J. Arpal  diu: Bé, el nostre grup donem el nostre recolzament 
perquè d’una vegada per totes, es faci justícia i es tracti a totes les víctimes d’aquesta 
tragèdia històrica sense cap mena de discriminació. Gràcies  
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Sí, molt breument com a ponents, evidentment que 
donarem suport a aquesta moció, comentar que pel que fa  a la associació Avite aquí a 
Catalunya, ens vam ficar en contacte amb la seva presidenta Josefina Mompeó, i ens va 
confirmar que per saber exactament que sortia quan la vam presentar l’altre vegada, 
quantes persones pot haver-hi afectades aquí a Catalunya, ens va explicar que 
aproximadament són unes 60, però cal tenir en compte que són 60 persones afectades que 
estan associades a l’associació Avite, que segurament  n’hi haurà alguna més. També ja ho 
vam comentar en el seu dia un il·lustre martorellenc que ens va donar molts dies de glòria 



	  

	  

amb la seva activitat esportiva, que és l’Àngel Marín, que és un dels promotors d’Avite 
Espanya, per tant creiem que era important que al seu poble, a on tants èxits va assolir en el 
seu moment, tanta glòria ens va donar, estigués al seu costat. Gràcies  
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Si, per tancar, només donar les gràcies al Jesús Marín, 
que és el germà de l’Àngel, que avui ens acompanya. 
 
 Sotmesa la moció a votació, aquesta resulta aprovada per unanimitat dels assistents: 
 
“BREU HISTÒRIA DE LA TALIDOMIDA A ESPANYA: 
 
La Talidomida es patentà a Espanya al març de 1.954, es tractava d'un meravellós sedant 
sense efectes secundaris, i a més pal·liava les nàusees i vòmits a les embarassades. Van 
començar a néixer un nombre desproporcionat de nens amb greus malformacions en braços 
i/o cames, fins i tot mancant d'ambdues, i al novembre de 1.961 els doctors Widukim Lenz 
(alemany) i Claus Knapp (espanyol) descobreixen la relació entre la Talidomida i les 
malformacions. Entre Novembre de 1.961 i Maig de 1.962 és retirada al Món sencer, 
tret……… d'Espanya, on es continua venent àdhuc sabent les seves conseqüències, 
almenys fins a 1.975. La farmacèutica alemanya Grünenthal va fer a Espanya el seu negoci. 
La catàstrofe de la Talidomida va servir per canviar tota la legislació en matèria de control 
sanitari de medicaments, aliments, begudes i articles de consum humà, per la qual cosa 
podem dir que gràcies a la Talidomida la humanitat pot estar tranquil·la amb les coses que 
es porta a la seva boca, especialment els medicaments. El reconeixement l'agraïment 
envers les seves víctimes, a Espanya,ha estat absolutament nul. 
 
BREU RESUM DE LA LLUITA D' AVITE EN AQUESTS 11 ANYS: 
 
Onze han estat els anys de lluita en la recerca d'una equiparació amb les víctimes de 
Talidomida de la resta d'Europa, i en aquest llarg camí només hem aconseguit un Reial 
decret (1006/2010) que reconeixia únicament a 24 persones, i les concedia el que el propi 
text denomina “Ayuda Solidaria”, o dit d'una altra manera més col·loquial, una almoina 
perquè romangem  callats.  
 
Hem aconseguit també que la Talidomida sigui inclosa en el Reial decret 1851/2009 entre 
les causes que justifiquen una jubilació anticipada amb 56 anys a les persones que superin 
el 45% de discapacitat. Paradoxalment, no hi ha organisme oficial (i gratuït) que reconegui 
qui és afectat de Talidomida i qui no, per la qual cosa orquestrem un Reial decret al que les 
víctimes de Talidomida no tenen possibilitat d'acollir-se per mancar de reconeixement 
“oficial” 
I com a colofó demandem pel civil al laboratori alemany Grünenthal guanyant el judici 
completament en primera instància, sent anul·lat solament per prescripció per l'Audiència 
Provincial de Madrid (sense ajudes de ningú ni subvencions de cap empresa ni pública ni 
privada, únicament subsistint amb les quotes mensuals dels seus socis). 
 
BREU SITUACIÓ ACTUAL I COMPARATIU, PEL QUE FA A LES VÍCTIMES D'ALTRES 
PAÏSOS: 
La comparativa és molt senzilla, es resumeix en dos simples punts: 
 
a) Totes les víctimes dels països europeus han percebut: 
1- Una indemnització 
2- Pensions vitalícies per a les seves víctimes que els garanteix una supervivència digna, i 



	  

	  

sobretot independència. 
3- Unitats mèdiques especialitzades 
4- Unitats psicològiques especialitzades 
5- Gratuïtat en medicaments, pròtesis i ortopròtesis 
 
b) A Espanya……………RES DE RES 
 
SITUACIÓ ACTUAL DE LES VÍCTIMES ESPANYOLES I CATALANES EN EL NOSTRE 
PAÍS: 
 
Les víctimes vives de Talidomida que queden a Espanya i catalunya, la gran majoria, 
sobreviu de les ajudes familiars, la caritat, l'església, les institucions d'ajuda social, i fins i tot 
exercint la mendicitat pels sòls dels carrers de les grans ciutats. Petit favor per a aquells a 
qui la humanitat deu tant.  
 
Per tot això  els Grups Municipals PSC-CP, SOM-MARTORELL, PP I MOVEM-MARTORELL 
presentem la presente moció, per a la seva aprovació i acord oportú, els següents punts: 
 
PUNT 1º) Declarar el Suport UNÀNIM I SOLIDARI de l'Ajuntament de Martorell, envers les 
víctimes de la Talidomida a Espanya i Catalunya , i en particular a l'Associació AVITE, per la 
seva lluita incansable i sense treva, en pro i a favor de les víctimes d'aquest fàrmac a 
Espanya i Catalunya , pel deute històric que el nostre país té amb els afectats i els seus 
familiars, des de fa 60 anys. 
 
PUNT 2º) Instar i escriure a la farmacèutica alemanya Grünenthal, l'imperi farmacèutic 
mundial i establerta a Espanya, responsable de la massacre, sol·licitant-li que sense dilació, 
indemnitzi els afectats espanyols, a la següent adreça: 
 
DIRECTOR GENERAL DE GRÜNENTHAL ESPAÑA 
C/ Dr. Zamenhof, 36 
28027 MADRID 
 
PUNT 3º) Que independentment a la indemnització a la qual puguin tenir dret cadascun dels 
afectats, pel dany que li va produir la farmacèutica en els seus cossos abans de néixer, a 
més dels danys nous, continus i permanents que segueixen apareixent en els seus cossos 
cada dia, després de 60 anys, instar també i escriure des d'aquest Ajuntament, al President 
del Govern d'Espanya, perquè com a mesura social, el govern de la nació, (a través de 
l'organisme que correspongui) filtri qui pot ser afectat o no, de Talidomida a Espanya, i 
concedeixi pensions vitalícies als afectats, fins que morin, com estan percebent els afectats 
de la resta de països del món, menys a Espanya.  
 
PUNT 4º) Enviar l'acta i l'acord adoptat per aquest respecte a aquesta MOCIÓ, tant a 
l'Associació AVITE, C/ Llevadora Carmita, 1-2º-H 30820 ALCANTARILLA (Múrcia) , així com 
AVITE Catalunya C/ Fluvià 43 08019 Barcelona , com al laboratori alemany Grünenthal 
establert a Espanya, com a multinacional, i també al Govern d'Espanya, representada pel 
seu President del Govern i President de la Generalitat de Catalunya, Congrès dels Diputats i 
Parlament de Catalunya.”  
 
 
 



	  

	  

 
     8. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PSC, SOM MARTORELL, 
MOVEM MARTORELL-ENTESA I PARTIT POPULAR, EN DEFENSA DE LA REBAIXA DE 
L’IVA CULTURAL QUE AFECTA A LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROXIMITAT I A 
L’ACCÈS A LA CULTURA EN L’ÀMBIT LOCAL. 
 
La regidora Sra. Remedios Márquez llegeix la moció: 
 
 “D'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, els Grups Municipals PSC-CP, SOM-MARTORELL, MOVEM 
MARTORELL I PARTIDO POPULAR de l'Ajuntament de  MARTORELL desitjan sotmetre a 
la consideració del Ple  la següent Moció: 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica pujada de 
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis culturals, amb 
excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot Europa: el 21%. Aquesta 
mesura no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per a la creació i 
l'accés de la cultura de la majoria de la nostra ciutadania.  
 
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de Diputats 
com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent a Interpel·lació de 
reforma per rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren ambdues derrotades per 
la majoria absoluta del PP. 
 
La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura com a sector 
d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a la mateixa per part 
de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi augmentat 
significativament, doncs l’escàs creixement d’aquest impost indirecte, ha quedat reabsorbit 
per la caiguda de les bases impositives i per tant dels ingressos per IRPF, societats i 
seguretat social, que ha suposat una disminució de la demanda i, conseqüentment, de la 
facturació en el sector cultural. 
 
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda mostra de 
miopia per part d'aquest Govern estatal, i en concret, pel seu efecte directe sobre el foment 
de nova creació cultural de proximitat i de petit format existents en moltes ciutats i pobles, i 
per tant afectant a l’economia local de molts municipis com el nostre.  
 
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, en la 
seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un paper 
principal, són també directament perjudicades amb aquesta mesura. 
 
Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la pujada de 
l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat, els Grups Municipals PSC-CP, 
SOM-MARTORELL, MOVEM MARTORELL I PARTIDO POPULAR de l'Ajuntament de  
Martorell presentan per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la MOCIÓ 
instant al Govern d'Espanya a: 
 

1. Rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, 



	  

	  

procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de continguts culturals (com 
cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu tipus en el 5% -i, mantenint el 
4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres àmbits d'especial interès cultural i 
especialment aquelles que van directament adreçades al públic infantil-. 

2. Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin del 
reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o patrocini amb 
desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció fiscal. 

3. Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, l'establiment d'un 
IVA reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori de la Unió, amb 
l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i promoció de la 
creació i el consum cultural. 

4. Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de Cultura, al 
Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i Associació de 
Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del nostre municipi.” 

El regidor Sr. Sergi Corral  diu: Bona nit a tothom, en primer lloc ens hagués agradat que 
aquesta moció també hagués sigut demanada perquè ens haguéssim adherit a la mateixa, i 
la moció l’haguéssim presentat tots els grups, de manera inicial, però en qualsevol cas i 
principalment em sorprèn, i celebrem  i felicitem al PP, al Sr. Arpal personalment, en què 
s’adhereixi a la mateixa, per tant no hi moció i esmenes algunes i votarem a favor.  

     

El regidor Sr. Francisco J. Arpal  diu: Bé tothom sap en quines condicions econòmiques 
va deixar l’anterior govern del Sr. Zapatero Espanya, estàvem a punt del rescat, decreixíem 
en aquells moments a un menys 0,6%, no hi havia liquiditat per poder pagar les pensions, el 
número de persones aturades era de 4.423.000, estàvem econòmicament en fallida. I és 
cert que el govern del PP va tenir que prendre mesures impopulars, i una d’elles, tal com es 
diu en aquesta moció, va ser la de la pujada de l’IVA cultural al 21%, amb excepció dels 
llibres de text. Més que una miopia, va ser una més de les necessitats econòmiques del 
moment, més que curt de vista política, va ser una qüestió de recurs de diners, ara la 
legislatura ja està acabada, serà el govern que surti de les urnes al proper 20 de desembre 
que tindrà que decidir en temes de fiscalitat, el grup PP recolza aquesta moció perquè una 
vegada s’han capgirat els indicadors econòmics, ja que del -0,6% de decreixement que va 
deixar el govern Zapatero al final de la legislatura anterior, el govern del PP i deixa un 
creixement del 3,2%. Per tant considero que mesures com aquestes gràcies al actual 
econòmic doncs podran ser reconsiderades. Gràcies  

 

El regidor Sr. José A. Simón  diu: Només dos apunts, no tenia intenció d’intervenir, però 
després de sentit al Sr. Arpal, que aquesta moció la presentem conjuntament, només li havia 
de dir una cosa, la cosa estava malament, però per fer amnisties fiscals i regalar diners al 
banc no estava tant malament, o sigui que ja estava malament per depèn de qui. I només fer 
una petita apreciació a la moció que es presenta, es demana la revisió, el tipus impositiu de 
la cultura, crec que seria important fer una revisió total dels tipus impositius que tenim en 
aquests moments, perquè hi ha productes de primera necessitat, que considerem que són 
de primera necessitat que tenen el mateix tipus impositius que  els productes que són de 



	  

	  

luxe. O sigui que s’hauria de fer una reforma total dels tipus impositius que tenint 
actualment. Gràcies 
 
La regidora Sra. Remedios Márquez diu: Bien, a pesar de lo que se ha dicho, dar las 
gracias, porque esto revertirà en la cultura de todo el mundo, infantiles y de adultos, para 
que podamos ir más al cine, al teatro y demás, o sea que a pesar de lo que se ha dicho, dar 
las gracias, nada más. 
 
 Sotmesa la moció a votació, aquesta resulta aprovada per unanimitat dels assistents: 
 
“D'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, els Grups Municipals PSC-CP, SOM-MARTORELL, MOVEM 
MARTORELL I PARTIDO POPULAR de l'Ajuntament de  MARTORELL desitjan sotmetre a 
la consideració del Ple  la següent Moció: 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica pujada de 
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis culturals, amb 
excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot Europa: el 21%. Aquesta 
mesura no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per a la creació i 
l'accés de la cultura de la majoria de la nostra ciutadania.  
 
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de Diputats 
com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent a Interpel·lació de 
reforma per rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren ambdues derrotades per 
la majoria absoluta del PP. 
 
La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura com a sector 
d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a la mateixa per part 
de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi augmentat 
significativament, doncs l’escàs creixement d’aquest impost indirecte, ha quedat reabsorbit 
per la caiguda de les bases impositives i per tant dels ingressos per IRPF, societats i 
seguretat social, que ha suposat una disminució de la demanda i, conseqüentment, de la 
facturació en el sector cultural. 
 
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda mostra de 
miopia per part d'aquest Govern estatal, i en concret, pel seu efecte directe sobre el foment 
de nova creació cultural de proximitat i de petit format existents en moltes ciutats i pobles, i 
per tant afectant a l’economia local de molts municipis com el nostre.  
 
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, en la 
seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un paper 
principal, són també directament perjudicades amb aquesta mesura. 
 
Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la pujada de 
l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat, els Grups Municipals PSC-CP, 
SOM-MARTORELL, MOVEM MARTORELL I PARTIDO POPULAR de l'Ajuntament de  
Martorell presentan per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la MOCIÓ 
instant al Govern d'Espanya a: 
 



	  

	  

1. Rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, 
procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de continguts culturals (com 
cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu tipus en el 5% -i, mantenint el 
4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres àmbits d'especial interès cultural i 
especialment aquelles que van directament adreçades al públic infantil-. 

2. Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin del 
reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o patrocini amb 
desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció fiscal. 

3. Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, l'establiment d'un 
IVA reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori de la Unió, amb 
l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i promoció de la 
creació i el consum cultural. 

4. Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de Cultura, al 
Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i Associació de 
Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del nostre municipi.” 

 
     9. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, 
ERC, PSC  I SOM MARTORELL, PER DEMANAR EL PAGAMENT DEL DEUTE QUE LA 
GENERALITAT TÉ AMB LES FARMÀCIES. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs llegeix la moció: 
 
 “Atès que des del Govern de la Generalitat, mitjançant el Servei Català de la Salut 
(Catsalut), acumula retards i/o impagaments amb les oficines de farmàcia.  
 
Atès que a principis del mes de octubre de 2015, el Consell de Col·legis de Farmacèutics de 
Catalunya diu  que el Govern de la Generalitat està  incomplint el seu compromís de liquidar, 
el deute amb les farmàcies, el qual ascendeix a uns 350.000.000 euros.  
 
Atès que el sector de les farmàcies és una de les primeres línies assistencials del sistema 
sanitari, motiu pel qual els perjudicis que pateixen impacten greument tant en la globalitat del 
sistema sanitari, com en la ciutadania més necessitada. 
 
Atès que la situació en la que es troba aquest sector, provocada pels impagaments de la 
Generalitat, derivats de la manca d’un model de finançament adequat i pendent de revisió 
des del 2014 per part de l’Estat, està provocant la desprotecció de molts autònoms, 
l'acomiadament de treballadors i treballadores i, fins i tot, el tancament de petites empreses; 
alhora que posa en risc el dret a l'accés als medicaments per part de la ciutadania. 
 
Atès que des del Grups Municipals de Convergència, PSC, Movem, Esquerra, i SOM 
reivindiquem que la responsabilitat dels poders públics en general i de la Generalitat en 
particular és donar resposta per una banda als i les catalanes en situació de vulnerabilitat 
degut al seu estat de salut, i per l'altra, a les oficines de farmàcia que no poden esdevenir les 



	  

	  

creditores del Govern de la Generalitat, proposem al Ple de l’Ajuntament de Martorell els 
acords següents: 
 
1. Instar al pròxim Govern de la Generalitat a convocar de manera imminent la Taula del 
Medicament de Catalunya, amb tots els agents relacionats amb el sector del medicament a 
Catalunya (la indústria, la distribució, les oficines de farmàcia, els consells de col·legis 
professionals, les patronals del sector, els fòrums de pacients, els experts de diverses 
institucions, i el Departament de Salut) que faciliti trobar camins per a superar aquesta 
situació. 
  
2. Exigir al pròxim Govern de la Generalitat l’elaboració d’un calendari que serveixi de full de 
ruta per eliminar el deute que el Govern té contret amb les oficines de farmàcia. 
 
3. Denunciar el dèficit de finançament de la Generalitat de Catalunya i el bloqueig del 
Govern de l'Estat de la partida per fer front a aquests pagaments amb càrrec al FLA (Fons 
de Liquiditat autonòmica), i exigir al Ministeri d’Hisenda que autoritzi els pagaments i efectuï 
la transferència per fer front a les despeses. 
  
4. Traslladar aquests acords al Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, als Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l'Associació Catalana de Municipis.” 
 
El Sr. Alcalde diu:  Pel que he entès el grup del PP també s’adheria oi a la moció?, ho dic, 
perdó li pregunto al Sr. Arpal, Sr. Arpal, li haig de preguntar jo Sr. Tomás, lo que li pregunto 
jo si ell em diu que s’adhereix llavors ho tindrem en compta, perquè llavors, com suposo que 
tots saben, es modifica l’ordre d’intervencions eh, per això ho pregunto. Per tant Sr. Arpal 
entenc que vostè també és proponent eh, és així? 
 
El regidor Sr. Francisco J. Arpal  diu: No, jo en un principi era proponent, però després 
quan es va presentar l’esmena vaig dir que no. 
 
El Sr. Alcalde diu:  I ara per tant no s’adhereix?, d’acord gràcies. Així doncs li toca a vostè 
la intervenció Sr Arpal. Gràcies 
 
El regidor Sr. Francisco J. Arpal  diu: Gràcies Sr. Alcalde, bé al llarg d’aquesta legislatura 
Catalunya està l’autonomia que més diners s’ha emportat del fons de liquidat econòmica del 
FLA, en concret, i segons xifres del Tribunal de Comptes, entre els anys 2012 i 2014, ha 
obtingut 31.118 milions d’€ a través d’aquesta via. La quantitat si sumen els que 
aproximadament 15.158 milions d’aquest any, superarà els 47.000 milions d’€. Aquesta xifra 
equival al 40% de les quanties totals posades a disposició de les regions per part del 
Ministeri d’Hisenda, que hauran estat una vegada que acabi l’any, gairebé 132.000 milions 
d’€. 
La veritat és que la situació financera de Catalunya és la més delicada de totes les 
comunitats, el seu volum de deute és el més gran de totes, 67.885 milions, segons dades 
del Banc d’Espanya, la qual cosa li ha fet mereixedora de la pitjor entre les agències de 
qualificació, primer va estar Standard & Poor’s, i fa uns quants dies Fitch, doncs va dir que 
estàvem per sota del bo escombraries. I el seu dèficit malgrat el compromís de Catalunya 
d’estar en un 0,7%, se n’anirà per sobre del 2%, tal com indica l’autoritat independent de la 
responsabilitat. Clar, aquí ens hem de preguntar en què es gasten els diners dels catalans la 
Generalitat de Catalunya? Doncs bé aquest any el govern de la Generalitat ha increment un 
23,5, les ajudes als mitjans de comunicació catalans, destaquem subvencions a mitjans a 



	  

	  

les illes balears, a la comunitat valenciana, en plena crisi, l’executiu català és el que més 
conselleries tenia, afegint fins i tot una més, pel que fa al anterior mandat, a més Artur Mas 
és el President autonòmic que més diners cobra, del 2012 al 2014 el govern a triplicar les 
subvencions als casals catalans a l’estranger. La falta de transparència no permet tenir 
dades sobre les anomenades ambaixades catalanes, però el que si sabem és que el cost, 
per exemple de l’oficina de Paris és de 400.000 € anuals, i el de Nueva York 500.000, per 
cert que està al Rockefeller Center. La televisió pública de Catalunya, TV3, crec que 
subvencions per valor de 262 milions d’€, és la televisió autonòmica més cara d’Espanya, 
després ve la del país Basc, amb 117, la diferència és gran, TV3 té més de 1800 
treballadors, són més que la suma dels treballadors de tele 5, de la 4, la sisena i antena 3 
juntes, TV3 té més personal i millor pagat, del seu pressupost han de dir que el 35% ha 
pagat les nòmines del personal, tele 5 per exemple haig de dir que  el 10,5%, antena 3, el 
15% i TVE el 24%. 
Ara l’aixeta està tancada per la Generalitat en el mercat nacional i internacional a causa de 
la situació dels seus comptes, el govern català només pot finançar-se a través del govern 
d’Espanya. Les males polítiques dels governs catalans durant els últims anys ens han portat 
a tenir el deute més elevat de totes les comunitats autònomes. Més de 67.000 milions. Bé 
Artur Mas quasi ha multiplicat per 5 el deute públic que va deixar el tripartit,  en el 2003 el 
deute era de 14.000 milions d’€, i al 2015 pues més de 67000 milions d’€. Com ha ajudat el 
govern d’Espanya a la generalitat i als catalans, doncs bé, la generalitat ha obtingut el 40% 
de les ajudes estatals a les comunitats autònomes, Catalunya és la comunitat que més ajut 
financer ha demanat al govern d’Espanya, la generalitat ha pogut pagar 904.000 factures i 
33.000 proveïdors, gracies a les partides que ha rebut amb finançament per part del govern 
d’Espanya. En total Catalunya haurà rebut assistència per un total de 47.000 milions d’€, pel 
funcionament de l’administració de la generalitat i el pagament de les seves factures. Bé el 
Sr. Mas, president Mas, no paga les farmàcies, però en canvi no fa gaires dies, acaba de 
destinar 24.200.000 € a donar-se publicitat multimèdia en mitjans impresos i internet, 
publicat si es vol comprovar al DOGC, amb data 4 de novembre, número 6990. Empreses 
beneficiàries, MEDIAPLANING, ARENA MEDIA, FOCUS MEDIA, bé aquestes són les 
prioritats doncs d’un president que econòmicament ha arruïnat a Catalunya, políticament ha 
desfet el seu partit i socialment ha dividit a la societat catalana. Moltes gràcies. 
 
El regidor Sr. José A. Simón  diu: Només per dir que nosaltres en principi si que érem 
ponents de la moció, li vam fer saber al grup socialista, però després de la modificació a la 
mateixa moció que va fer l’equip de govern, ens vam retirar com a ponents de la moció 
perquè no acceptàvem el canvi que feien, tot i així els hi votarem a favor, però no volíem ser 
ponents de la mateixa, bàsicament perquè a l’original que ens van enviar hi havia el segon 
acord que deia, “exigir a la Generalitat de Catalunya la liquidació del deute amb les 
farmàcies realitzant un primer pagament abans de final d’any, i aprovar un calendari que 
serveixi per full de ruta per eliminar el deute del govern” llavors aquí si que era concret i deia 
que com a mínim abans de final d’any s’havia de fer el primer pagament, això es va eliminar 
i segueix una mica en abstracte i una voluntat etèria, per això no la presentàvem 
conjuntament. Gràcies   
 
La regidora Sra. Mercè Morera diu:  És curiós Sr. Arpal, però crec que és ben sabut que el 
FLA, el fons de liquiditat autonòmic, ens el presenta com la panacea, no és cap regal, 
perquè es paguen interessos per aquests diners que nosaltres ja hem avançat, curiosament 
aquest 2015, no n’hi ha, suposo perquè és any electoral, però el 2016 els interessos que 
s’hauran de pagar és del 0,834%, aclarir-ho, això és important. Els diners que tots el 
catalans i catalanes avancem a l’estat espanyol és molt, i el que ens ve és molt poc, la seva 
visió és la seva, la nostra és la nostra. Per tant aquest ofec crec que dóna per entès, es veu 



	  

	  

ben clar que nosaltres volem un estat propi, perquè segurament, no dic que al principi no 
haguéssim d’estrènyer el cinturó, però els catalans i catalanes guanyaríem, i guanyarem 
espero, que hi guanyarem. Dit això volia fer aquesta prèvia per la intervenció que vostè ha 
fet, dir que aquest FLA, la generalitat que el reclama per cobrir el dèficit no finançat, s’ajusta 
estrictament a la normativa d’aquest FLA, per tant, està aprovat, tots el comptes, totes les 
factures que es presenten pels tècnics del Ministeri d’Hisenda de l’estat espanyol, que 
aquesta quantitat des de principi de 2015, podrien estar parlant de entre 2.300 milions i 
2.600 milions, això cal, aquesta forquilla es pot moure depenent de la liquiditat que vingui pel 
2014 quan faci la intervenció general de l’estat. Per tant són molts diners que el Ministeri 
d’Hisenda els té aprovats i que cap aquí no venen. Cal dir, i és important, és que aquests 
diners no van a ingrés corrent de la generalitat, és a dir, el Ministeri d’Hisenda paga 
directament les factures al proveïdors, per tant no digui que nosaltres, o a utilitzat doncs que, 
com si aquests diners que venen del FLA s’utilitzessin  com per pagar altres coses i no és 
pas així, i com que tal com li deia no, el FLA és un préstec i s’han de pagar interessos per 
aquests diners que el catalans i catalanes hem pagat. Per tant jo entenc que aquest FLA el 
que no hauria de fer és incrementar el deute a les comunitats eh, amb aquests interessos i si 
arribés com a ingrés ordinari podria entendre que vostè pogués dir doncs que no paguem en 
aquest cas les farmàcies i gastem diners en altres coses. Però cal dir que els diners del FLA 
va directament al proveïdors, per tant aquí hi ha alguna cosa, o no s’explica prou bé, o no 
interessa explicar-ho prou bé. Moltes gràcies  
  
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Bé després de l’exposició Sr. Arpal, també de la regidora 
Morera, en algunes coses coincidiria amb uns, i amb altres, però nosaltres hem presentat 
aquí aquesta moció, és molt senzill també com ha dit el company José Simón, perquè les 
farmàcies puguin cobrar el més aviat possible, que és en aquests moments la nostra 
preocupació. Sr. Arpal inicialment es va adherir, ara ja ha quedat clar que no, però regidor 
Arpal, si que li agradaria, m’agradaria, és un desig, no ha comentat el seu sentit del vot, 
m’agradaria que una mica en benefici, o amb sensibilitat per a aquestes farmàcies vostè 
repeteixo, donant-li o traient-li la raó d’algunes de les coses que ha dit, li demano per favor 
que votés a favor, o com a minin que no votés en contra, a els demés moltes gràcies pel 
sentit de vot i esperem que tot el que hem esmenat aquí i hem dit pugui servir al objectiu 
final, que és que les farmàcies puguin cobrar. Gràcies   
 
 Sotmesa la moció a votació, aquesta resulta aprovada per unanimitat dels assistents:  
 
 “Atès que des del Govern de la Generalitat, mitjançant el Servei Català de la Salut 
(Catsalut), acumula retards i/o impagaments amb les oficines de farmàcia.  
 
Atès que a principis del mes de octubre de 2015, el Consell de Col·legis de Farmacèutics de 
Catalunya diu  que el Govern de la Generalitat està  incomplint el seu compromís de liquidar, 
el deute amb les farmàcies, el qual ascendeix a uns 350.000.000 euros.  
 
Atès que el sector de les farmàcies és una de les primeres línies assistencials del sistema 
sanitari, motiu pel qual els perjudicis que pateixen impacten greument tant en la globalitat del 
sistema sanitari, com en la ciutadania més necessitada. 
 
Atès que la situació en la que es troba aquest sector, provocada pels impagaments de la 
Generalitat, derivats de la manca d’un model de finançament adequat i pendent de revisió 
des del 2014 per part de l’Estat, està provocant la desprotecció de molts autònoms, 
l'acomiadament de treballadors i treballadores i, fins i tot, el tancament de petites empreses; 
alhora que posa en risc el dret a l'accés als medicaments per part de la ciutadania. 



	  

	  

 
Atès que des del Grups Municipals de Convergència, PSC, Movem, Esquerra, i SOM 
reivindiquem que la responsabilitat dels poders públics en general i de la Generalitat en 
particular és donar resposta per una banda als i les catalanes en situació de vulnerabilitat 
degut al seu estat de salut, i per l'altra, a les oficines de farmàcia que no poden esdevenir les 
creditores del Govern de la Generalitat, proposem al Ple de l’Ajuntament de Martorell els 
acords següents: 
 
1. Instar al pròxim Govern de la Generalitat a convocar de manera imminent la Taula del 
Medicament de Catalunya, amb tots els agents relacionats amb el sector del medicament a 
Catalunya (la indústria, la distribució, les oficines de farmàcia, els consells de col·legis 
professionals, les patronals del sector, els fòrums de pacients, els experts de diverses 
institucions, i el Departament de Salut) que faciliti trobar camins per a superar aquesta 
situació. 
  
2. Exigir al pròxim Govern de la Generalitat l’elaboració d’un calendari que serveixi de full de 
ruta per eliminar el deute que el Govern té contret amb les oficines de farmàcia. 
 
3. Denunciar el dèficit de finançament de la Generalitat de Catalunya i el bloqueig del 
Govern de l'Estat de la partida per fer front a aquests pagaments amb càrrec al FLA (Fons 
de Liquiditat autonòmica), i exigir al Ministeri d’Hisenda que autoritzi els pagaments i efectuï 
la transferència per fer front a les despeses. 
  
4. Traslladar aquests acords al Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, als Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l'Associació Catalana de Municipis.” 
 
   10. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, 
ERC, PSC, MOVEM MARTORELL-ENTESA, PARTIT POPULAR I SOM MARTORELL, DE 
SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE “GARANTIA +55”. 
 
El Sr. Alcalde diu: La presentem amb amplia majoria, i ho vull celebrar així perquè és una 
moció que ens ha portat, i aprofito per saludar al Sr.  Carlos de Pablo, secretari comarcal de 
l’UGT Baix Llobregat, per tant per  llegir i donar lectura a la moció te la paraula la Sra. Canal 
 
La regidora Sra. Núria Canal llegeix la moció: 
 
 “Atès el context de massiva desocupació en el què ens trobem on el 19,6% de la població 
activa major de 55 anys es troba a l'atur, amb escasses perspectives de  recuperació d'una 
activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per 
a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de 
treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d'ocupació i les de 
protecció per desocupació. 
 
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a 
caure a l'atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d'atur de molt llarga 
durada, és evident que en poc temps gran part d'aquest col·lectiu passaran d'un nivell de 
protecció contributiu a un d'assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a 
efectes d'una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el 
subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització. 
 



	  

	  

Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per 
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s'han dirigit a reduir la 
intensitat de la protecció elevant l'edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 
52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, 
limitant el temps durant pel qual es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi 
de majors de 55 anys, que és l'únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de 
cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció 
per desocupació en els majors de 55 anys. 
 
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació han 
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació.  Entenem 
doncs, que s'ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot 
de més de 45 anys, oblidant-se de tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema 
de protecció o deixar-lo al marge dels sistemes  assistencials i empenyer-les a futures 
pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització. 
 
Constatem que aquestes reformes han trencat el transit cap a la jubilació d'aquelles 
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant 
les estratègies d'accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les 
trajectòries laborals personals i possibilitats individuals. 
 
Constatem que aquests fets afecten directament a les rendes actuals d'aquest col·lectiu de 
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida 
activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també 
afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia d'aquesta, doncs els anys en 
desocupació en un context on s'ha augmentat l'edat ordinària de jubilació els penalitzarà 
durament, ja sigui perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per 
al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que 
s'ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o be perquè se'ls 
aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d'anticipar les seves jubilacions. 
 
Gairebé 8 de cada 10 persones a l'atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més 
de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d'inserció o algun altre ajut econòmic, o 
bé no cobren res. Entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i 
l'exclusió social.  
 
Aquest col·lectiu voreja l'edat de jubilació, entenem que és especialment important que es 
prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal 
que se'ls asseguri unes pensions dignes. 
 
Per tot això, es proposa donar suport als següents acords de la proposta, impulsada per la 
UGT de Catalunya i anomenada "Garantia +55": 
 

1) Crear la prestació "Garantia +55" per a les persones de més de 55 anys que es 
trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin 
exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una 
proposta integral i que contempla: 
 

a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent. 
 



	  

	  

b. el manteniment d'entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització 
en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació 
durant la percepció d'aquesta prestació, a efectes del càlcul de les 
prestacions de Seguretat Social per IP, mort i  supervivència i jubilació. 

 
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta 

Social Europea. 
 

3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal 
simplificar i racionalitzar l'actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la 
col·laboració de l'administració central. En conseqüència, abordar i millorar les 
iniquitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions 
econòmiques amb altres rendes (salarials o no). 

 
 

4) Finalitzar amb l'estigmatització de les persones desocupades en general i, 
concretament, de les majors de 55 anys. Només d'aquesta manera podrem millorar 
l'ocupabilitat d'aquestes persones. 

 
5) Analitzar l’eficiència deis programes d'inserció i apostar per accions d'inserció i de 

formació amb continguts reals.” 
 

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Bé volia comentar que per un tema de coherència Sr. 
Morera, ens hagués agradat donat que el vostre grup és el que ha fet la primera presentació 
de la moció, ens agradaria que ens haguessin donat les dades de Martorell, ja que abans 
han parlat de què han rebutjat una moció que hem presentat nosaltres, perquè no afectava a 
Martorell, igual és que no afecta aquesta a Martorell, o no tenim dades. A mi em costa molt 
de saber com treballen sense dades de les persones que realment estan aturades i en 
aquesta situació, i com recolzem una moció o no, en funció de quines dades o no, llavors 
m’agradaria si pogués em contestés i, més que res per una tema de coherència, si ho fem 
amb una, hauria de ser coherent i fer-ho amb dues, si ara estem recolzant al Baix Llobregat, 
perquè aquí està el representant del Baix Llobregat, en l’altre també representàvem al Baix 
Llobregat. Gràcies 

 

El Sr. Alcalde diu: Només per la seva informació Sr. Pérez, hi ha un organisme que depèn 
del Consell Comarcal i que és d’abast comarcal, és l’observatori econòmic del Baix 
Llobregat, a on surt mes a mes, i surt publicat, si que surt, si que surt, deixi’m explicar-li Sra. 
Pérez, surt l’índex d’atur que hi ha, després diferència entre homes, dones, entre menors de 
25 anys, d’entre 25 i crec que són 54 o 44, de 44, 50 i escaig,   i a partir de 50 i escaig, no és 
exactament el mateix, però tenim una xifra bastant aproximada a Martorell eh, la pot 
consultar ara mateix, és a dir, nosaltres sabem que tenim un índex d’atur, que a més a més 
és superior a la mitjana eh, de a comarca, entre altres coses perquè estem en un poble molt 
industrialitzat i hem patit greument la crisi eh, com a conseqüència de la indústria, és la dada 
que li dono perquè pugui consultar-ho vostè en qualsevol mes, perquè surt mes a mes, a 
més a més, per tant és una dada interessant crec. Seguim té la paraula el Sr. Arpal  

 

El regidor Sr. Francisco J. Arpal  diu: Bé tots els grups són conscients de lo complicat i 
difícil que és el trobar feina pels aturats majors de 55 anys, en tot el que això doncs implica, 



	  

	  

tal com s’ha posa de manifest en la moció. Per tant considero que aquesta hauria de ser una 
de les prioritats que hauria de tenir el proper govern de l’estat. Gràcies  

 

El regidor Sr. José A. Simón  diu: La moció que presenten els companys de l’UGT creiem 
que es complerta, però volíem fer una sèrie d’aclaracions sobretot per la gent que ens 
escolta, per donar 4 xifres per aclarir-ho una mica, quan diuen que la base de cotització, és 
a dir, la gent, persones que tenen més de 55 anys i esgoten la seva prestació per 
desocupació i s’han d’acollir a aquest subsidi, que actualment són 426 €, hi ha una base de 
cotització, és a dir, lo que cotitzen per a aquesta persona a la seguretat social, abans de las 
2 reformes que van fer el PP, eren del 125 del tope mínim vigent, és a dir, 941 €, després de 
les dues reformes que això que no va sortir tant a la premsa, van baixar aquesta base de 
cotització, és a dir, lo que tu cotitzes per a la teva pensió els darrers anys de la teva vida 
laboral, és un, són ara 753 €, és a dir 200 € menos que tu cotitzes per la teva jubilació els 
anys que són els que compten per la teva pensió. A banda d’això, a les dues reformes 
també va haver una afegitó, que la gent que té 61 anys, si li obliga a agafar la jubilació, això 
abans no era així, la gent podia allargar aquest subsidi fins als 61. Això comporta que a més 
a més de lo que dèiem abans, deixes de generar per la teva pensió un 24% menos encara. 
És a dir, estem davant d’un col·lectiu fortament estigmatitzat que en el millor dels casos li 
queden 12 anys per la seva jubilació, són els anys amb els quals s’ha de calcular després la 
seva pensió, i que moltes vegades les administracions, o les empreses, però sobretot 
l’administració creiem que no pensa del tot en ells.  
 
Trobem moltes vegades programes d’inserció laboral, per a joves, per a a tot col·lectiu, però 
aquest col·lectiu creiem que és un col·lectiu que com deien els companys de l’UTG, estan 
estigmatitzats, i creiem que s’hauria de fer una aposta gran, perquè és un col·lectiu que 
encara els hi queda una vida laboral àmplia, amb amplis coneixements, i creiem que si que 
es podria aportar una mica més per part de tots. Creiem que és un primer pas, la nostra 
aposta que a més està ara al parlament, és una renda garantida perquè totes les persones 
puguin fer front a les seves despeses mínimes per viure. Entenem que és complementari i 
per això votarem a favor de la moció.  

 

El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Nosaltres també com a ponents, i havent parlat ja amb el 
Carlos de Pablo, votarem a favor d’aquesta moció, i una mica amb relació al que s’acaba de 
comentar segurament i de forma licita s’estan fent molts esforços per la gent jove que tenen 
tot un món o tot un futur per davant i que també estan. Confirmo el que ha dit l’alcalde, 
existeix aquest observatori, de fet marca molt bé els paràmetres que hi ha d’edats, homes i 
dones, i bé a vegades se centren els esforços, com dèiem en altres col·lectius, jo ja m’incloc 
en aquest del 55 anys, permeteu-me que ho digui així. Per tant en té també seriosament 
preocupat. Agrair-li als companys de l’UGT l’esforç que han fet, agrair també als altres 
ajuntaments que entenc que en tots els ajuntaments a on s’ha presentat han donat el seu 
vistiplau, per tant el vot del PSC no podria ser d’una altra manera serà afirmatiu. Gràcies 

 

El Sr. Alcalde diu: Abans permeti’m donar-li una dada a la Sra. Pérez perquè ho he mirat 
ara, són 1119 persones a Martorell, no de més de 55, sinó de més de 44 perquè 
l’observatori discrimina a partir dels 44. Per tant aquí tenim la de més de 44, a mes d’octubre 
Sra. Pérez, és la dada que tenim eh, tenim la dada, a més a més em diu el regidor de 
promoció econòmica que tenim 480 persones majors de 55 anys, jo no la tenia eh.  
 



	  

	  

La regidora Sra. Núria Canal diu: Agraïm doncs les aportacions i el recolzament de tots els 
grups municipals que hi ha representats aquí en el consistori a l’UGT també per aquesta 
iniciativa que ben segur ajudarà a cobrir les necessitats d’aquest col·lectiu que està tant 
malmès i tant tocat per aquesta crisi, persones de més de 55 anys evidentment que se’n 
beneficiaran de tot el territori català, i òbviament aquestes  480 persones de Martorell 
evidentment. Gràcies   
 
 Sotmesa la moció a votació, aquesta resulta aprovada per unanimitat dels assistents: 
 
 “Atès el context de massiva desocupació en el què ens trobem on el 19,6% de la població 
activa major de 55 anys es troba a l'atur, amb escasses perspectives de  recuperació d'una 
activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per 
a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de 
treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d'ocupació i les de 
protecció per desocupació. 
 
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a 
caure a l'atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d'atur de molt llarga 
durada, és evident que en poc temps gran part d'aquest col·lectiu passaran d'un nivell de 
protecció contributiu a un d'assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a 
efectes d'una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el 
subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització. 
 
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per 
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s'han dirigit a reduir la 
intensitat de la protecció elevant l'edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 
52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, 
limitant el temps durant pel qual es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi 
de majors de 55 anys, que és l'únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de 
cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció 
per desocupació en els majors de 55 anys. 
 
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació han 
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació.  Entenem 
doncs, que s'ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot 
de més de 45 anys, oblidant-se de tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema 
de protecció o deixar-lo al marge dels sistemes  assistencials i empenyer-les a futures 
pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització. 
 
Constatem que aquestes reformes han trencat el transit cap a la jubilació d'aquelles 
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant 
les estratègies d'accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les 
trajectòries laborals personals i possibilitats individuals. 
 
Constatem que aquests fets afecten directament a les rendes actuals d'aquest col·lectiu de 
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida 
activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també 
afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia d'aquesta, doncs els anys en 
desocupació en un context on s'ha augmentat l'edat ordinària de jubilació els penalitzarà 
durament, ja sigui perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per 
al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que 



	  

	  

s'ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o be perquè se'ls 
aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d'anticipar les seves jubilacions. 
 
Gairebé 8 de cada 10 persones a l'atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més 
de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d'inserció o algun altre ajut econòmic, o 
bé no cobren res. Entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i 
l'exclusió social.  
 
Aquest col·lectiu voreja l'edat de jubilació, entenem que és especialment important que es 
prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal 
que se'ls asseguri unes pensions dignes. 
 
Per tot això, es proposa donar suport als següents acords de la proposta, impulsada per la 
UGT de Catalunya i anomenada "Garantia +55": 
 

1) Crear la prestació "Garantia +55" per a les persones de més de 55 anys que es 
trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin 
exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una 
proposta integral i que contempla: 

 
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent. 
 
b. el manteniment d'entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de 

cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per 
desocupació durant la percepció d'aquesta prestació, a efectes del càlcul 
de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i  supervivència i 
jubilació. 

 
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la 

Carta Social Europea. 
 
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. 

Cal simplificar i racionalitzar l'actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la 
col·laboració de l'administració central. En conseqüència, abordar i millorar les 
iniquitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions 
econòmiques amb altres rendes (salarials o no). 

 
 
4) Finalitzar amb l'estigmatització de les persones desocupades en general i, 

concretament, de les majors de 55 anys. Només d'aquesta manera podrem 
millorar l'ocupabilitat d'aquestes persones. 

 
5) Analitzar l’eficiència deis programes d'inserció i apostar per accions d'inserció i de 

formació amb continguts reals.” 
 

El Sr. Carlos de Pablo, en representació d’UGT del Baix Llobregat, pren la paraula i 
diu: Si bona nit, seré breu perquè tampoc em pertoca parlar gaire en aquest ple, agraeixo 
en primer lloc la possibilitat de fer-ho,  i els hi vull transmetre Sr. alcalde, Srs. regidors i 
regidores, no només el agraïment, sinó les salutacions fraternals de l’UGT de Catalunya, de 
manera general i en particular de l’UGT del Baix Llobregat, i agrair-los  de fet l’aprovació per 



	  

	  

unanimitat d’aquesta moció, com deia un dels seus regidors moció que esta sent secundada 
no només pels municipis, pels ajuntaments del Baix Llobregat, sinó que també de tot el país. 
En aquest sentit voldria donar dues reflexions perquè ja s’ha llegit la moció, i a més s’han 
donat detalls per altres regidors, cosa que agraeixo, pels detalls i les dades molt 
interessants. Bé s’ha donat una dada, fixis vostè que jo no coneixia, que era el número de 
treballadors de més de 55 anys en concret que n’hi havia  a Martorell, o por lo menos la 
dada que jo tenia no era ben bé exacta. Això vol dir que s’han pres molt seriosament 
aquesta moció.  
Dues reflexions, mirin jo personalment, com laboralista també estic molt satisfet d’aquest 
treball que hem fet des de l’UGT, estic molt satisfet, i a més és una d’aquestes feines que 
t’ho creus de veritat, i això ho rescataré d’aquí un minut. 
La primera reflexió que vull posar sobre la taula, que és un bon treball, que estem contents 
de fer lo que hem fet, però jo els hi vull dir que és un fracàs, és la conseqüència  d’un fracàs 
de tots nosaltres, perquè després de 40 anys de democràcia que un dels sindicats, que un 
partit polític, o que un grup de ciutadans reclamin que es rescatin persones, que es doni 
cobertura a persones que  és que no tenen cap prestació, no tenen cotitzacions, perquè més 
de 3 anys, 4 anys que estan a l’atur, no tenen feina, no cotitzen, no fan res, vull dir que 
estem reclamant que rescatin a aquestes persones i que recuperin a aquestes persones no 
deixa de ser un fracàs del nostre model de vida, ara que es parla de forma de vida i del 
nostre model de societat que volíem tant. I aquesta és una reflexió pensin que és en positiu, 
jo crec que hem de reflexionar quina és la societat que volem tenir i quin és el model de 
societat que volem tenir. 
Segona reflexió, diuen els frívols que la justícia és molt tangible, jo crec que si a vegades 
debatem que és la justícia, jo crec que aquesta moció és la justícia, i en democràcia qui ha 
de fer que les lleis siguin justes és la política, vostès són els polítics, hi avui han començat a 
fer justícia, això és la justícia. Tenir en compte el benestar i recordar-se de les persones que 
constitueixen la nostra societat. Per tant jo els hi felicito, per aprovar aquesta moció, perquè 
això és la justícia, de vegades no sabem dir que és la política i perquè serveix la política, 
serveix per fer justícia. 
I després una altra reflexió i vull que em permetin fer aquesta reflexió que ja és una mica 
més partidista, aquesta és una mesura conjuntural que vol que ataquem un problema que té 
un col·lectiu molt concret i un problema molt greu, són persones que porten més de 3 o 4 
anys a l’atur, que ja no cobren cap prestació, que estan fora del circuit laboral, a més a més 
que no tenen cotització, per lo tant és una mesura conjuntural que vol atacar a un col·lectiu 
concret, però també els hi vull dir i jo crec que ara comencem a presentar les nostres 
propostes envers les eleccions del 20 de desembre, jo crec que quan les llegeixin se’n 
adonaran de lo que els hi vull planejar, aquesta mesura també és estructural, que vol que és 
estructural?. Home en concret comporta un canvi de les polítiques que s’han implementat en 
aquest país, comporta un canvi, un canvi molt profund, perquè no només serà aquesta 
mesura, però tornem a reclamar que n’hi ha qüestions que van més enllà de les polítiques 
pressupostàries, que van més enllà de necessitats concretes econòmiques, i  de lo que pot 
fer o no pot fer un govern. Hi ha qüestions que no han d’estar al debat pressupostari, 
aquesta és una, recordar-se d’aquestes persones que mira per on , són les persones que 
han portat la societat que en tenim ara, i que ara ens oblidem d’elles. Un altra exemple de 
qüestions que no poden ser pressupostàries són les beques menjador, també és una 
injustícia, la setmana passada estàvem reclamant que les beques menjador arribessin als 
2000 nens que encara no sabem si arribaran o no, són qüestions de justícia i que tenen a 
veure amb el model de societat que volem i és una medida estructural perquè comporta  un 
canvi profund de lo que  hem fet, de lo que s’ha fet als darrers anys. Torno a agrair-li que 
hagin aprovat per unanimitat a tothom, i demà publicarem a la nostra web, i quan tingui la 
certificació de l’aprovació de la moció també la publicarem a la web i informarem al 



	  

	  

ciutadans del Baix Llobregat que també aquest municipi, aquest consistori ha aprovat la 
moció. Moltes gràcies  
 
  11. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, 
ERC, PSC I MOVEM MARTORELL-ENTESA, EN RELACIÓ A LES BEQUES DE 
MENJADOR AL BAIX LLOBREGAT. 
 
La regidora Sra. Cristina Dalmau llegeix la moció: 
 
 “La comarca del Baix Llobregat pateix intensament els efectes de l'actual crisi econòmica, i 
constatem un enduriment de les condicions de vida de molts i moltes catalanes, 
especialment d'infants i adolescents, segons dades de l’IDESCAT. 
 
Davant d’aquesta situació, valorem l’esforç que des del Govern de la Generalitat s’ha 
realitzat per dotar de major recursos econòmics la partida destinada a beques menjador 
garantides, i l’adopció d’un sistema de valoració únic a tot el país, cercant així la màxima 
equitat en el repartiment dels fons destinats a beques menjador. 
 
L’existència de beques garantides, amb una partida econòmica que es manté oberta al llarg 
de tot el curs escolar, per tal d’atendre en qualsevol moment aquelles situacions més 
vulnerables, és també un canvi  substancial. 
 
Entenem que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant, passant de ser 
un recurs per millorar les oportunitats educatives i facilitar la conciliació laboral-familiar, a ser 
un instrument per garantir al menys un àpat en condicions i que això comporta, 
indubtablement, dificultats i friccions del propi instrument, davant la magnitud de la situació 
econòmica de moltes famílies. 
 
Al Baix Llobregat aquest curs escolar s’han presentat més d’11.000 sol·licituds d’ajuts 
menjador, la més alta registrada en els darrers cursos escolars. 
 
Atès que tot i havent atorgat, a data d’avui, més de 5.000 beques garantides, existeix una 
bossa de 2.000 nens i nenes que, tot i reunint les condicions d’accés als ajuts de menjador 
que estableix el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, no tindran beca 
garantida. 
 
Atès que d’aquests 2.000 nens i nenes, el 55% del mateixos està en intervenció per part 
dels serveis socials municipals, i que el 31% són famílies nombroses. 
 
El Departament d’Ensenyament ens ha comunicat que la dotació econòmica per atendre 
aquestes famílies és de 266.000 €, i que és una quantitat que no es podrà incrementar, 
essent en 250.000€ inferior a la del curs passat. 
 
Atès que la dotació del curs escolar passat, pel mateix concepte, va ser de més de 
500.000€, i ja es va manifestar en el seu moment que era insuficient per la realitat social de 
la comarca del Baix Llobregat. 
 
Manifestar i deixar constància que la insuficiència de fons destinats a beques menjador està 
sent suportada any rere any pels ajuntaments de la nostra comarca, el que suposa un gran 
esforç en uns pressupostos sotmesos a tensió i ajustos continuats. 
 



	  

	  

Des de la comarca no s’entén la decisió de la Generalitat, que ha congelat els pressupostos 
destinats a beques menjador en un moment en que la demanda s’ha incrementat, fet que 
implica, automàticament, que famílies necessitades quedin fora del sistema, ja que 
s’endureix la situació exigida als ciutadans per accedir al mateix. 
 
És per tot això que proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya el compliment dels acords signats al 
Pacte per la Infància i l’habilitació de les partides pressupostàries adients per tal que es 
puguin atorgar pel curs 2015-2016 les beques-menjador necessàries per atendre les 
sol·licituds avaluades pels serveis socials, per tal de garantir un àpat equilibrat al dia a tots 
els infants en situació de vulnerabilitat. 
 
2. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una revisió dels 
criteris econòmics i socials d'atorgament de les beques perquè cobreixin a tots els infants en 
situacions de vulnerabilitat. 
 
3. Comunicar els acords al Parlament de Catalunya,  a les Conselleries d'Ensenyament, i 
Benestar Social i Família, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana 
de Municipis.” 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Continuant en la mateixa línia de l’argumentació de la 
anterior moció, pues haig de dir el mateix, no se quina quantitat de nens hi ha que estiguin 
en situació de demanar beca, no sé si la Sra. Dalmau té dades, no?, perquè presentar una 
moció que avanç estem dient que no cal recolzar al Baix Llobregat, perquè el que importa és 
el de Martorell, i no tenim dades de Martorell, no entenc massa, en tot cas si que estem 
d’acord en què si aquests ajuts no arribessin igualment és la nostra obligació com a 
ajuntament de cobrir aquestes beques menjador. Gràcies 
 
El regidor Sr. Francisco J. Arpal  diu: Bé d’una banda la partida pressupostària que he de 
dir que la generalitat a les beques menjador porta ja 4 anys congelada, a més els canvis 
introduïts per la conselleria han implicat pèrdua de cobertura, en tant que deixa a fora a la 
meitat de les famílies que realitzen la sol·licitud de la beca. D’altra banda les 11.000 
sol·licituds d’ajuts de menjador rebudes al Consell Comarcal i la retallada de 250.000 
respecte al curs anterior les deixa a la meitat, per tant el nostre grup considera que és adient 
el sol·licitar a la generalitat de Catalunya el que habiliti la partida pressupostària necessària 
per poder garantir aquestes beques menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat, i 
que d’una vegada doncs es reconsiderin les coses i es deixi de dilapidar els diners dels 
catalans.  
El sentit constitucional de l’auto govern, és precisament la gestió descentralitzada, que per 
tant hauria de ser més eficaç i eficient dels serveis públics que sostenen amb els nostres 
impostos. Per tant dedicar diners públics i l’esforç del govern a altres coses i en especial a la 
independència de Catalunya és un frau constitucional, un us il·lícit del autogovern i de 
l’autonomia financera. Gràcies  
 
El regidor Sr. José A. Simón  diu: Nosaltres volien fer, bueno volien posar èmfasi en el 
número dos dels acords, que diu que, creiem que s’ha de fer una revisió dels criteris 
econòmics i socials d’atorgament de les beques per que cobreixin a tots els infants en 
situació de vulnerabilitat com dèiem abans, recordem que més de 2000 infants al Baix 
Llobregat s’han quedat sense beca menjador, creiem que la circumstàncies de vida i de la 
societat han canviat i que creiem que aquests criteris s’havien de ressituar en el moment 



	  

	  

actual. I per últim també demanaríem a l’equip de govern i al consistori que també 
recolzessin com deia el company de l’UGT, les mobilitzacions que s’estan fent al Baix 
Llobregat, mobilitzacions que la setmana passada van ser davant de la conselleria per 
recolzar al fòrum social del Baix Llobregat, que demana això mateix que avui aprovem. 
Gràcies  
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Molt breument, de fet nosaltres ja vam comentar que 
donaríem suport en aquesta moció que ve avalada, recolzada per entén tots els grups, no sé 
qui va ser la votació en el ple del Consell Comarcal, si es va presentar aquesta moció, però 
entenc que seria per unanimitat i bé nosaltres no tenim gaire cosa més que dir, sé que l’altre 
dia va haver-hi una reunió per part de l’alcalde amb una altre estament per intentar solventar 
aquest tema, no sé si es pot explicar com va anar, sinó es pot explicar, però en fi, en 
resumides comptes sobre aquesta qüestió votarem a favor. Gràcies  
 
La regidora Sra. Cristina Dalmau diu: Bé en resposta al que comentava la companya de 
SOM Martorell, el que si li voldria dir és que el que no podem és barrejar coses, el que 
abans hi comentava la meva companya Sr. Morera, és que el suposat retall en equips 
d’atenció primària, no s’estava produint a Martorell, i el que estem debatin en aquesta moció 
és que volem que tots els infants del Baix Llobregat tingui n beca menjador, i com bé sap 
aquí a Martorell no només hi ha nens i nenes que tenen beca menjador, sinó que 
l’ajuntament de Martorell complementen beques menjador, si s’escau al 100% amb risc 
social i sinó l’han rebut també la dota, per tant estem parlant de gent de Martorell, no barregi 
coses sis plau. Bé i per acabar dir que estem agraïts i que ens agrada que sigui una moció 
que estigui refrendada per tots els d’aqui. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu: Abans de procedir a la votació de la moció, explicar ja que el Sr. Tomás 
feia esment a una reunió que efectivament, si no ho hagués dit també hagués aprofitat per 
dir-ho, doncs en la meva condició de vicepresident del Consell Comarcal i també com a 
alcalde d’un dels municipis del Baix Llobregat, no és el primer any que ho de fem, ja estem 
fent-ho en es darrers anys, que no només demanem a la Generalitat que faci front a les 
seves obligacions en temes tant sensibles com les beques menjador, sinó que intentem 
recavar recursos en altres administracions, entre elles hi ha  la Diputació de Barcelona, que 
en altres exercicis ha complementat allò que la Generalitat per la situació d’ofec econòmic, 
no ha pogut fer front. En aquest cas, els 250.000 euros que l’any vinent, perdó l’any passat, 
vam tenir i enguany no hem tingut, hem tingut, l’hem tingut de menys doncs és el que va 
anar a demanar uns quants alcaldes del Baix Llobregat a la presidenta de la Diputació de 
Barcelona i la seva resposta va ser molt positiva per que doncs va dir que faria tot els 
possibles per que aquesta quantitat doncs abans d’acabar d’aquest any poguéssim rebre-la 
en el Consell Comarcal de la nostra comarca per suplementar com a mínim el dèficit de 
finançament que tenim en comparació amb l’any anterior.  Amb aquest import 
malauradament no cobrirem els 1.800 i escatx de nens i nenes que han quedat sense beca 
menjador però sí que una bona part d’aquest 1.800 els podrem cobrir.  Pensem que les 
beques menjador malauradament cada any en el Consell Comarcal les sol.licituds 
augmenten. Això no és una bona notícia, és a dir, la bona notícia fora que anessin 
disminuint any a any les sol.licituds, però donat que és així doncs hem d’intentar, no només 
la Generalitat sinó la resta d’administracions, i saben vostès que la major part d’Ajuntaments 
del Baix Llobregat ho estem suplementant, tant com ha comentat la Sra. Dalmau, no només 
a Martorell, sinó a la major part d’Ajuntaments del Baix Llobregat, jo crec que tots estan fent 
un esforç important que probablement no ens tocaria directament però que tots els 
Ajuntaments del Baix Llobregat ho estan fent. I doncs també el concurs de la Diputació de 
Barcelona en aquests moments el Consell Comarcal ens és molt important per intentar 



	  

	  

cobrir com a mínim aquelles situacions més vulnerables no cobertes inicialment pel Consell 
Comarcal i la Generalitat. Per tant aquesta és la situació i ja que m’han demanat que els hi 
expliqués doncs jo molt gustosament ho he fet, per tant passaríem la moció a votació. 
 
 Sotmesa la moció a votació, aquesta resulta aprovada per unanimitat dels assistents: 
 
 
 “La comarca del Baix Llobregat pateix intensament els efectes de l'actual crisi econòmica, i 
constatem un enduriment de les condicions de vida de molts i moltes catalanes, 
especialment d'infants i adolescents, segons dades de l’IDESCAT. 
 
Davant d’aquesta situació, valorem l’esforç que des del Govern de la Generalitat s’ha 
realitzat per dotar de major recursos econòmics la partida destinada a beques menjador 
garantides, i l’adopció d’un sistema de valoració únic a tot el país, cercant així la màxima 
equitat en el repartiment dels fons destinats a beques menjador. 
 
L’existència de beques garantides, amb una partida econòmica que es manté oberta al llarg 
de tot el curs escolar, per tal d’atendre en qualsevol moment aquelles situacions més 
vulnerables, és també un canvi  substancial. 
 
Entenem que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant, passant de ser 
un recurs per millorar les oportunitats educatives i facilitar la conciliació laboral-familiar, a ser 
un instrument per garantir al menys un àpat en condicions i que això comporta, 
indubtablement, dificultats i friccions del propi instrument, davant la magnitud de la situació 
econòmica de moltes famílies. 
 
Al Baix Llobregat aquest curs escolar s’han presentat més d’11.000 sol·licituds d’ajuts 
menjador, la més alta registrada en els darrers cursos escolars. 
 
Atès que tot i havent atorgat, a data d’avui, més de 5.000 beques garantides, existeix una 
bossa de 2.000 nens i nenes que, tot i reunint les condicions d’accés als ajuts de menjador 
que estableix el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, no tindran beca 
garantida. 
 
Atès que d’aquests 2.000 nens i nenes, el 55% del mateixos està en intervenció per part 
dels serveis socials municipals, i que el 31% són famílies nombroses. 
 
El Departament d’Ensenyament ens ha comunicat que la dotació econòmica per atendre 
aquestes famílies és de 266.000 €, i que és una quantitat que no es podrà incrementar, 
essent en 250.000€ inferior a la del curs passat. 
 
Atès que la dotació del curs escolar passat, pel mateix concepte, va ser de més de 
500.000€, i ja es va manifestar en el seu moment que era insuficient per la realitat social de 
la comarca del Baix Llobregat. 
 
Manifestar i deixar constància que la insuficiència de fons destinats a beques menjador està 
sent suportada any rere any pels ajuntaments de la nostra comarca, el que suposa un gran 
esforç en uns pressupostos sotmesos a tensió i ajustos continuats. 
 
Des de la comarca no s’entén la decisió de la Generalitat, que ha congelat els pressupostos 
destinats a beques menjador en un moment en que la demanda s’ha incrementat, fet que 



	  

	  

implica, automàticament, que famílies necessitades quedin fora del sistema, ja que 
s’endureix la situació exigida als ciutadans per accedir al mateix. 
 
És per tot això que proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya el compliment dels acords signats al 
Pacte per la Infància i l’habilitació de les partides pressupostàries adients per tal que es 
puguin atorgar pel curs 2015-2016 les beques-menjador necessàries per atendre les 
sol·licituds avaluades pels serveis socials, per tal de garantir un àpat equilibrat al dia a tots 
els infants en situació de vulnerabilitat. 
 
2. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una revisió dels 
criteris econòmics i socials d'atorgament de les beques perquè cobreixin a tots els infants en 
situacions de vulnerabilitat. 
 
3. Comunicar els acords al Parlament de Catalunya,  a les Conselleries d'Ensenyament, i 
Benestar Social i Família, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana 
de Municipis.” 
 

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 01.10.2015 i fins el 
dia 31.10.2015, 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 
 
Tenen vostès les resolucions d’alcaldia, si tenen alguna cosa o alguna intervenció en quant 
a les resolucions. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Molt breument, Sr. Alcalde. Només comentar que en els 
decrets d’alcaldia, resolucions, demana’ls-hi quan puguin que em facin arribar la informació.  
Si volen prendre nota el Sr. Secretari de la 1.123 i 1.137 que parlen de la contractació de 
dos persones per un contracte d’obres i serveis.  M’agradaria conèixer si és possible el 
decret.  És molt escuet, quines feines fan i on estan adscrits.   
I després agrair’ls-hi que un dels comentaris que feia en anteriors plens sobre aquests 
decrets o resolucions on apareixien reconeixements i obligacions econòmiques, es van 
comprometre a facilitar-me la relació adjunta de les factures que hi apareixen. Per tant, igual 
que en el seu dia dèiem que no apareixien, ara apareixen i bé el reconeixement de que és 
una bona senyal de transparència, si més no en aquest apartat. Gràcies Sr. Alcalde. 
 
El Sr. Alcalde diu:  Moltes gràcies. Sr. Tomás, em comenta el Sr. Secretari que la petició 
d’aquests dos decrets, en concret, que li agrairia que ho fes per registre a banda de que 
quedi doncs recollit aquí en el Ple, doncs si ho pot passar per registre li agrairem. 
 
El regidor Sr. Tomás diu: M’agradaria això, sí, que constes en acta i evidentment seguint el 
protocol farem aquesta petició. Gràcies. 
 
El Sr. Alcalde diu: Sí, els plens pensi que tenim... en aquest Ajuntament fem la transcripció 
literal, per tant, tot consta en acta Sr. Tomás.  
 



	  

	  

B.  INTERPEL·LACIONS. 
 
No n’hi ha  
 
C.  PREGUNTES. 
 
Preguntes “in voce” formulades en la sessió plenària de data 19 d’octubre de 2015: 
 
La regidora Sra. Pérez formula la 1ª pregunta:  És la del  tema de la recollida dels 
animals, perquè sí que ha explicat el Sr. Bargués, com es feia, però a mi m’agradaria saber 
que es fa quant es recullen els animals. Es sacrifiquen, es porten a algun puesto on 
finalment és sacrifiquen, o sí es vacunen s’esterilitzen aquests animals ?.  
 
El regidor Sr. Bargués respon: Obrint el focus la competència municipal en el tema de 
recollida d’animals només és en els casos de que estiguin la via pública o espais públics no 
en espais privats.  També la consideració de que són animals domèstics gats, gossos i fures 
i que a Catalunya per legislació està prohibit el sacrifi d’aquests animals i si hi ha el cas de 
que per força major s’ha d’aplicar l’eutanàsia a un animal hi ha un procediment establert i 
prèviament regulat. Pas a pas el que s’efectua aquí a Martorell é que quan es recull un 
animal a la via pública per un ciutadà aquest es posa en contacte amb la policia local i 
aquesta truca a l’empresa que té la concessió d’aquest servei, si es tracta d’un gos.  Per la 
resta d’animals es truca al vigilant forestal que é la persona que ho porta i que se’n fa càrrec.  
Si es un gos, l’empresa concessionària, en aquest cas Fiel Can, que té un contracte fins el 
març d’aquest 2016, recull l’animal comprova si té el xip i si en té truca al propietari per que 
reculli a l’animal.  Senso contrari si en un període de 20 dies no hi ha cap reclamació se’l 
denuncia per abandonament.  Perdó si no ho fa en 20 dies el propietari.  Si no té xip 
s’espera 20 dies per si algú reclama l’animal i si no el reclama passa a ser donat en adopció.  
No se sacrifica cap animal exceptuant aquelles causes que contempla la llei siguin sanitàries 
o humanitàries sota controls sempre veterinari.  No es vacunen per que a Catalunya no hi ha 
vacunes obligatòries.  L’esterilització sempre corre a càrrec de la persona adoptant i si que 
s’obliga a posar un xip sinó l’animal no surt de la gossera.  Tots el animals que surten surten 
amb el xip implantat.  Si es un gat el vigilant forestal comprova que no sigui un gat de 
colònia urbana controlada. Si és un gat d’aquests es deixa al carrer es torna a la colònia 
controlada i si és un gat domèstic també es posa... i porta el xip es cerca el propietari.  Si és 
un animal exòtic el vigilant forestal el porta al centre recuperació el Cram aquí a dalt a 
Masquefa al Centre de recuperació d’animals i si es una espècie protegida el vigilant forestal 
el porta al centre veterinari assignat per la Generalitat que es troba Sant Andreu.  Si l’animal 
es troba ferit el vigilant el porta a una clínica veterinària municipal. Aquests són els passos i 
els protocols que hi ha amb el tema de la recollida d’animals domèstics. 
 
La regidora Sra. Pérez formula la 2ª pregunta: El nou protocol proposat per l’Ajuntament, 
en concret per la Junta de Portaveus sobre la tramesa d’informació dels regidors de 
l’oposició, està recollit en el ROM d’aquest Ajuntament ?, i sí no és així, es pot fer un 
protocol que no estigui aprovat pel ple ?. En aquest sentit el Sr. Secretari ens pot ajudar. 
 
El Sr. Alcalde respon: Li contestaré jo mateix per que crec que ja n’hem parlat alguna altra 
ocasió, però li tornaré a explicar Sra. Pérez.  El Reglament Orgànic Municipal el que regula 
és el que hi ha d’haver-hi un fluxe d’informació no només aquest sinó que la normativa de 
rang superior que per la...  no els regidors de l’oposició sinó en tots els regidors.  El que hem 
fet des d’aquest Ajuntament és marcar un protocol aprovat per Junta de portaveus en el qual 
es diu com s’ha de tenir accés a aquesta informació.  Per tant vostès saben, per que el 



	  

	  

protocol ho diu de manera clara, que tot es canalitzarà a través de Secretaria, tant sigui 
petició d’informació, veure expedients administratius, visitar dependències municipals o 
sol.licitar entrevistes amb tècnics municipals per que en definitiva és posar ordre allà on no 
n’hi havia.  El Reglament Orgànic Municipal no regula de manera clara com s’ha d’haver-hi 
aquest fluxe d’informació per tant el que hem fet és un protocol aprovat per Junta de 
portaveus que està funcionant jo crec que la mar de bé.  També per altra banda garantir que 
hi hagi una inscripció en un registre de tota aquella documentació que se sol.licita o tota 
aquella documentació que s’examina a través de la inspecció ocular d’un expedient 
administratiu i de igual manera doncs les visites a dependències municipals o les entrevistes 
amb tècnics municipals, així és com tenim regulat el tema de protocol d’informació a 
regidors. 
 
El regidor Sr. Rozalén formula la seva pregunta: Con respecto al decreto número 
918/2015 del 22 de julio por el cual se nombró jefe de protocolo y relaciones institucionales 
de Alcaldía, lugar de trabajo reservado a personas eventuales. Nosotros en la aprobación 
del cartipàs, ya votamos en contra, porque uno  de los puntos en nuestro programa 
electoral, era  suprimir los cargos de confianza. Nos gustaría hacer las siguientes preguntas:  
, ¿No hay ningún trabajador en el Ayuntamiento, en el Patronato, en el departamento de 
Comunicación que pudiera desarrollar este trabajo? Hay que recordar que supondría un 
ahorro aproximado de 50.000,00 € anuales, que se podrían destinar a temas sociales. 
O con el objetivo siempre de dar trabajo a los ciudadanos de Martorell, la siguiente pregunta 
sería: 
. ¿No ha sido posible encontrar a ningún ciudadano de Martorell para ocupar este puesto, ya 
que la tasa de paro  es de las más altas de la Comarca. 
En el decreto de Alcaldía vemos en cuanto a atribuciones del Jefe de Protocolo y Relaciones 
Institucionales de Alcaldía unos puntos que pone, asesoramiento al Alcalde, a los Regidores 
y Corporación en general, la organización y ejecución de los actos protocolarios del 
Ayuntamiento. Las preguntas son: 
. ¿Es asesor de todos los Regidores, o solo de los que gobiernan? 
. ¿Creen que está haciendo correctamente ese trabajo?  
 Y bueno pienso que hoy no hemos hablado del sexo de los Ángeles. 
 
El regidor Sr. Esteve respon: Benvolgut Sr. Rozalén la pregunta que vostès fan es refereix 
a la tasca d’una persona concreta, per tant crec que s’ha de tractar amb la màxima cura 
possible, el màxim respecte i també amb el màxim rigor, més si tenim en compte que sovint 
en l’àmbit públic-polític sembla que la moda és qüestionar i malparlar sovint sense 
coneixement de causa adequat.  Dit amb tot el respecte del mon.  En primer lloc comentar 
que sovint quan s’està a l’oposició es té un determinat discurs, es diu allò que diu vostè 
mateix “nosotros hariamos” i resulta que quan hi son no fan allò que van dir.  A tall 
d’exemple, per exemple, en el darrer govern socialista de Martorell hi havia tres càrrecs 
socialistes de confiança o per exemple des de l’oposició es diu: si nosaltres governessin 
l’alcalde cobraria menys però resulta que quan van governar l’alcaldessa socialista cobrava 
tres vegades més del que cobra l’actual alcalde i d’això ja fa 12 anys, per tant cal ser molt 
curós en allò que dius que faràs sobre tot quan tens responsabilitat i també quan no en tens 
més encara si n’has tingut i has fet justament el contrari del que ara prediques.  Pel que fa 
als càrrecs de confiança nosaltres no hi estem en contra,  son persones que ens ajuden a 
millorar la tasca que desenvolupa l’ajuntament al servei del ciutadà.  A tall d’exemple 
l’ajuntament de Barcelona en té un centenar, el de Badalona una seixantena, el de Gavà per 
exemple en té nou, nosaltres des del punt de vista legal en podríem arribar a tenir fins a set i 
en aquest moment en tenim un.  Les tasques que desenvolupen aquestes persones intenten 
aportar un plus i complementen la tasca que es desenvolupa des de l’ajuntament i des dels 



	  

	  

propis tècnics municipals.  És graciós, com a mínim, que demanin que la persona 
seleccionada sigui de Martorell, i dic que sona graciós si no fos que frega el ridícul que 
vostès justament demanin que un càrrec de confiança hagi de residir a Martorell quan el 
candidat de seu partit no hi viu.  Es podria fer la mateixa pregunta vostès mateixos allò de 
“no ha sido possible encontrar a ningún ciudadano de Martorell para ocupar el cargo de 
cabeza de lista socialista”, a més la persona a la que fa referència, el Cap de protocol, 
almenys hi viu, vull dir que hi fa vida que a més a més hi dorm i li donc aquesta informació 
per que sembla que vostè es preocupa per aquest tema. Per aquests càrrecs intentem triar 
persones per la seva vàlua i pel que ens poden aportar sense tenir ni tant sols en compte la 
seva ideologia o militància política, només la seva professionalitat. A tall d’exemple l’anterior 
responsable de comunicació d’aquest Ajuntament ho va ser tal com he dit pel que aportava i 
avui per exemple és Alcalde d‘esquerra republicana de Calaf i nosaltres el vam contractar 
quan teníem majoria absoluta al grup de Convergència. Bueno, jo crec que és un acte que 
explica molt bé aquest tarannà.  La tasca assignada al càrrec al que vostè es refereix és la 
que reflexa en el decret d’alcaldia on costen les seves atribucions i funcions. Potser val la 
pena aturar-nos en aquest punt per clarificar algun terme que sembla no tenen prou clar.  
Qui té la potestat de representació de l’ajuntament a nivell institucional és l’alcalde i aquest 
delega competències en els regidors de govern.  Això és així ho hem de tenir clar tots 
plegats.  No existeix per exemple allò que en diuen “el regidor” d’esports socialista, no 
existeix el regidor d’esports socialista, com ens preguntava un directiu d’una entitat de casa 
de nostra tot contrariat. Ens deia, home han vingut, i m’han dit, m’han presentat el regidor 
d’esports socialista.  No, doncs  existeix el regidor d’esports socialista, existeix el regidor 
d’esports de l’ajuntament de Martorell, que per cert no és socialista per voluntat democràtica 
i popular. No és gens elegant reprendre les entitats  exigint-nos que determinats regidors de 
l’oposició tinguin un paper o un determinat rol, no és gens elegant per que vostès  tenen la 
representació que democràticament se’ls hi ha donat, ni més ni menys, la que 
democràticament se’ls hi ha donat.  Vostès son regidors de l‘ajuntament òbviament, però la 
representació institucional de l’ajuntament no és competència seva és de l’alcalde i del 
govern.  Segur que si cadascú accepta el rol que li pertoca amb dignitat i amb 
responsabilitat, sense crear confusió ni buscar el protagonisme que no toca, la tasca del 
treballadors municipals, de tots els treballadors municipals, serà més fàcil, més exitosa i 
també més valorada.  També la del Cap de protocol, que sit digui de pas fa la tasca 
encomanada amb una dedicació i implicació i eficiència que valorem en aquest moment com 
excel·lent.  
 
Preguntes escrites formulades pel grup municipal  del Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrès: 
 
El regidor Sr. Carvajal llegeix la 1ª pregunta: 
 
1. Tenint en compte que en aquests moments s’està portant a terme la poda a diferents 
carrers del municipi, traslladem les següents preguntes: Quan tenen previst fer la poda de 
les palmeres de tots els barris de Martorell, exceptuant les del carrer del Mur, que ja està 
fetes?. També, voldríem saber si tenen previst efectuar la poda corresponent al C/Berenguer 
Bertran i a una de les bandes que dona a La Sínia, concretament, al C/Prat de la Riba. 
 
El regidor Sr. Esteve respon: En resposta a les preguntes que fa el regidor socialista li 
respondré el següent: la poda de les palmeres està prevista fer-la el mes de febrer  atès que 
aquest és el moment que els tècnics ens indiquen que és el més adient des del punt de vista 
estratègic i tècnic.  A finals del mes d’octubre es va fer un tractament contra l’escarabat 
morrut a les palmeres del carrer mur i en aquest moment és va aprofitar per que les fulles 



	  

	  

seques i els raïms de dàtils existents es poguessin eliminar.  Pel que fa la poda del carrer 
Berenguer Bertran es va començar el dia 13 de novembre i s’ha acabat avui dia 16 de 
novembre, en aquest cas el servei de jardineria té previst fer un refaldat que consisteix en 
podar les branques mes baixes dels arbres.  La poda dels arbres del carrer Prat de la Riba 
es va fer durant els dies 5 i 6 de novembre, són arbres situats a la vorera dels edificis i per 
informació general els tècnics de la casa que es dediquen doncs a aquesta tasca ens 
indiquen que és bo recordar que la poda es fa quan comença el fred i que òbviament això 
pot variar d’una temporada a l’altra, ho dic per que de vegades ens diuen que l’any passat la 
poda va començar a començaments de novembre o a finals d’octubre.  La poda, o sigui 
l’inici de la poda ens la marca doncs l’inici del fred i per tant els canvis climatològics amb 
això son determinants i també comentar que aquest poda la fem de manera coordinada amb 
els serveis de neteja per òbviament aprofitar la tasca que fan les dues empreses 
concessionàries. 
 
El regidor Sr. Carvajal llegeix la 2ª pregunta: 
 
2. En referència al Web Municipal, ens hem adonat que als apartats de composició de 
membres de la Junta de Govern Local, Organismes Autònoms i Organitzatius amb 
representació municipal, encara apareixen membres corresponents a l’anterior legislatura, 
encapçalada pel sr. Salvador Esteve. Quant tenen previst actualitzar-ho? També, hem 
observat al mateix Web que no es publiquen les actes i els àudios dels Plens a l’Ajuntament 
des del passat mes de juny. Quins són els motius? Finalment, fa, aproximadament, un parell 
de mesos que se’ns va demanar un escrit per publicar-lo al Butlletí Municipal. Quan tenen 
previst que es publiqui i es distribueixi el mateix? 
 
 
La regidora Sra. Riera respon: Sr. Carvajal nosaltres som diguéssim gent que sempre que 
podem intentem posar les coses al dia per que per molt, diguéssim, per molt bona voluntat i 
per molt que vulguem fer les coses ben fetes també se’ns escapen les coses.  Per tant 
agrair-li que quan son les coses en positiu, evidentment sempre intentarem actuar amb la 
màxima celeritat possible. Com vostè ja ha vist, els canvis estan actualitzats pot ser que hi 
hagi algun però vaja, ho han repassat tres persones diferents, per tant, m’estranyaria que no 
fos així.  Pel que fa al tema de les actes no les hem penjat avui hi eren des del primer dia del 
Ple, és a dir, totes les actes dels plens estan penjades excepte la d’octubre per que l’he 
aprovat avui i per tant fins que no s’aprova no la podem penjar.  Per si s’ho vol apuntar estan 
penjades dins de la seu electrònica,  informació oficial, sessions al ple municipal, i hi eren no 
des d’avui sinó vaja des de que s’aproven per entendre’ns.  En relació als àudios, el nostre 
web és limitat, i això ho hem dit no només pel que fa als àudios, sinó jo crec que en altres 
ocasions i per altres temes és limitat pel que fa a aguantar segons quin tipus de continguts.  
Sí que és veritat que hi han claus i plataformes externes, però i fins i tot les plataformes 
externes tenen un límit de durada que en aquest cas és de dues hores.  Quan els plens 
duren quatre hores no hi ha plataforma que ho aguanti per tant, o ens comprometem tots a 
fer plens de menys dues hores, cosa que crec que no toca, no? O continuem fent el que 
hem fet fins ara, que és triar aquells punts que creiem que periodísticament, a més a més 
vull dir, son els propis professionals els que decideixen quins punts o quins talls, des del 
punt de vista informatiu es pengen al web.  En qualsevol cas, estan totes les actes que 
també reprodueixen exactament el mateix, per que hi ha transcripció, això el secretari, la 
transcripció és literal, vull dir que el mateix que diu l’àudio ho diu l’acta, no és un tema de 
que no vulguem, és que tècnicament diguéssim això no s’aguanta, però no ho dic jo eh, 
m’ho diuen els tècnics.  
Pel que fa al tema del butlletí, el butlletí ha entrat a impressió avui.  Ha anat amb retard 



	  

	  

certament i ha anat amb retard per que hem fet alguns canvis en el disseny, en el disseny 
eh, és a dir, hem treballat, ja ho veuran, però hem treballat, sobretot hem inclòs alguna fitxa 
específica per tema d’entitats, hem reformulat tota l’agenda per a poder fer això, com que el 
butlletí ja hi ha una concessió, és a dir, una concessió amb una dissenyadora, vam haver de 
quedar amb aquesta dissenyadora i això ha suposat diguéssim més temps per que aquesta 
persona fes els canvis oportuns.  Això no suposarà en cap cas un butlletí menys aquest any, 
per que abans de Nadal o pels voltants de Nadal preveiem treure el butlletí que tocaria 
diguéssim intacte. 
 
El regidor Sr. Carvajal llegeix la 3ª pregunta: 
 
3. Ens traslladen veïns del Barri Torrent de Llops i, en concret, de la Plaça del Sol, la 
problemàtica existent envers la pluja caiguda aquests darrers dies, generant inundacions 
cada cop que es produeix el fet esmentat i amb la perillositat que això suposa. Quan tenen 
previst solventar aquest problema? 
 
El regidor Sr. Esteve respon: Jo crec que tots plegats, jo el primer eh!, però hem d’intentar 
ser el més curosos possibles amb el llenguatge, si el què volem doncs és cercar solucions i 
que la gent ens entengui i sàpiga del què parlem i òbviament si el que es vol és generar 
alarmisme, doncs no cal eh!, però jo entenc que el seu tarannà és d’intentar doncs cercar 
solucions ho dic per què quan vostè parla d’inundació, ho he buscat fins i tot al diccionari eh! 
I diu una inundació és un desbordament d’aigua com a conseqüència de forces pluges que 
comporta el desbordament d’una àmplia extensió d’aigua que es submergeix la terra. Clar, 
quan vostè parla d’inundacions diu: ostres! avia’m que ha passat no? i he fet òbviament la 
consulta als Serveis tècnics i òbviament a l’esmentada plaça no es produeixen inundacions 
tal com vostè manifesta en la seva pregunta no s’inunda ni cap edifici, ni cap local, ni cap 
habitatge.  En tot cas els dies de 
puja es formen, això sí, diversos basalts, no inundacions, basalts eh!.  Degut a que els 
paviments de la plaça tenen poca pendent per evacuar l’aigua cap els embornals i també 
degut a que el creixent de les arrels dels arbres ha modificat també aquestes pendents 
produint deformacions i això fa doncs que l’aigua no s’evacuï adequadament.  Aquest 
problema quedarà resolt dintre de les actuacions de millora de la via pública que pensem 
executar al barri de Torrent de Llops durant el primet trimestre de l’any 2016. Un cop s’hagi 
aprovat el pressupost i sigui efectiu i en concret ampliarem la xarxa de sanejament i refarem 
els paviments per tal de dotar-los de la planeitat i la pendent adequada per que no es 
produeixin aquests basalts. 
 
El regidor Sr. Carvajal llegeix la 4ª pregunta: 
 
4. Durant els darrers dies, hem vist al Web Municipal que s’han contractat a 10 persones a 
través d’un Pla d’Ocupació. Voldríem conèixer quins criteris s’han seguit per fer aquestes 
contractacions. Quins han sigut els requisits? (edat, situació familiar, etc.). Tanmateix, a 
quina àrea han estat destinades aquestes persones i quina tasca estan desenvolupant?. 
Finalment, voldríem conèixer el calendari previst, amb dates detallades, de propers Plans 
d’Ocupació. 
 
 
El regidor Sr. Amat respon: La contractació de les deu persones d’aquest pla d’ocupació 
del SOC tenen dos blocs de criteris molt diferenciats.  Així hi ha un primer filtre en que es 
detallen la primera convocatòria del SOC i que, en aquest cas, es referia als aturats que no 
cobrin res, ni cap prestació, ni cap subsidi i a aquelles persones que preferentment tenen 



	  

	  

més de 45 anys.  Així aquests primers candidats van sortir d’una llista del mateix Servei 
d’ocupació de Catalunya ens presenta i que van participar en un procés de selecció fet ja 
des de la casa en que es va valorar el currículum, els ingressos familiars i l’itinerari 
ocupacional de cada persona.  En aquest procés hi participen el cap de Recursos Humans, 
el cap de Promoció Econòmica i els caps dels diferents departaments que tenen assignada 
una persona en el Pla d’ocupació.  Dels aspirants resultants es van realitzar una sèrie de 
proves individuals basades bàsicament en proves o exercicis d’ofimàtica i finalment dels que 
van superar aquesta prova d’ofimàtica es va realitzar una entrevista en cadascú d’ells.  En 
quant als departaments, doncs miri, un suport administratiu a Promoció Econòmica, un 
suport administratiu a la Guàrdia Urbana, un suport administratiu a la Regidoria de 
Promoció... perdó de Participació i Comunicació, un suport administratiu a l’Oficina Local de 
l’Habitatge, un suport administratiu a la Regidoria de Comerç, Turisme i Consum, un suport 
en l’àmbit de tips i webs a la Regidoria  de Cultura, un suport d’anàlisis de pàgines webs a la 
Regidoria de Participació i Comunicació i tres persones de suport per a nens i nenes amb 
necessitats especials a la Regidoria d’Ensenyament. Els contractats prestaran el servei, des 
de..., ho estant prestant des del 2 de novembre fins a l’1 de maig de 2016, amb una jornada 
de 35 hores de dilluns a divendres.  Tant mateix dins d’aquest pla d’ocupació hauran de fer 
la formació professional obligatòria de cadascú dels treballadors dins del seu període 
contractual.  En quant al calendari, de fet aquesta pregunta ja me la varen.., ja li vaig 
contestar en el passat Ple del 19 d’octubre en el que en aquell dia em va preguntar: que 
volem conèixer quina és la previsió pel que fa als plans d’ocupació d’aquí a final d’any, en 
quan a data, període i persones que estan previstes i que estan contractades així com 
quines feines estan ofertades.  Avui em pregunten el calendari previst en dates detallades 
de propers plans d’ocupacions.  La resposta avui és la mateixa que el dia 19 d’octubre, no 
podem des de l’Ajuntament conèixer o tenir previsions de plans d’ocupació per que en els 
propers mesos ja que no es convoquen des de l’ajuntament sinó d’altres ens com pot ser la 
Diputació o des del SOC, per tant calendari no n’hi ha.  Gràcies.  
 
El regidor Sr. Carvajal llegeix la 5ª pregunta: 
 
5. Diferents veïns que resideixen en el petit nucli de vivendes ubicat a la popular zona de “El 
Empalme”, situat al C/Montserrat cruïlla amb C/Tit, ens traslladen un seguit d’inquietuds. A la 
sortida de vehicles de l’esmentat C/Tit, existeix un alt grau de perillositat per incorporar-se al 
C/Montserrat. Fa un temps, hi havia instal·lat un mirall convex de seguretat que, avui dia, no 
hi és. Quan tenen previst tornar a instalar-ho? També, al mateix indret i, en concret, al 
C/Montserrat quan plou es produeix una gran acumulació d’aigua generant un alt nivell de 
perillositat pels vehicles que hi circulen per aquesta zona. Saben els motius del perquè es 
produeix aquesta incidència? Quan tenen previst solucionar-ho? Tanmateix, ara fa un 
temps, es va instal·lar un petit parc infantil en el que fa molt de temps que no es fa cap tipus 
de manteniment. Quan tenen previst portar a terme aquest manteniment? Finalment, al 
subterrani que uneix el passeig de la Carretera N-II amb el C/Montserrat (direcció Ca 
n’Oliveres) ens consta, pel que fa al cantó que dona accés al C/Montserrat, que existeix un 
tros que depèn dels FGC i que es troba impecable pel que fa al seu manteniment. Per 
contra, el cantó contrari es troba en un estat de total deixadesa. És responsabilitat de 
l’Ajuntament aquesta zona? En cas afirmatiu, quan tenen previst netejar-ho? 
 
 
El regidor Sr. Esteve respon: El mirall del que fa referència, com la resta d’elements de via 
publica es reposen de forma sistemàtica quan es té coneixement òbviament de la seva 
absència o deteriorament. En el cas concret que vostè comenta els Serveis Tècnics em 
comenten que aquest mirall quedarà instal·lat de nou durant aquesta setmana.  



	  

	  

L’acumulació d’aigua que es crea al lateral del carrer Montserrat es produeix per la gran 
caiguda de fulles de les plantes que hi ha al voral en qüestió que obturen els elements de 
recollida de pluvials.  De forma sistemàtica la brigada municipal realitza la neteja de tots els 
embornals de la via pública i la comprovació del bon funcionament de la xarxa de 
sanejament, clavegueres i arquetes.  Tornarem a incidir amb la neteja en aquesta zona i 
farem les comprovacions oportunes per descartar que no hi hagi hagut alguna altra 
incidència a nivell de la xarxa de sanejament.  Pel que fa als parcs infantils, la brigada 
municipal realitza també directament la supervisió l’estat de conservació de tots els parcs 
infantils del municipi.  Tanmateix  l’empresa responsable del manteniment dels parcs i 
jardins així com l’empresa responsable de la neteja de la via pública informen als Serveis 
Municipals en el cas de que trobin algun element de mobiliari urbà o jocs infantils en mal 
estat o trencat per algun acte vandàlic.  Quan es detecta algun desperfecte en el mobiliari 
urbà es realitza de forma sistemàtica el corresponent arranjament i/o la seva substitució.  En 
el cas del parc de la vila romana l’empresa de manteniment de parcs i jardins actua amb una 
freqüència de dos cops al mes, mentre que l’empresa responsable de la neteja de la via 
pública realitza la neteja dos cops per setmana.  En concret, el passat 19 d’octubre es va fer 
una actuació de neteja i adequació  de la jardineria d’aquesta zona.  En l’actualitat l’estat de 
conservació dels jocs infantils del parc de la vila romana és acceptable malgrat que hi ha 
diversos elements que presenten doncs alguns graffitis i tenim pendent en aquesta zona fer 
una actuació contreta de reparació de la font.  Pel que fa al subterrani que uneix el carrer 
Montserrat amb l’avinguda Comtes de Llobregat, li comunico que és propietat de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya i que per tant el manteniment de les dues bandes correspon 
doncs al propi Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya. Quan es detecten actuacions que 
pertoquen a altres administracions el que fem doncs és comunicar-los per que doncs fagin 
les esmenes i correccions oportunes. Moltes gràcies.  
 
El regidor Sr. Carvajal llegeix la 6ª pregunta: 
 
6.  Just al costat d’on es troba instal·lada la Deixalleria Municipal, existeixen diferents 
contenidors de recollida selectiva i orgànica que es troben en desús, amb la conseqüent 
acumulació de brutícia. Què tenen previst fer amb aquests contenidors? Han valorat la 
possibilitat d’instal·lar una tanca en aquests terrenys? 
 
El regidor Sr. Bargués respon: Aquests contenidors, aquesta zona d’acumulació de 
containers, va ser conseqüència del canvi del sistema de recollida d’escombraries aquí a 
Martorell.  Des de que això va succeir fins a l’actualitat s’han anat alineant, venent, aquests 
contenidors que ja no tenien cap tipus de serveis per aquí Martorell.  Queda una resta de 60 
contenidors, n’hi han 40 de rebuig i 20 iglús i la majoria en molt mal estat  i trinxats.  El que 
hem de fer és estem plantejant vendre’ls com a residu de plàstic rígid que es farà en breu, 
per lo tant si no hi han altres usos el tema de la tanca tampoc no tindrà cap més sentit per 
que és una zona d’acopio única i exclusivament per això.  En quant al tema dels 
abocaments és un tema d’incivisme que ha donat el lloc i la ubicació on està, doncs consta 
molt poder enxampar a algú que vagi allà a llençar qualsevol cosa. Moltes gràcies. 
 
El regidor Sr. Carvajal llegeix la 7ª pregunta: 
 
 
7.  A començaments de la darrera setmana, tenim constància de que al Centre Cultural, pel 
que fa a l’horari de matins, s’ha suprimit el servei de conserge. Voldríem saber quins han 
estat els motius i cóm pensen cobrir aquesta vacant. 
 



	  

	  

La regidora Sra. Canal respon: Sr. Carvajal el servei de consergeria entenent com a 
oficina i servei de recepció, no és cert que no...  que s’hagi, que s’hagi eliminat per tant es 
segueix prestant tant en horari de mati com de tarda, el servei està totalment garantit.  
Gràcies.  
 
El regidor Sr. Carvajal llegeix la 8ª pregunta: 
 
8. Al darrer Ple Ordinari, el regidor Barguès ens va fer saber que als terrenys de La Sínia, 
després d’una visita per part seva, no va observar cap “abocador” com nosaltres li vam fer 
saber. Al mateix ple, se li va lliurar un seguit de fotografies on es feia palès que aquests 
abocaments si que existeixen. Preguntem: S’ha dut a terme cap comprovació i actuació 
respecte aquests punts d’abocament? En cas negatiu, quan tenen previst fer-les efectives? 
 
El regidor Sr. Bargués respon: Reitero el mateix que li vaig comentar allò no és un 
abocador una altra cosa és que hi hagin actituds incíviques per part de ciutadans, en aquest 
cas, com vostè pot comprovar si hi ha algun tipu de residu que algú deixa allà és a la zona 
del carrer Prat de la Riba i on hi han els accessos que si pot anar amb vehicle.  La situació, 
s’ha fet.. s’ha tornat a fer inspecció, son les mateixes fotos que vostè tenia i que nosaltres 
teníem i vam fer in situ i és procedirà.. procedir a fer una reclamació als propietaris és... no 
és factible per que és el Consorci que acabem d’eliminar precisament en aquest Ple i per la 
quantitat d’escombraries procedirem a recollir doncs aquella peça de sanitari blanca que 
està allà i es veu i la mica de cosa que hi ha allà però reitero que no és cap abocador.  
 
El regidor Sr. Carvajal llegeix la 9ª pregunta: 
 
9.  A la Junta de Govern Local, amb data 28 de setembre del 2015, s’aprova fer un contracte 
menor a l’empresa Manuel Docón per portar a terme la recollida d’animals abandonats o 
morts (gossos) fins el proper 31 de març del 2016, per un import total de 9.900 €. Mirant el 
corresponent expedient, a mitjans d’octubre del passat any, l’actual alcalde i, fins aleshores, 
primer tinent d’alcalde, ja va donar ordres explícites als tècnics corresponents per fer un plec 
de clàusules per tal d’elaborar un nou contracte que, curiosament, es fa 1 any després i 
davant la insistència del nostre grup municipal. En primer lloc, estem contents de que 
aquesta problemàtica s’hagi solventat, però, volem saber els següents aspectes: Durant tot 
aquest període i, tenint en compte que no existia cap mena de contracte, en quins conceptes 
es van efectuar els pertinents pagaments? Quina ha estat la quantitat total abonada durant 
l’esmentat període de temps? Finalment, voldríem saber quins són els passos a seguir per 
part del nostre grup municipal per tal de poder visitar les dependències de les que disposa 
aquest senyor i, així, comprovar si compleix la normativa vigent.  
 
El regidor Sr. Bargués respon: Els pagaments s’han efectuat en contra o a través del 
concepte de servei executat, és a dir, pel servei de recollida, de trasllat i manteniment 
d’aquests animals de companyia abans esmentats.  Avui abastament esmentats aquí a 
aquesta Sala d’animals de companya abandonats, perduts, ferits o morts al terme municipal 
de Martorell.  Quan vostès vulguin fer una visita fagin el que caldrà que sol·licitin la visita i es 
farà el protocol que calgui, però de totes maneres els informem de que qui decideix el 
compliment, les condicions, són els tècnics, no són ni els regidors de govern, ni tant sols els 
regidors de l’oposició, és una actitud purament tècnica amb lo qual qüestionem evidentment 
el tema de la visita, no per que hi puguin anar-hi per que hi podem anar-hi tots, però és el 
tècnic qui ha de decidir el què i el com, no nosaltres. Gràcies. 
 
El regidor Sr. Carvajal llegeix la 10ª pregunta: 



	  

	  

 
10. A la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 26 d’octubre del 2015 i, en 
concret, en els Punts 12 i 13, existeixen unes propostes d’aprovació de les liquidacions finals 
de les obres “Coberta de la pista esportiva exterior” del Pavelló Esportiu Municipal i la 
proposta d’aprovació de liquidació final de l’obra “Nova pista coberta POL-1” a l’Escola Juan 
Ramón Jiménez. Ambdós casos, existeixen més desviacions pressupostàries amb relació 
als pressupostos adjudicats. Ens poden dir quins han estat els motius d’aquestes 
desviacions econòmiques que ascendeixen, aproximadament, a uns 50.000 €? 
 
El regidor Sr. Esteve respon: Vostè fa referència a dues actuacions de cobriments de 
pistes esportives exteriors però tècnicament tenen caràcters molt diferents i per tant, en el 
decurs de l’execució de l’obra han sorgit imprevistos de diferent naturalesa que li exposaré a 
continuació.  Valgui dir que òbviament aquests dos espais coberts han contribuït a 
augmentar doncs positivament el nombre d’espais esportius del municipi i per tant estem 
molt satisfets per que és una demanda doncs que tenim de les diferents entitats i encara que 
hem fet doncs aquestes dues inversions, realment es demana doncs que actuem sobre 
altres pistes descobertes per poder donar-li una resposta.  Fent esment concretament al que 
vostè em pregunta, li diria que en el cas del cobriment de la pista exterior del pavelló 
esportiu municipal la nova coberta s’ha realitzat recolzant part de la nova estructura sobre 
l’edificació existent, per aquest motiu durant l’execució de l’obra es van haver d’adaptar part 
de les solucions constructives inicialment previstes a la realitat del elements estructurals 
preexistents, el quals fins que es va procedir a l’enderroc estaven parcialment ocults en els 
tancaments de l’edifici, per tant l’increment de cost té a veure amb la solució de recolzament 
de l’estructura finalment executada i al corresponent ajust geomètric de la mateixa. En el cas 
del cobriment de la pista exterior del Juan Ramon Jiménez, l’increment del cost final de 
l’obra té a veure amb la part d’obra civil, concretament amb la major dimensió dels elements 
de fonamentació atès que durant l’execució es va comprovar que en diversos pous de 
fonament l’estrat resistent de subsòl es trobava a major fondària de la prevista en l’estudi 
geotècnic previ que s’havia fet.  Aquest major volum d’enderroc dels paviments existents en 
relació al previst en el projecte ja que  les caves que es van realitzar apareixien gruixos 
mitjans de paviment de 15 cm. mentre que al final el gruix mig va ser de 25 cm., i també a la 
modificació de la rampa d’accés al pati des de la garita de control situada a l’escola Vicente 
Aleixandre.  En total, el cost de les dues actuacions que repeteixo són dues actuacions 
diferents ascendeix a un import de 438.000,- euros mentre que les dues liquidacions han 
suposat un increment no de 50.000,- com vostès comenten, sinó de 39.314 amb 86. El detall 
de les dues liquidacions el poden consultar òbviament al corresponent expedient 
administratiu que es troba al departament de contractació i òbviament també si ho 
consideren oportú els tècnics municipals director de l’obra els hi poden donar totes les 
explicacions tècniques i encara mes detallades de les que els hi he donat jo, doncs 
òbviament tenen un coneixement diguem-ne molt més profund que la persona que els hi 
està parlant en aquest moment.  Moltes gràcies. 
 
El regidor Sr. Rozalén llegeix la 11ª pregunta: 
 
 
11. En diversas ocasiones hemos preguntado por la respuesta i entrega de documentación 
relacionada con instancias entradas por registro. Teniendo en cuenta el periodo de tiempo 
que ha transcurrido y no teniendo respuesta a las mismas, nos gustaría preguntar: ¿Cuándo 
se nos facilitará dichas respuestas? Hacemos alusión a la relación de instancias: 9 de julio 
(RE-4492), 9 de julio (RE-4493), 30 de julio (RE-4821), 10 de agosto (RE-5017), 25 de 
agosto (RE-5061) y 6 de octubre (RE-5702). 



	  

	  

 
El regidor Sr. Esteve respon: Sr. Rozalén com els hem comentat en reiterades ocasions 
les demandes d’informació s’han d’adequar al protocol existent i òbviament seguint aquest 
protocol els anirem donant les adequades respostes en totes les seves peticions, això no en 
tingui cap dubte.  Moltes gràcies.  
 
Preguntes “in voce”: 
 
La regidora Sra. Perez pregunta: Seré breu.   
 
1a. A la moció per prevenir els desnonaments de la residència habitual aprovada al Ple de 
l’Ajuntament en data 17 de desembre de 2012, resultant la mateixa aprovada per unanimitat 
dels assistents, on diu textualment al tercer punt dels acords: deixar d’operar amb aquelles 
entitats bancàries que promoguin desnonaments de la residència habitual de persones amb 
risc d’exclusió social, segons informe dels Serveis Socials d’aquest Ajuntament 
empadronades en aquest municipi.  Diu que aquest cessament d’operacions es realitzarà de 
forma immediata pels nous productes que es contractin i s’estudiarà la possibilitat de 
rescindir aquells productes bancaris no subjectes a cap tipus de penalització per rescissió 
contractual, sempre que l’operativa financera de l’Ajuntament ho permeti.  
La pregunta és: des de l’Ajuntament s’ha cessat alguna operació amb alguna de les entitats 
bancàries amb les quals el Consistori opera per tal de complir aquest acord que ja té tres 
anys?  
 
2a. I una altra també del tema de mocions, és que el passat dia 21 de setembre vam aprovar 
en aquest Ple la moció de suport a l’acollida de població refugiada, víctimes, conflictes 
armats a la mediterrània. I malgrat que sabem que la decisió de portar als refugiats no és 
d’àmbit municipal, ni tan sols d’àmbit autonòmic, sí que ens agradaria saber com estan 
altres punts inclosos dins de la moció, com son:  
. Definir quin suport, serveis, infraestructura pot oferir el municipi per acollir a les persones 
sol.licitants amb la creació d’una comissió de treball dels diversos departaments municipals 
que puguin estar implicats en l’acollida com serveis socials, habitatge, ensenyament i 
cooperació.   
. Continuar treballant en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidaria creant un compte de correu 
electrònic on la ciutadania i les entitats que vulguin implicar-se en l’acollida del refugiats 
puguin adreçar-se per fer els seus oferiments i alhora puguin rebre informació dels passos i 
les accions que vagi donant l’Ajuntament de Martorell en aquesta qüestió.  
. També dèiem, o deia la moció, sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades 
a la reunió en matèria de refugi celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del 
Fons Català, a la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments i aquestes són la de 
l’assistència en les rutes de fugida, la de suport als municipis de les rutes i la planificació.  
La pregunta és que en quin punt estem?  
 
El regidor Sr. Tomás pregunta:  
 
1a. La primera. En la darrera sessió plenària es va aprovar la pròrroga d’un conveni, si ho 
recordem, que tenia molt a veure amb el CDIAP, aquí està a l’acta. Vaig preguntar, a part de 
votar a favor, vam preguntar si tenia alguna variació o no en respecte al preu hora i al preu 
total.  Recordo que la regidora Sra. Dalmau, així consta en acta, diu: prenc nota i els hi 
farem arribar.  Sra. Regidora per favor faci-m’ho arribar. Gràcies.   Quant pugui me la fa 
arribar. Gràcies.  



	  

	  

 
2a. Hem observat. Una altra, perdó Sr. Alcalde. Una del.....En una de les darreres 
comissions informatives, si no recordo la darrera, un dels decrets que hi havia era 
l’avançament d’una bestreta, d’una subvenció al Club bàsquet o al Basquet club Martorell. 
Entenia, ficava l’import total de la subvenció que en el seu dia se li va concedir després de la 
convocatòria i entenc que se li fa un avançament perquè encara no havia o devia haver 
cobrat.  
La meva pregunta és molt senzilla, volíem saber de totes les subvencions que es van 
aprovar en la convocatòria quin és l’estat de pagament de les mateixes en aquestes alçades 
o bé quan sigui el proper ple i vostès em contestin. I també voldríem conèixer, una vegada 
atorgades les subvencions i cobrades, quin període de justificació existeix per a les entitats? 
Gràcies. 
 
3a. Una altra. Ens han comunicat que aquets darrers dies l’empresa SOREA esta fent un 
canvi de comptadors en diferents llars de Martorell. I la meva pregunta és aquesta 
instal·lació, que s’està fent nova, o aquest canvi de comptador tindrà alguna repercussió en 
la tarifa, en el lloguer d’aquest comptador? 
 
4ª. Després també voldríem saber l’estat de les negociacions del conveni que s’està fent a 
nivell unificat de les diferents àrees o departaments del Patronat Municipal de Serveis 
d’Atenció a les Persones. En quina situació està aquesta negociació? 
 
D.  PRECS. 
 
La regidora Sra. Pérez formula els següents precs:  
 
1r.  Ja que a la passada Junta de portaveus, que es va celebrar el dia 13 d’octubre, a 
proposta del Sr. Alcalde vam acordar entre tots els portaveus crear una comissió formada 
per tots els grups municipals per tal de refer el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, des 
del grup de SOM Martorell, pregaríem fixar data d’inici i termini per posar en marxa aquesta 
tasca. 
 
2n. El segon és un prec que em ve a través d’uns ciutadans que fan aquesta reflexió.  Fa 
uns dies des d’una associació de pares i mares de l’Institut Pompeu Fabra de Martorell, ens 
han enviat aquest escrit.  Diu: “Vamos a enviar un correo a la empresa organizadora del 
evento de la nit de Halloween del pasado sábado 31 de octubre en la nave 2 de Ca 
N’Oliveras de Martorell manifestando nuestro malestar como padres ya que el Departamento 
de Juventud y Cultura de Martorell nos ha derivado a ella como único responsable de dicho 
evento, en el cual se han falsificado entradas y mucha juventud se vio tirada en la calle con 
su entrada comprada hasta pasadas las tres de la madrugada con el riesgo que eso 
conlleva, presenciando reyertas, botellones por que el aforo estaba completo y no podían 
entrar. Otros desistieron y se marcharon a casa  sin ni siquiera poder entrar. Pedimos que 
ya que Martorell es un pueblo que en cuestión de ocio tiene a su juventud descuidada, por lo 
menos que cuando organicen un evento de esta magnitud sea con los medios adecuados en 
cuestión de seguridad y que encuentren el modo de que las entradas no se puedan falsificar 
y así evitar situaciones como las ocurridas dicha noche y evitando riesgos innecesarios. 
Bueno, ella me comenta, te adjunto la página web de la empresa, que por lo visto es una 
asociación sin ánimo de lucro, con lo cual carecen de recursos para llevar a cabo soluciones 
de tal magnitud.  
Creemos que el Ayuntamiento debería de implicarse mucho más en este tipo de eventos. 
Precisamente esta semana estuvieron en Martorell un grupo de alumnos alemanes que 



	  

	  

asistieron a la fiesta, que están de intercambio y que no se llevaron una buena imagen de la 
organización. Allí, según nos comentan algunos de ellos, se colocan una especie de 
pulseras de colores por edades para así saber a cada uno que se les puede servir de 
bebida, porque en esta fiesta había menores, este es el gran problema, no tanto a la fiesta 
en sí, que no cupieran, sino que había menores.  Además se quedaron bastante parados al 
ver impasible a la Policía ante según que incidentes, aunque yo no estaba allí para 
corroborar esto, es lo que dicen algunos de nuestros alumnos.”   
I fins aquí és el que diuen ells, el prec és: Tot i que l’Associació Master Tempo reacciona i 
demana disculpes al seu Facebook el dia 2 de novembre, des de SOM Martorell preguem 
que l’Ajuntament faci de mediador en les problemàtiques i conflictes que afecten als 
ciutadans i les ciutadanes i que en cap cas es desmarqui deixant als ciutadans en una 
situació d’injustícia. En tot cas, preguem un major control en l’organització d’aquests tipus 
d’events, col·laborant amb les empreses organitzadores garantitzant un sistema efectiu de 
venda d’entrades que portin sistemes de seguretat per tal d’evitar la seva falsificació i 
garantint que les empreses organitzadores compleixin totes les normatives municipals per tal 
de portar a terme aquest tipus d’activitat tot donant un servei de qualitat.  Una festa d’aquest 
tipus, on s’aglutina molta gent, pot portar conseqüències molt greus a la població, si la 
deixem a mans d’una empresa organitzadora inexperta. Hem d’aconseguir la realització 
d’aquests tipus d’activitats i que totes les parts implicades quedin satisfetes. 
 
El regidor Sr. Carvajal formula el següent prec: Només...Després...Només esmentar que 
després de mantenir converses amb el responsable tècnic de l’àmbit d’esports del Patronat 
Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones, el Sr. Joan Bou, i realitzant una instància, tal 
com marca el protocol, amb registre d’entrada 7.743 amb data 6 d’octubre, on demanava el 
Pla d’usos d’equipaments esportius per part de les entitats, bé, no sé si ha sigut un mal 
entès, se m’ha contestat que no existeix aquest Pla d’usos quan, doncs en aquestes 
converses, com li deia doncs em semblava a mi eh! el responsable tècnic, doncs no era, no 
entraven en consonància amb la resposta que he rebut d’aquesta petició. Per tant, els hi 
pregaria doncs resoldre aquest malentès si ha estat així, i així doncs tornaré a fer entrada de 
la mateixa petició  per a poder accedir a aquest informació. Gràcies.   
 
El regidor Sr. Rozalén formula el següent prec: Yo ruego al equipo de gobierno que 
conteste lo que se le pregunta, porque en plenos anteriores el Sr. Esteve dijo que las 
instancias en tres meses se contestaban, eso es mentira. Hay instancias de más de tres 
meses.   
Hace dos plenos que llevo preguntando o rogando, perdón, que contestaran a unos 
ciudadanos sobre 30 de septiembre 2014, entradas de registro  4672, 4673.  No se les ha 
dicho nada.  Con fecha de 23 de marzo 2015, registro de entrada 1923 tampoco se le ha 
dicho nada. Las instancias de la pregunta anterior que me está diciendo que se sigue el 
protocolo y es una cuestión que esto del protocolo, no sé a lo mejor tendrían en el pleno que 
explicar a los ciudadanos en qué consiste este protocolo porque yo no lo entiendo ni su 
funcionamiento, ni como lo hacen ni no.   
Tuvimos una reunión que convocó el regidor Adolf Bargués el otro día y nos dio una 
información y él dijo que el protocolo en su área lo decidía él y que lo aplaudo, que me 
parece muy bien.  No voy a decir las palabras que dijo exactamente porque no creo que sea 
el sitio de decirlas. No estaba solo, vale?  
Entonces más que nada que se aclaren un poquito y que a lo mejor tienen que explicarle a 
la ciudadanía el protocolo porque muchas de las preguntas que hacemos es porque nos las 
han dicho los ciudadanos. Entonces de esta manera ellos que también sepan ver su 
tarannà.  Muchas gracias. 
 



	  

	  

El regidor Sr. Tomás diu: Faré dos precs Sr. Alcalde, ja li dic per adelantat. 
 
1r. Un en concret, són d’uns arbres que hi ha instal·lats a la plaça Portal d’Anoia, uns arbres 
molt macos, estan perfectes, però que ens han traslladat alguns veïns sobretot, els que 
surten del barri Rosanes direcció cap a Barcelona.  Hi ha un que s’ha fet tan maco, tant gran 
i que alhora de girar comporta algun problema a les persones que surten de la vorera al pas 
de vianants.  
No sé... pregaria que busquessin alguna actuació. No sé.. entenc que aquests arbres no es 
poden podar, però entenc que és una perillositat per la poca visibilitat que existeix.  Per 
favor, els agrairia que fessin una mica el possible per evitar aquesta perillositat. 
 
2n. I l’altra prec és en relació al que ha comentat abans, i em sap greu, el regidor Lluís 
Esteve sobre un dels comentaris que ha fet vostè davant de la pregunta del Cap de protocol. 
Sí, em sap greu.  No crec que sigui massa el seu tarannà, però en fi, no m’agradaria 
contestar-li, però acabarem el Ple d’avui, curiosament, amb un prec igual que es va fer a 
l’anterior Ple, amb un altre protagonista i un altre protagonista.   
La pregunta que nosaltres hem fet té una raó de ser. Vostè ha caigut, a la meva manera, la 
meva opinió, en el parany que ha sortit abans on es parlava del govern Zapatero, etc., etc..  
Vostè s’ha remuntat a fa dotze anys, ha dit, sobre el tema del que es feia en el tripartit ara fa 
dotze anys. Jo li agrairia que mirem una mica en el present i en el futur i que no tinguem que 
tirar enrere sobre ara fa dotze anys, perquè sinó tindrem que buscar la manera tots plegats 
de buscar si alguna cosa del que vostès fan o diuen es contradeix amb el que deien i és 
viable que es puguin contradir, perquè el temps canvia, les situacions canvien i tot 
evoluciona i canvia. Ha comentat sobre...  
 
El Sr. Alcalde diu: Sí, el prec Sr. Tomás, és que veig que fa un míting més que un prec i 
aquí els precs són molt directes, es prega alguna cosa, i ja està.  Sí, no aprofitem, per que si 
hem d’aprofitar la zona de precs per fer discursos, doncs tallem perquè pregui directament, 
sinó tallem.  
 
El regidor Sr. Tomás diu: Vostè em talla la paraula o puc acabar el prec? 
 
El Sr. Alcalde diu: No, no. Jo puc interrompre’l quan cregui oportú i que a més a més quan 
vegi que es fa un ús que no és el correcte de la paraula quan se li dóna. Jo, vegi que sóc un 
President d’aquest Consistori que dono molt de joc, però es clar, quan un ens vol fer veure 
alguna altra cosa, doncs l’hem d’advertir a l’ordre que és el que estic fent ara i que estic 
habilitat per fer-ho com vostè sap. Per tant, faci el prec, si us plau, sinó doncs donaríem per 
conclosa la sessió per que ja estem al final del Ple. Gràcies.  
 
El regidor Sr. Tomás diu: Puc seguir? 
 
El Sr. Alcalde diu: Li he dit que sí. Però que faci el prec li he dit, li he dit: faci el prec Sr. 
Tomás.  
 
El regidor Sr. Tomás diu: Continuaré amb la meva intervenció, amb el prec no es preocupi. 
 
El Sr. Alcalde diu: Doncs si continua amb la seva intervenció li treure la paraula i aixecarem 
la sessió, d’acord? 
 
El regidor Sr. Tomás diu: Si creu tregui’m la paraula. He començant dient aquesta reflexió.  
Prego que no tinguem que retrocedir ara fa dotze anys o vuit o set o quatre.   



	  

	  

I pregaria, vostè ha fet unes afirmacions, unes reflexions, sobre el cap de llista del PSC que 
sóc jo,  però hi ha una diferencia, li prego, que existeix una diferència entre el que ha 
preguntat el meu regidor i jo.  El senyor del que parlàvem, que entenc que pot estar fent la 
feina bé, ha estat contractat.  Jo he estat elegit pels ciutadans, pocs, molts o regulars i per 
tant, ha parlat de que si no feia vida aquí o...li garanteixo que faig vida aquí, no, no..., no, no, 
no, no.  Li prego que una altra vegada, si pot ser, Sr. Esteve, sigui una miqueta més curós 
amb les coses que pugui dir sobre la meva persona, però  moltes gràcies per atendre’m.  Ja 
està Sr. Alcalde. 
 
El regidor Sr. Esteve respon: Posats a pregar, jo acostumo a intentar fer cada dia al 
vespre abans d’anar a dormir, m’ajuda a ser una mica... una mica millor, al menos ho crec 
d’aquesta manera. 
També li vull dir, Sr. Tomás, que vostès evidentment poden fer la pregunta que creguin 
convenient i òbviament poden fer les preguntes que creguin convenients. S’ha demostrat, 
fan les que volen i nosaltres intentem fer-les amb tot el detall possible de resposta per que 
intentem.. que estem donant justament això.  Estem donant resposta a les preguntes. Que 
determinades afirmacions no els hi agradin, pues també ho puc entendre, però quan vostès 
qüestionen, o no, la contractació d’una persona en funció d’on viu, perquè entenc que donen 
molta importància a que aquest càrrec de confiança, doncs visqui o no visqui a Martorell, jo 
l’únic que faig és una reflexió en veu alta. I, home, si tanta importància donen a un càrrec de 
confiança, més importància haurien de donar amb el que és la figura d’un cap de llista que 
pretén ser alcalde d’un municipi.  
És l’única reflexió que he fet amb tot el respecte del món, Sr. Tomás, perquè jo tinc un 
tarannà que miro de no enfadar-me mai i miro de tenir un to molt adequat. Això sí, quan 
parlem de persones concretes, quan anem, diguem-ne a posar el dit en situacions concretes 
i en persones concretes, miri se m’alça la cella i no se m’alça sovint la cella a mi.  Però vull 
dir el tarannà és el que tinc, el seguiré tenint perquè, a més a més em considero una 
persona molt pacient, però sempre que s’intenti posar el dit a l’ull d’algú i a mi em toqui 
parlar doncs ho faré doncs amb el tarannà que em sembla adequat i adient per a poder 
respondre de manera adequada. Per cert, no he dit, no he dit cap mentida amb tota 
l’argumentació que he fet. Moltes gràcies.  
 
 ===== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 23.22 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, 
en DONO FE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


