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09/2016. SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 19 DE SETEMBRE DE 

2016.  

 
A la Vila de Martorell, el dia 19 de setembre de 2016,  essent les 20:02 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, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, 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, i FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ, assistits pel  

Secretari  de  la Corporació  Sr. JAUME TRAMUNT I MONSONET. Per part de la senyora 

RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ s’excusa l’absència a aquesta sessió. 

El Sr. Alcalde diu :  Bona tarda  a tothom, donem inici a la sessió ordinària de l’Ajuntament 
en Ple corresponent a aquest mes de setembre, després de l’aturada d’estiu que espero que 
a tots vostès els hagi anat bé, i que l’estiu hagi estat prolífic, per tant,  tornem a l’activitat  
normalitzada i comencem, i comencem amb l’aprovació de l’acta de sessió ordinària del dia 
18 de juliol, tots vostès han tingut l’acta, ja alguna cosa sobre l’acta, passaríem a la votació, 

 
     

                                                      I.- PART RESOLUTIVA 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA: 18 DE JULIOL DE 2016.  
 
 Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 18 de juliol 
de 2016, que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
El Sr. Alcalde diu: Passaríem ara als dictàmens de la Àrea Econòmica Organització i 

Règim Interior, però   tinc una petició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 

Catalunya, per avançar la Moció que presenta el grup municipal  sobre l’adopció de mesures 

per millorar la qualitat de vida de les persones Celíaques de Martorell, que tractaríem, si no 

els hi sembla a vostès malament doncs en primer lloc, tenint en compte que tenim doncs el 

representant de l’Associació de Malalts Celíacs, i per tant, perquè no hagi d’estar fins al final 

del Ple, si els hi  sembla doncs  passaríem al punt en primer lloc. 
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Per tant, en el punt crec que havia una esmena que portaria l’equip de govern, una esmena 

bàsicament aclaratòria  que si ho han comentant ja en els ponents de l’esmena. Volen 

exposar l’esmena endavant!  

 
 
2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP SOBRE L’ADOPCIÓ DE 

MESURES PER A MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES CELÍAQUES 

DE MARTORELL. 

El Regidor Albert Fernández llegeix: Bona nit, hem parlat amb el Sr. Tomás, hem parlat 

una mica de l’esmena que hem proposàvem per afegir un punt més a la Moció, que en 

principi ens ha dit que no hi havia  cap inconvenient ha afegir-la,   aquesta esmena es 

millorar una miqueta el text que aportarem a aprovació, i en un principi  afegim comunicar 

doncs al Servei Català de Pediatria, al Servei Català de Digestologia, una mica per afegir 

quatre aspectes tècnics per acurar una mica més la moció, que en un principi hem parlat 

amb el Sr. Tomás, no hi ha cap inconvenient. 

Doncs bé, les quatre precisions que feien en el primer paràgraf que hi havia a la moció 

inicial. La celiaquia és una sensibilitat  al gluten i  intolerància digestiva al mateix, el gluten 

és una fracció proteica que es troba al blat, a la civada, al sègol i a l’ordi, la ingesta del 

gluten desencadena una reacció immunològica que produeix  afectació a la mucosa 

intestinal amb atrofia de les vellositat, clàssicament la celiaquia es per sempre, com un 

quadrede rebuig a l’aliment, amb diarrea, cansament, i que s’acompanyen freqüentment en 

la distensió abdominal i mort. 

Conseqüència d’una afectació el creixement amb un retardament, i l’alçada evident 

acostuma a presentar-se per sota dos anys de vida, i és més freqüenten el sexe femení, hi 

ha casos de celiaquia que es presenten de manera més tardana, amb símptomes més lleus i 

imprecisos, i alguns s’arriben a diagnosticar a l’edat adulta. 

La malaltia celiaquia, té un fort component hereditari així el germà bessó d’un nen afectat 

amb malaltia celiaquia té un 75% de probabilitats de patir la malaltia, entre un 5 i 15% de 

familiars de 1r grau d’un pacient amb celiaquia, patirà  la malaltia, i que una part té un fort 

impacte familiar, per tant, llavors en el quart paràgraf, a la frase on deia. 

El gluten per un celíac a casa pot considerar la despesa considerablement  i es calcula que 

el increment mitja del pacient és aproximadament d’un 1.586,00€ que era l’import inicial que 

surt a la moció, ara per ara, el següent que parla la moció, en el paràgraf següent a la 

segona línia on parla dels països on donen ajuda, s’atorguen ajudes directes als pacient o 

malats de celiaquia, afegim un per exemple, es una petita precisió tècnica, que fèiem que en 

principi. 
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A l’apartat de proposa  al Plel’adopció dels següents acords, en el tercer punt on diem 

contribuïm  al desenvolupament d’activitats que impulsin la divulgació de la malaltia 

impulsada pel propi Ajuntament a continuació afegim: Amb col·laboració amb el agents de 

salut del municipi. 

En el sisè punt, afegim promoure la inclusió en el catàleg d’activitats de les escoles, hi ha un 

catàleg d’activitats que oferim a les escoles, seria incloure, les activitats i les propostes que 

es facin de la promoció de la salut i informació de malaltia de la celiaquia.  

En el 8è punt, el que he fet el petit esment abans que fer trasllat d’aquesta moció al 

Parlament de Catalunya, afegir en el grup parlamentari representats, al Congrés dels 

Diputats, al grup allà representat, a la Societat Catalana de Pediatria, a la Societat Catalana 

de Digestologia, i a l’associació Catalana de Celíacs 

 
Votació esmena: 

 
Sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat. 

 
El Regidor Sr. Lluís Tomás diu: Hola, bona tarda a tothom, en quan als atesos no els 

llegiré perquè .......?   però si que acabaré llegint els punts dels acords, els tres punts que hi 

ha rectificats en el que m’ha passat amablement el Sr. Albert com queden redactats m’ha 

semblat, perfecte bé, en quant als acords en el punt primer que entenc que no hi ha cap 

esmena que es manté com estava declarar el recolzament unànime i solidari a l’Ajuntament 

de Martorell del malats de celiaquia familiars, associacions i resta d’agents amb els que 

s’interactua. 

En  punt dos que quedaria igual, defensar i contribuir al benestar dels malats celíacs, per 

una qüestió de justícia social i una demanda al nostre al nostre municipi. 

El tercer, saltaríem a les esmenes que ens ha donat el Sr. Albert Fernández, contribuir al 

desenvolupament d’activitats que impulsi la divulgació de la malaltia, impulsada pel propi 

Ajuntament en col·laboració amb els agents de salut del municipi així com fomentar la 

realització d’activitats de conscienciació convivència, pedagògiques i coincidint amb el 27 de 

maig de cada any amb motiu del dia nacional  del celíac. 

Quart punt, ja de forma conjunta amb el sector de la restauració la gastronomia i l’hostaleria 

del nostre municipi les possibilitats per fomentar una campanya als diferents establiments 

del mateixos per incloure un distintiu oficial conforme han incorporat a les seves cartes de 

serveis aliments sense gluten per a celíacs. 
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Cinquè que es mantindria de la moció  original que en futur es treballi en la línia d’ incorporar 

totes les activitats en les que participi el consistori, en el foment de la restauració, la 

gastronomia el màxim d’informació sobre els establiments amb oferta per celíacs. 

Sisè punt, que sí que havia unes esmenes, promoure la inclusió en el catàleg d’activitats a 

les escoles, activitats de promoció de la salut, amb informació sobre la malaltia celíaca, i la 

difusió mitjançant campanyes informatives als mitjans i xarxes informatives del consistori 

dels acords esmentats anteriorment. 

El punt setè que en aquest cas es mantindria instar  al futur govern d’Espanya a millorar el 

tractament fiscal dels aliments sense gluten. 

El punt vuitè que com dèiem també té esmenes parla del punt aquí volem traslladar aquesta 

moció, fer trasllat, d’aquesta moció al Parlament de Catalunya, representats al Congrés dels 

Diputats, als grups allà representats, la Societat Catalana de Pediatria, Societat Catalana de 

Digestologia, i l’Associació de Celíacs de Catalunya, que avui com deien estava representat 

aquí per un dels seus membres el Sr. Pere Agut, cosa que m’ha dit l’Alcalde agraïm la seva 

presència, moltes gràcies, per estar aquí, així és com quedaria definit  aquesta moció.  

 
El regidor Sr. Francisco J. Arpal diu: Bona nit a tothom, Sr. Alcalde, Sra/s. Regidors  bé, 

el grup Popular estem d’acord que s’ha de millorar la qualitat de vida de les persones 

celíaques, però no nomes a Martorell sinó a la resta de Catalunya i d’Espanya, no obstant 

considero que s’ha de matisar algo pel que fa  l’exposició  del motiu d’aquesta moció a nivell 

Estatal hi ha una resolució del 30 de novembre del 2015 de la Mutualitat General de 

Funcionaris Civil de l’Estat MUFACE, que va convocar la concessió d’ajusts econòmics per 

persones celíaques que va de 339,90€ a 618,00€ publicada en el B.O.E. 16 de desembre 

del 2015. 

D’altra banda per part del Govern de l’Estat també es va aprovar un Decret pel correcte 

etiquetatge dels aliments i així poder abaratar la cistella de la compra en aquestes famílies ja 

que així dons no han de comprar productes importats per assegurar-se de que els aliments 

no porten gluten. 

D’altra banda també hi ha quatre comunitats autònomes que també concedeixen ajusts a les 

persones celíaques, són Navarra, Extremadura, València i País Basc, dir també que no és 

veritat que l’Estat Espanyol sigui  l’única país Europeu que no atorga ajuts directes a 

aquestes persones, Alemanya per exemple  tampoc ho fa, i que Martorell de moment doncs 

tenim un restaurant amb menjar sense gluten, per les persones celíaques, seria adient que  

en un futur doncs hi poguessin haver més, estem d’acord, en que s’ha de millorar la qualitat 

de vida de les persones celíaques. Però como es diu en la moció és un tant per cent molt 
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elevat el que encara no està diagnosticat i així és molt difícil poder fer mapa real de 

l’enfermetat. Gràcies. 

 
El regidor Sr. J. Simón diu: Bona nit, nosaltres aquesta mateixa setmana quant vam rebre  

la moció, i que per una altra banda, em va sobtar una mica, ens vam enviar la moció a veure 

si podíem, si volíem  fer aportacions, i vam veure que la moció  ja estava registrada per 

registre, en la qual cosa vam veure que bueno.., que ja estava una mica tancada; igualment 

vam fer unes quantes aportacions, que passarem a llegir, son aportacions bàsicament per 

concretar mesures i tasques que pot fer l’Ajuntament de Martorell, i  pot fer el nostre 

Consistori envers la gent que patim aquest tipus d’intolerància al gluten, bàsicament són tres 

coses: 

Una era que l’Ajuntament garanteixi aliments sense gluten a les persones celíaques que pel 

seu nivell ingressos són beneficiaries del programa d‘ajuts d’aliments, amb l’objectiu de 

garantir el seu accés  i pal·liar el sobrecost que suposa els aliments sense gluten. 

Per una altra banda, que l’Ajuntament organitzi una jornada formativa dirigida al sector de la 

restauració, per aquells que vulguin obtenir l’acreditació servei sense gluten, que ofereix de 

manera gratuïta l’associació de celíacs de Catalunya, per tal de garantir un servei correcte, 

en  línia amb el que ja ha fet l’Ajuntament de Barcelona, de Mataró, de Terrassa, i s’han 

compromès més de  catorze comarques de les quals els seus gremis integren la Federació 

Intercomarcal d’Hosteleria i Restauració, i per últim oferir un enllaç des del portal de 

l’Ajuntament des del qual  hi hagi una ubicació dels establiments de restauració que 

ofereixen àpats per celíacs, i estiguin acreditats per l’associació sobre un plànol de la ciutat, 

la seva oferta gastronòmica i comercial pel celíac, i que s’ inclogui un enllaç a l’associació de 

celíacs per obtenir més informació. 

Com dèiem al principi de la intervenció ens agradaria, tots un mica critiquem... el tema de les 

mocions a l’Ajuntament, perquè es presenten les mocions dos o tres dies abans  no són 

discutides, no podem ser treballades, i desgraciadament no poden ser ampliades, tornen a 

demanar una altra vegada, que sí les mocions les tenim qualsevol regidor o qualsevol dels 

grups les tenim un temps abans, les passem tots podem fer aportacions, tots millorar, i més 

en un cas com aquest que com és evident ens posarem d’acord, com és evident tothom 

votarà a favor! Gràcies.  

El Regidor Albert Fernández diu: Bé, bueno la part explicativa el que hem volgut  amb la 

moció que era posar èmfasi,el pes familiar que pot tenir la malaltia, i el fet transcendent que 

tindrà el impacte econòmic que això pugui comportar amb aquesta moció volem manifestar  

el nostre suport als malats la seva família, i als professionals de la salut i la moció d’avui 
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l’Ajuntament de Martorell vol contribuir a la sensibilització de la pròpia malaltia, des de 

l’Ajuntament com en altres casos donem aquest suport per aquesta causa. 

 
El Regidor Sr. Lluís Tomás diu: Gràcies Sr. Alcalde, gràcies a tots el grups pel seu sentit 

favorable aquesta a moció, que el fet amb que el company del  perquè en el moment que va 

estar entrada la moció,  jo crec que el més destacat en les aportacions que s’han fet és el 

que tothom coincideix que tenim que intentar ajudar als malats i que evidentment que les 

famílies que tenen persones sota les seves ordres, sota les seves custodies que tenen 

aquesta malaltia. 

Jo crec que dos aspectes ràpids per recordar al Sr. Arpal, recordar algunes actuacions del 

Govern Central, jo també voldria dir que en el Parlament de Catalunya es va adoptar per 

majoria de tots el grups municipals una resolució la 879/X, on parla d’unes mesures a tenir 

en compte, no les hi diré perquè són moltes però sí aquí ha sortit, també ho ha dit el Sr. 

Fernández, el Sr. Simón que evidentment les famílies que tenen malats, tenen un cost 

addicional important a l’any perquè necessitem una graella, també han sortit aquí 1600,00€ 

aproximadament anuals, en aquesta resolució del Parlament de Catalunya, llegiré dos o tres 

acords una deia: 

-Reclamar al Govern de l’Estat que rebaixi l’impost sobre el valor afeixit dels productes 

alimentaris sense gluten, de manera que tributin el tipus super reduït del 4% i no del que 

s’està cobrant actualment.  

Sol·licitar al Govern Central que s’aprovin ajudes o beneficis fiscals per les persones 

celíaques, com exemple una desgravació concreta de la declaració de l’IRPF, per les 

famílies que tenen algun membre amb celiaquia o que les despeses en productes sense 

gluten desgravin proporcionalment a la despesa total de la declaració de la renda, aquesta ja 

és una resolució que com dèiem abans  va estar aprovada per unanimitat per tots els grups 

del Parlament de Catalunya, i de fet en aquesta moció que hem presentat avui es palès amb 

un dels atesos en concret en el sisè atès que parla justament d’aquest tema, però jo, per 

tancar això, per justícia social, per les persones que malauradament tenen aquest problema 

o algun familiar al seu càrrec, com deia abans Sr. Pere Agut moltes gràcies per haver vingut,  

l’ajuntament i les Diputacions de Catalunya estaran a la vostra disposició. Gràcies. 

El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies Sr. Tomás, només agrair evidentment la presència de 

l’Associació de Malalts Celíacsi demanar en concret al company de Movem-Martorell, el 

Grup Socialista,  d’aquesta pràctica d’entrar les mocions justament després de la junta de 

portaveus doncs no dóna marge que la resta de de grups municipals se li ofereixin les 

mocions per poder transaccionar i arribar a acords, llavors els acords s’han de prendre, s’ha 
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de contar aquí directament al Plenari, per tant, feta aquesta aclaració, passaríem a la 

votació. 

 Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per unanimitat dels assistents: 
 
“La celiaquia és una sensibilitat al gluten amb intolerància digestiva al mateix. El gluten és 
una fracció protèica que es troba al blat, la civada, el sègol i l’ordi. La ingesta de gluten 
desencadena una reacció immunològica que produeix afectació de la mucosa intestinal amb 
atròfia de les vellositats. 
 
Clàssicament la celiaquia es presenta com un quadre de rebuig de l’aliment, diarrea, 
cansament, irritabilitat que s’acompanyen de forma freqüent de distensió abdominal i vòmits. 
La conseqüència és una afectació del creixement amb un retard de pes i alçada evident. 
Acostuma a presentar-se per sota dels dos anys de vida i és més freqüent en el sexe 
femení. Hi ha casos de celiaquia que es presenten de manera més tardana, amb símptomes 
més lleus i imprecisos. Alguns s’arriben a diagnosticar a l’edat adulta. 
 
La celiaquia té un fort component hereditari. Així, el germà bessó d’un nen afectat de 
malaltia celíaca té un 75% de possibilitats de patir la malaltia. Entre un 5-15% dels familiars 
de primer grau d’un pacient amb celiaquia patiran la malaltia. Té per tant un fort impacte 
familiar 
 
La incidència de la celiaquia a Europa es calcula que és de l’1% de la població, la qual cosa 
converteix en la condició genètica amb més prevalença al mon occidental. A Catalunya es 
calcula que hi ha 75.000 persones celíaques.  
 
 
Atès que en l’actualitat, l’únic tractament per a la malaltia celíaca és el seguiment de per vida 
a una dieta estricta sense gluten. Atès que els preus de mercat dels productes sense gluten 
per un celíac a casa pot fer augmentar la despesa considerablement i es calcula que 
l’increment mitjà per pacient és aproximanament  d’uns 1.586,- Euros/any.  
 
Atès que l’Estat espanyol és l’únic país europeu que no atorga ajudes directes. (A Suècia o 
Regne Unit, per exemple, els productes sense gluten són gratuïts fins als 16 anys, a 
Dinamarca existeixen ajuts directes de 200,- Euros/mes per pacient). 
 
Atès que el 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la resolució 879/X per 
la millora de la qualitat de vida del col·lectiu celíac on es demanava la reducció de l’IVA dels 
productes sense gluten, controls d’inspecció en seguretat alimentària, sensibilització en el 
sector restaurador i hoteler o la implementació de protocols en els menjadors escolars, entre 
altres.  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Declarar el recolzament unànime i solidari de l’Ajuntament de Martorell als 
malalts de celiaquia, familiars, associacions i resta d’agents amb els que interactuen. 
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SEGON.- Defensar i contribuir al benestar dels malalts celíacs, per ésser una qüestió de 
justícia social i una demanda al nostre municipi. 
 
TERCER.- Contribuir al desenvolupament d’activitats que impulsin la divulgació de la 
malaltia impulsades pel propi Ajuntament, en col.laboració amb els agents de salut del 
municipi, així com fomentar la realització d’activitats de conscienciació, convivència i 
pedagògiques coincidint amb el dia 27 de maig de cada any, amb motiu del Dia Nacional del 
Celíac.  
 
QUART.- Estudiar, de forma conjunta, amb el sector de la restauració, la gastronomia i 
l’hosteleria del nostre municipi les possibilitats per a dissenyar i fomentar una campanya als 
diferents establiments dels mateixos per a incloure un distintiu oficial conforme han 
incorporat a les seves cartes de serveis, aliments sense gluten per a celíacs.  
 
CINQUÈ.- Que en el futur es treballi en la línia d’incorporar a totes les activitats en les que 
participi el Consistori en foment de la restauració o la gastronomia el màxim d’informació 
sobre els establiments amb oferta apta per a celíacs.  
 
SISÈ.- Promoure la inclusió en el catàleg de d’activitats a les escoles, activitats de promoció 
de la salut amb informació sobre la malaltia celíaca, i la difusió mitjançant campanyes 
informatives als mitjans i xarxes socials del Consistori dels acords esmentats anteriorment. 
 
SETÈ.- Instar al Govern de l’estat espanyol a millorar el tractament fiscal dels aliments 
sense gluten. 
 
VUITÈ.- Fer trasllat d’aquesta moció al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris  
representats, al Congrés dels Diputats, als grups allà representats, la Societat Catalana de 
Pediatria, la Societat Catalana de Digestologia i a l’Associació Celíacs de Catalunya.”   
 
 

DICTÀMENS DE L’ÀREA ECONÒMICA, D’ORGANITZACIÓ I RÈGIM INTERIOR: 

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT PER A INVERSIONS, AIXÍ 
COM DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER SUBVENCIONAR 
PART DELS INTERESSOS A CÀRREC DEL PLA DE CRÈDIT LOCAL 2016 (EXP. 
2334/2016-G).  
 
 Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 12 de setembre de 2016.  
 
El Regidor Sr. Josep Casasayas diu: Bona nit a tothom, portar a provació del Ple un punt 

que es divideix en  dos parts, una primera part és l’aprovació d’un crèdit d’un 1.182.120,50€ 

que forma part del Pla de la Diputació per facilitar el crèdit als ens locals, en aquest cas la 

Diputació el que fa és pagar, fa un càlcul sobre els interessos que tindria aquest crèdit a deu 
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anys i subvenciona aquests interessos, aquest cas subvenciona 59.358,31€,- La veritat és 

que les condicions són molt bones, tant l’euríbor de  tres mesos més 0,9 punts amb lo qual 

són condicions molt bones. Suposo que aconseguides pel fet de que ajuntar molts 

Ajuntaments, i fer un gran crèdit per totes les corporacions locals, i per tant, nosaltres també 

ens hi afegim com molts ajuntaments, en aquest cas, sí que m’agradaria ressaltar que el 

problema que tenen aquests crèdits, algun problema tenim que tenir, es que l’estem signant, 

miri 19 de setembre l’estem aprovant, i el tindrem a  mitjans de setembre. 

Un crèdit anat a buscar directament a la Banca ens ha sortiria el mes de maig ja el tindríem 

fet, per tant estem retratant les inversions de l’ajuntament, en funció d’un crèdits que sí que 

són amb un interessos molt més econòmics, tots vostès saben una de les prioritats que 

tenim es la gestió econòmica de l’ajuntament, per lo qual aprofitem  aquestes oportunitat que 

es dóna la Diputació. Moltes gràcies.  

El regidor Sr. Francisco J. Arpal diu: Bé, nosaltres considerem que les condicions 

d’aquesta operació de crèdit com ha dit el regidor d’Hisenda són adients, bé doncs al tenir 

un compte que els interessos estan subvencionats per la Diputació de Barcelona, votarem 

afirmativament. 

El regidor Sr. J. Simón diu: El nostre vot en aquest punt de  l’ordre del dia serà en contra, 

no dubten de la bondat del crèdit, no dubtem de les condicions del crèdit, però sí que 

dubtem de les inversions que faran, inversions que una vegada més van aprovar sense 

participació ciutadà, sense consensuar  en ningú mes enllà del govern, i per això votarem en 

contra.  

El Regidor Sr. Lluís Tomás diu:Desprès de la informació rebuda pel regidor Josep 

Casasayas conec bé com funciones aquestes subvencions de la Diputació de Barcelona, i 

em sembla un bon conveni, per les condicions, els tipus de interès, també el tema de durada 

que és a deu anys, que hi ha un de carència, com a màxim 12 mesos. L’únic que sí que ja 

ho hi comentat en altres ocasions entenc que és per fer inversions etc., però va sortir l’altre 

dia aquí a la comissió informativa, amb sembla que  va ser el regidor Arpal que va comentar 

sí encara disposàvem de diners per dir-ho així en el romanent de tresoreria, i se li va 

comentar que sí, tot i reconèixer  el que és el bon tracte d’aquesta operació segurament el 

millor nosaltres haguéssim optat per fer aquesta operació a mitjançant el romanent de 

tresoreria, i evidentment en el moment que calgués. També   entenc que s’ha d’aprofitar 

l’ocasió, per bé que aquest crèdit no surten habitualment ni cada dia, ho hagués demanat 

aquesta operació, quant hagués calgut, per tant, nosaltres  tenint en compte el que he dit, 

l’operació que no ens ha sembla dolenta, per altra banda  però nosaltres a lo millor  

haguéssim finançat les despesesmitjançant una operació del romanent de tresoreria. El 

nostre vot serà d’abstenció 
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Sotmesa a votació la proposta 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, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, 

MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL BARÓN i FRANCESC ARPAL MACIÀ, 4 vots en 

contra dels senyors/es JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD 

SÁNCHEZ GAYA i ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, I 4 abstencions formulades pels 

senyors/es LLUÍS TOMÁS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN 

LLANOS i ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ : 

 
El Ple de l’Ajuntament de Martorell va aprovar definitivament en sessió duta a terme el dia 

21 de març de 2016 el pressupost municipal per a l’exercici de 2016, entrant en vigor el dia 

23 de març. En l’esmentat pressupost hi figura al capítol IX de l’estat d’ingressos una 

previsió de 3.057.120,59 euros, que corresponen a la concertació d’operacions de crèdit a 

llarg termini per al finançament de les inversions incloses en el capítol VI de despeses 

d’aquest pressupost. 

L’Ajuntament de Martorell el dia 15 de juliol de 2016 va sol·licitar a la Diputació de 

Barcelona, dins el marc del Programa de Crèdit Local, que efectués tots els tràmits, estudis i 

qualificacions necessàries per a l’assoliment d’un préstec de 1.182.120,59 euros i la 

corresponent subvenció del tipus d’interès del mateix, per cofinançar les  inversions 

previstes en el pressupost de l’exercici de 2016, a concertar amb el Banco de Sabadell S.A. 

Les condicions previstes de concertació de l’operació eren les següents: 

Import de l’operació 1.182.120,59 euros 

Termini  10 anys (inclosos 12 mesos de carència com a màxim) 

Tipus d’interès EURIBOR  a 3 mesos + diferencial per un préstec de vida 
mitjana 67,50 mesos, sota els criteris de prudència financera, 
establerts mensualment per la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera, en aplicació del que estableix l’article 48 bis 3 
del text refós de la Llei d’hisendes locals en el redactat aprovat 
pel R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de desembre de 2014, -11% 
de dit diferencial, en el moment de la concessió del préstec. 

 

Juntament amb aquesta sol·licitud l’Ajuntament va enviar a la Diputació de Barcelona la 

documentació referent a la seva situació econòmica i financera que calia. 

El dia 5 d’agost d’ enguany el Servei de Programació de la Diputació de Barcelona va 

comunicar a l’Ajuntament que el Banco de Sabadell havia aprovat l’operació sol·licitada en 

les següents condicions: 
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Import de l’operació 1.182.120,59 euros 

Termini  10 anys (inclosos 12 mesos de carència com a màxim) 

Tipus d’interès EURIBOR  a  3 mesos + 0,911 

Comissions Sense comissions 

 

I en la mateixa data ens van comunicar que la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona, celebrada el dia 28 de juliol, va aprovar un acord pel qual ens concedeixen una 

subvenció de 59.358,31 euros pel tipus d’interès del préstec abans detallat. 

La intervenció i la secretaria han informat favorablement la concertació d’aquesta operació 

de crèdit. 

D’acord amb l’ exposat, El Ple de l’Ajuntament de Martorell adopta els següents: 

ACORDS 

Primer.- Aprovar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini amb el Banco de 

Sabadell S.A., dins el marc del programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, i 

acceptar el seu import amb el detall i condicions següents: 

Import de l’operació 1.182.120,59 euros 

Termini  10 anys (inclosos 12 mesos de carència com a màxim) 

Tipus d’interès EURIBOR  a  3 mesos + 0,911 

Comissions Sense comissions 

 

Segon.- Acceptar el text del contracte de l’operació de crèdit a llarg termini i aprovar la 

minuta de préstec tipus entre l’entitat bancària i l’Ajuntament que s’acompanya com annex 1. 

Tercer.- Aprovar el conveni tipus de la subvenció entre la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de Martorell, que s’acompanya com annex 2, i acceptar l’import de la subvenció 

concedida per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, que és de 59.358,31 euros. 

Quart.- Preveure les següents disposicions del préstec d’acord amb l’estipulat a les bases 

del Programa de crèdit local, revisat i aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 22 de 

desembre de 2011, que estableix que la primera disposició serà com a mínim igual a l’import 

de la subvenció. 

A la signatura de l’operació de crèdit  300.000,00 euros 

A partir de la signatura a mesura que calgui 
la seva disposició 

 
882.120,59 euros 
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Cinquè.- Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera i 

Assegurances dins els primers deu dies del mes següent al de la signatura del préstec. 

 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9/2016 
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL PER A L’EXERCICI 2016 
(EXP. 2677/2016-G). 
 
 Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 12 de setembre de 2016.  
 
El Regidor Sr. Josep Casasayas diu: Bé, en aquest punt portem a aprovació una 

modificació del crèdit de l’Ajuntament, bé la modificació número 9/2016 per un import de 

1.561.078,04€, aquesta modificació de crèdit  prové precisament del romanent de tresoreria 

saben vostès que l’any anterior vam tenir un estalvis important a l’execució del pressupost, 

aquests estalvis tal com, ja hem dit altres vegades, el que volem no és que quedin a la caixa 

de l’ajuntament sinó que es vegin el carrer que es vegin en el poble, per lo tant,  en aquest 

cas el que fem es agafar 1.561.078,04€ provinents d’estalvis d’anys anteriors i aquests els 

fem servir per tinença quatre obres, quatre inversions que són obres al carrer, quatre obres 

quatre inversions, que ara els hi explicaré: 

En primer lloc, destinem   parlaré de la quantitat destinada del romanent de tresoreria, 

desprès alguna d‘aquestes partides acabarà  sent més gran perquè està cofinançada pel Pla 

de Barris per l’Ajuntament, per lo tant, parlaré només el que és el pressuposts que ve 

finançat pel romanent de tresoreria, en aquest cas, el que fem és utilitzar 270.078.04€, per la 

reurbanització de la Germanes Maestre i dels carrers  del Revall i Pere Puig, saben vostès 

que des de l’any 2006 es va iniciar el Pla de Barris aquí a Martorell, s’acabarà al desembre 

del 2016 amb una execució final de propera al 95% per part de l’Ajuntament de Martorell, 

una execució molt alta comparativament en les execucions que hem tingut altres 

ajuntaments. 

En el nostres cas vam pensar que ja ens finançaven el 50% de les obres valia la pena 

arribar fins al final. 

Per lo tant, en aquest cas, el que farem serà remodelar la Plaça de les Germanes Maestre i 

dels carrers del Revall i Pere Puig. 

Una segona inversió per 240.000,00€, són les actuacions de reforma i millora de les escoles 

municipals, en aquest cas, destinem aquests 240.000,00€, saben vostès que les escoles 

són de titularitat de Generalitat, tot i que, els manteniments corren a càrrec de l’Ajuntament, 

en aquest cas el que fem és, fer un sèrie d’obres per millorar les instal·lacions de tots els 

col·legis de Martorell. 
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La quarta inversió que puja 901.000,00€  són les actuacions de millora de la via pública en el 

Barri del  Pla, el Barri del Pla, ha sigut un barri on s’ha actuat sempre a les vies principals 

però per actuar les vies secundàries, en aquest cas que és 901.000,00€, servirà per endegar 

18 actuacions diferents que facin que els carrers no principals del Barri del Pla siguin 

remodelats, i posar voreres noves, arbrat, mobiliari etc.  

Finalment tenim 150.000,00€ que els destinem a la remodelació de l’edifici del  Círcol,  

l’edifici del  Círcol, saben vostès que està des del any 2014, està sent usat per l’Ajuntament 

des d’un Conveni que es va fer amb el Progrés, i en aquest cas el que fem es acabar 

d’adaptar la planta que utilitza l’Ajuntament de Martorell, on hi ha Participació Ciutadana, i 

remodelarem també la façana principal, deixant-la en l’estat en que es va construir, saben 

també molts de vostès que aquesta façana es va canviar en un moment determinat, i ara el 

que pretenem es tornar als orígens de la construcció i tornar la façana al seu estat originari. 

Per lo tant, en aquest cas estem destinant tal com he dit abans 1.561.078,04€, provinents 

dels estalvis fets ens anys anteriors i aplicats absolutament tots a les inversions en el poble. 

Gràcies. 

El regidor Sr. Francisco J. Arpal diu: Be, és aquesta una modificació important 

1.561.078,04€, com a dit el regidor d’Hisenda en romanent de tresoreria, per tant, aquest 

diners estalviats per l’Ajuntament, per actuacions i millores a diferents places i carrers de 

Martorell, obres municipals i l’edifici del Círcol. Considerem que també es adient aquesta 

modificació. Gràcies. 

El regidor Sr. J. Simón diu: Moltes gràcies, com han dit els companys que m’han precedit, 

es tracta d’un romanent de tresoreria d’altres anys 1.561.078,04€en aquest cas aplicat a 

quatre inversions al nostre  municipi una altra vegada el mateix que al punt anterior, són 

modificacions de crèdit, son inversions que no consulten amb ningú, que ningú no hi 

participa, no tenim veu, no tenim vot, no tenen cap interès  que ningú pugui donar la seva 

opinió. Amb aquest cas fins i tot, sí que ens ha sobtat una mica el tema de l’edifici del Círcol, 

perquè estem veiem com l’edifici del Centre Cultural, del Camí Fondo l’estant buidant de 

contingut, i mentrestant, no sabem quin ús es farà d’aquell edifici. 1.561.078,04€, Aquesta 

informació l’hem sol·licitat en vàries ocasions suposa el secretismo és la transparència 

d’aquest Govern, i com sempre pues com s’ha estat  fent darrerament  pues s‘apliquen 

inversions en centres privats a Martorell, per això el nostre vots serà l’abstenció, Gràcies. 

El Regidor Sr. Lluís Tomás diu: Gràcies Sr. Alcalde, Aquí sí que coincidiríem amb una de 

les parts, segons dèiem que per fer inversions ens agradaria més anar tirant del  romanent 

de tresoreria que no pas d’operacions de crèdit, com és el cas que ens ocupa, alguna de les 

coses que ha dit el company Simón estaríem d’acord, de fet, ja va sortir a la Comissió 

Informativa, veig que s’ha rectificat una petita errada material que havia de transcripció, en 

concret en el tema de l’edifici del Círcol. 
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Jo fer unes apreciacions en el primer projecte que és el tema de les Germanes Maestre, i 

dels carrers Revall i Pere Puig, com bé ha dit també el regidor Casasayas, una part va amb 

la Llei de Barris, sinó he entès malament és un projecte que hem pogut veure, que hem 

decidit, ja li adelanto no fer cap al·legació, ni cap  suggeriment, però sí que voldria parlar 

dels altres projectes, evidentment jo aquest projectes no els he vist, no els he vist, ni han 

estat aprovats que jo sàpiga en cap lloc, ni en cap Junta de Govern, ni menys estan en 

exposició pública. 

Sobre les actuacions de reformes i millores, ja ha quedat aclarit aquí a les escoles públiques 

d’ensenyament, que són de manteniment municipal. 

L’actuació de la millora de la via pública del Barri El Pla, en el que segurament coincidiríem. 

En el tema de la remodelació de l’edifici del Círcol, ens he sembla molt bé que es pugui 

recuperar aquesta façana històrica que està molt malmesa, però tenim que fer un acte de fe 

nosaltres no coneixem aquests projectes, no saben, de fet el de les escoles ja s’han fet, però 

hem vist...  Desprès hi ha una pregunta que traslladarem conèixer amb detall de les 

actuacions que s’han fet, que no dubtem que sigui aquest import!    Pels diferents centres 

escolars en aquest estiu, volem veure que s’ha fet? Quin és el cost? I en quines escoles 

s’han fet?  

Però l’altra no tenim cap projecte segurament que no estaríem en desacord quan veiem el 

projecte que és vol fer, però per aquesta modificació de romanent de tresoreria, el nostres 

grups s’abstindrà. Gràcies. 

El Regidor Sr. Josep Casasayas diu:No tenia cap intenció de respondre, però sí al menos  
per rebatre dos arguments de  I.C.V. pel tema del secretisme Movem em sap greu, disculpi! 
Com la legislatura anterior el Sr. Simon estava per I.C.V., i estava parlant doncs m’he confós 

Movem, en tot cas rebatre el tema del secretisme que diu que portem ni molt menos que els 

projectes no es comentin en la gent implicada amb aquests temes, per lo tant, amb això, no 

arribarem mai a cap acord, vostès sempre diran que malament, nosaltres sempre direm que 

ho fem bé!, per lo tant, sempre ho fem bé! L’única apreciació seria aquesta, pel demés  

insisteixo, que són diners que provenen de l’estalvi d’altres anys, i que en aquest cas ja, en 

comptes de guarda’ls a la caixa, s’apliquen alscarrers. Gràcies 

El Regidor Sr. José Simón diu: 

Sr. Casasayas no és tracta que un digui que ho fa bé!, o l’altra digui que ho fa bé! Vostès 

quan van arribar  un acord amb Esquerra Republicana de Catalunya, amb el seu pla de 

govern,  semblava que hi hauria participació ciutadana amb les inversions, portem més d’un 

any, i no han fet ni un projecte de participació ciutadana. No és tracta de qui té la raó, es 

tracta de complir el que cada partit portava al seu programa electoral, vostès quant van 
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signar un acord posaven que hi hauria participació ciutadana, jo encara no l’ha he vist, sí 

costes han obert algun procés de participació ciutadana, escolti encantat!  

La meva companya Laura Ruiz es veïna del Pla, a ella ningú li ha preguntat, ni a la seva 

família, ni al seus veïns.. que farien amb el seu barri?  Això és participació ciutadana, no es 

tracta de qui té la raó, es tracta de complir amb el que cadascú ha dit abans. 

Hi ha participació ciutadana, si/no?   no! 

Ja està, és així de fàcil! 

El tema del Centre Cultural, quantes vegades hem preguntat, quina és la intenció de 

l’Ajuntament amb el Centre Cultural del Camí Fondo? 

Ho hem preguntat moltíssimes vegades, i no hem tingut resposta encara!  L’única resposta 

el que més es pot semblar a una resposta és que la Diputació està fent un pla de usos, 

aquesta és l’única resposta, aquesta és la seva intenció? 

Ja sabem que vostès que  volem participar, que volem treballar, volem aportar.... Nosaltres i 

molta gent, aquest és el punt, no es tracta de qui té la raó, és tracta de qui compleix amb el 

que ha dit, i qui no  compleix amb el que ha dit simplement!  

El Regidor Sr. Lluís Tomás diu: Gràcies Sr. Alcalde, jo també seré molt breu, creiem bé 

ens sembla malament  les actuacions  aquestes que tenen previstes, però sí que ens 

agradaria Sr. Casasayas igual que hem dit que el tema de les Germanes Maestre ens 

sembla bé, i que és un bon projecte en agradaria per una banda tornar a insistir, ja m’ho 

faran arribar el projecte de tot el que s’ha fet als diferents centres públics aquest estiu, veure 

quina són les actuacions que hi han previstes en el Barri el Pla, pregunto!  Jo no m’ha 

semblat veure que estiguin aprovades en cap lloc, entenc que si ha import  ics 909.000,00€, 

aquest import haurà sortit d’algun projecte, d’algun estudi, que vostès hagin pogut fer, i en 

quant al del Círcol igual. Nosaltres ja ho he  dic, el  nostre vot serà abstenció. 

Perquè no tenim informació sobre aquest projectes. Gràcies. 

El Regidor Sr. Josep Casasayas diu: 

Bé Sr. Simón vostè es refereix a que és l’acord firmat amb ERC i tots dos ens hem posat 

d’acord en fer participació ciutadana a les inversions, ens hem posat d’acord, però no li hem 

dit a vostè mai que sigui al 2016 o al 2017, això no li hem dit, perquè no és tan fàcil això. Per 

lo tant no dubti que abans de que acabi el mandat haurem fet participació ciutadana, i ja 

estarà establert  per anys propers per poder-ho fer per cada un dels anys, suposo que mni 

qui mani.  
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En quant al tema dels projectes, bé els projectes quan estan fets tots es publiquen a la web, 

ja li he dit abans que són 18 projectes diferents petits, que en al moment que estiguin vostè 

els podrà veure, igual que tothom, igual que tots els ciutadans de Martorell que tenen accés. 

Per lo tant insisteixo nosaltres creiem que seguint treballant per Martorell, seguim treballant 

en la bona direcció, al menys la nostra opinió, en la bona direcció i per tant esperem que les 

obres que iniciem siguin delgrat de tot els martorellencs. 

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per 12 vots a favor dels senyors/es XAVIER 

FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP 

CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN 

LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, 

MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL BARON i FRANCESC ARPAL MACIÀ, i 8 

abstencions formulades pels senyors/es LLUÍS TOMÁS MORENO, REMEDIOS MAQUEZ 

ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN 

CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA i ASUNCIÓN MORENO 

LÓPEZ:  

 
I .- Moció de l ’Alcaldia, relativa a la tramitació de l’expedient de modificació pressupostària 

número 9, dintre del vigent pressupost de la pròpia Entitat local, per  concessió de crèdit 

extraordinari, a finançar mitjançant l’aplicació de part del romanent líquid de tresoreria 

resultant  de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015. 

II .- Informe de La Interventora de fons, sobre els criteris d’utilització del romanent de 

tresoreria per a despeses generals i del superàvit pressupostari derivats de la liquidació del 

pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2015. 

III .- Informe favorable de la Interventora  de fons,  a l’expedient de modificació 

pressupostària número 9 dintre del vigent pressupost de la pròpia entitat local, per un import 

total de 1.561.078,04 euros. 

IV.-  Per la base número 13 del pressupost municipal exercici de 2016 s’estableix que 
l’òrgan competent per a l’aprovació de la modificació de crèdit per suplement/crèdit 
extraordinari és el Ple.  
 
 
Primer.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 9, dintre del 

vigent pressupost de la pròpia Entitat local, per  concessió de crèdits extraordinaris, a 

finançar mitjançant l’aplicació de part del romanent líquid de tresoreria resultant  de la 

liquidació del pressupost de l’exercici 2015/Superàvit pressupostari. 
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L’import  de l’esmentat expedient de modificació de crèdit ascendeix a la quantitat de 

1.561.078,04  euros,  i el seu desglossament és el que tot seguit es diu :  

 

A.-  Pressupost de despeses de l’Ajuntament  

 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

 

Codi/denominació 

Partida pressupostària 

Dotació inicial Crèdits 

extraordinaris 

Dotació Final 

16 1013 15300 61902.- Reurbanització 

de la plaça de le germanes Maestre i 

dels carrers Revall i Pere puig 

0,00 270.078,04 270.078,04 

16 1013 93300 63200.- Actuacions de 

reforma i millores de les escoles 

municipals 

0,00 240.000,00 240.000,00 

16 1013 15300 61903.- Actuacions de 

millora de la via pública al barri del Pla 

0,00 901.000,00 901.000,00 

16 1013 93300 63201.- Remodelació 

de l’edifIci del CIRCOL 

0,00 150.000,00 150.000,00 

TOTALS 0,00 1.561.078,04 1.561.078,04 

 

B.- Finançament: Pressupost d’ingressos de l’Ajuntament: 

Aplicació de part del romanent líquid de tresoreria/Superàvit pressupostari 

Concepte pressupostari Import 

16 3011 87000.- Romanent líquid de tresoreria per a despeses 

generals  

1.561.078,04 

TOTAL 1.561.078,04 

 

Segon.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 

número 9 dintre del vigent pressupost de la pròpia Entitat local, durant quinze dies hàbils,  

previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran 

examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. Aquest expedient es considerarà 

definitivament aprovat, si transcorregut l’esmentat termini, no s’hagués presentat cap 
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reclamació, ja que en cas contrari, es requerirà acord exprés per que es resolguin les 

formulades i s’aprovi definitivament. 

 

Tercer.- Traslladar el present acord a la Regidoria d’Hisenda, pel seu coneixement i efectes 

escaients. 

 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE 
L’ACTIVITAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA EN MERCATS DE MARXANTS A 
MARTORELL. (EXP. 2305/2016-G). 
 
 Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 12 de setembre de 2016.  
 
El Regidor Sr. Lluís Amat diu: Doncs bé el que portem  a aprovació és la proposta 

d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de venda no sedentària en mercats de 

marxants a Martorell. Aquí el que portem realment és una adaptació del contingut de 

l’ordenança que ja tenim, el Reial Decret que es va publicar des del 2015, per part de la 

Generalitat. 

El regidor Sr. J. Simón diu:El nostre grup municipal, com fa sempre, sempre que ens 

deixen participar i sempre que tenim ocasió, va fer quatre propostes, quan es va convocar 

aquesta comissió.  

Les propostes eren fer una consulta ciutadana per consultar la ubicació del mercat setmanal 

2a- que els clients tinguessin informació de la procedència dels productes alimentaris que es 

venien. 

3a- encabir la propostes socials i o urbans en el mercat setmanal, perquè sigui de proximitat 

i les persones tinguin accés a un mercat per comercialitzar els seus productes. 

I 4a- la creació d’una comissió del mercat tal i com faculta el decret 162/2015, article nou. 

Aquestes propostes van ser desestimades per l’equip de govern, i ens agradaria que fossin 

considerades, com a mínim estudiades per l’equip de govern, perquè creiem que som 

propostes fàcilment accessibles per tota la ciutadania, per una banda faria que d’una vegada 

per totes es consultés a la ciutadania de Martorell, i sobre tot al Barri de Buenos Aires, si la 

ubicació del mercat del dissabte, o pensen que pot haver una altra opció. I per altra banda 

sobretot que els clients puguin saber, com fan a qualsevol gran superfície, a qualsevol 

centre comercial, puguin saber els aliments que estan comprant quina és la seva 
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procedència per tenir més informació a l’hora de comprar aquests aliments, ja siguin de 

proximitat o no de proximitat, però tinguin aquesta informació. 

 

El Sr. Alcalde diu:El Sr. Tomás, però abans més per la gent que ens està escoltant, vam 

tenir una comissió en la qual aquests arguments i propostes que vostès van presentar doncs 

també, no es que es desestimessin, és que es van argumentar i és va motivar el perquè no 

podia ser. Bé crec recordar que a aquella comissió es van admetre algunes de les propostes 

que venien de alguns grups de l’oposició, concretament una que venia del grup municipal  

socialista, és una ordenança que ens venia molt feta, que a més a més és la que s’aplica a 

diferents mercats d’altres municipis i que si la podíem enriquir i millorar cap problema, 

nosaltres entenem que és una qüestió molt tècnica, però recordo que en aquella comissió es 

va argumentar tot allò que era bo, es va incloure, i tot allò que es creia que era difícil 

d’aplicar no es va incloure, senzillament això. 

El Regidor Sr. Lluís Tomás diu:Vostè ho ha dit molt bé, es van acceptar algunes,  una, que 

parlava justament del fet de l’hora d’adjudicar possibles noves parades, vam presentar dues, 

una de intentar primar la puntuació o el fet de què els comerciants que poguessin venir, 

fessin uns cursos de formació, etc.  L’equip de govern ens va argumentar el perquè el motiu, 

vam entendre, i ens va semblar bastant bé intentar primar, parlàvem de pagesos, sobretot 

els que són de tota la vida i que ja venen sempre, possiblement la seva formació a lo millor 

no estaria..., la qual ens va semblar bé. 

I l’altra, era sobre la puntuació que es donava als possibles nous paradistes pel fet de poder 

promocionar sobretot el pagament a l’hora de comprar aquests productes, parlàvem de 

millores com poder pagar amb targeta de crèdit, etc. que estava valorat en 10  punts, vam 

proposar que s’augmentés a 20, va ser acceptada, per tant ens va semblar correcte. 

I en quant el que ha comentar, tant l’alcalde com el company Simón, ens van presentar unes 

propostes per part de MM, nosaltres no ens hagués desagradat  que aquestes propostes 

s’haguessin tirat endavant, es van donar unes explicacions que en aquest cas la 

representant Sra. Moreno, que poden estar o no d’acord, van argumentar, sobre  tot i havia 

una que era la dels horts,  que era de calaix, però a lo millor les altre si que ho haguessin 

pogut valorar la possibilitat de fer, vostès ja van dir que no, de fer una consulta popular o de 

fer una comissió de seguiment, però en fi nosaltres estem satisfets de què se’ns hagi 

acceptat aquesta proposta i el nostre vot serà favorable. 

El Regidor Sr. Lluís Amat diu: Bé,  com bé ha dit el Sr. alcalde ja es va fer el  25 de juliol la 

comissió de estudi, i es van debatre les propostes de tots els que van venir a aquesta 

comissió, que no ha ser tothom. Només perquè ha sortit aquí el Sr. de MM, que ens 

comentava lo de la consulta, nosaltres el que si hem fet és consultar a tots els paradistes la 
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possibilitat de bellugar el marcat d’on està actualment i la resposta va ser unànime, en cap  

cas, perquè allà la veritat és que tant per espai, pensem que són 190 parades, com per la 

logística seva de muntar i desmuntar, no ni havia cap altre indret que els anés bé. Per tant la 

consulta la hem fet, però a qui ens ha semblat que més directament estava afectat, que són 

la gent que cada dissabte a les 6 o les 7 del matí munten les parades. 

I el tema que s’ha comentat aquí és el tema dels horts socials, i que també es va contestar 

molt argumentadament. La gran part de gent que té un hort actualment o que s’estableixin a 

l’hort, són jubilats, o gent que no tenen cap activitat, per tant el que no podem es vendre 

productes al nostre mercat de gent que no té la llicència, entenc que seria una competència, 

no sé si deslleial, a tota aquella gent que té una activitat,  que paguen els seus impostos. 

Aquestes són potser les dos que més s’han parlat, i que volia aquí deixar palès a tothom.  

El regidor Sr. J. Simón diu:És curiós Sr. Amat con vostè diu que han consultat els 200 

paradistes, 190 paradistes del mercat de Buenos Aires, cosa que no dubtem, però una de 

les propostes és crear una comissió de seguiment, i precisament en aquella comissió que es 

va crear, van dir que com que hi havien tants paradistes la interlocució amb ells era 

impossible. Doncs creem una, si ho mira està a l’acta, la proposta era, creem una comissió 

de seguiment, perquè això pugui rutllar, i van dir, no són molts, són 190 no es pot parlar amb 

tanta gent perquè és difícil o molt difícil trobar una interlocució, ara pensem que han parlat 

amb els 190, curiós. 

A l’acta mateix també diu, textual, el Sr. alcalde destaca que el carrer a on es celebra l 

mercat de Buenos Aires, és l’únic del municipi on es poden encabir totes les parades sense 

afectar els accessos als habitatges, ni els accessos als vehicles, per la qual cosa no és 

adequat canviar la seva ubicació, permetin que ho dubtem, tenim una proposta alternativa 

que si vostè vol 

El Sr. Alcalde diu:Sr.Simón vostè pot dubtar, opinar, només faltaria, la opinió és lliure i els 

dubtes només faltaria... 

El regidor Sr. J. Simón diu: Es lo que estic fent.... 

El Sr. Alcalde diu:Però el que li he dit abans, és que nosaltres en aquella comissió vam 

argumentar els perquès, i un dels motius, aquest que vostè donava, és que és difícil trobar 

un espai urbà que sigui accessible a tothom a peu, que és el que normalment es fa en un 

mercat d’aquest tipus, un segon, un segon... 

El regidor Sr. J. Simón diu:Perdoni, és que vostè no va dir això en aquella comissió...  

El Sr. Alcalde diu:Jo me’n recordo perfectament.... 
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El regidor Sr. J. Simón diu:  És el que està escrit, i és textual... 

 

El Sr. Alcalde diu:Jo recordo perfectament el que li estic dient ara, que en aquell moment hi 

havia la Sra. Moreno  al costat, no sé, no em tildi de mentider, per que no tinc costum de dir 

mentides, jo li explico el que vam dir en aquell moment, que van dir que no hi havia un espai, 

que no hi haguessin entrades a domicilis, compta amb això, que fos accessible a peu i que 

fàcilment tingués una logística adequada per entrar i sortir, això és el que vam dir textual i 

literalment, ehh, això és el que vam dir, i vam argumentar-ho en aquell moment. 

Jo li he fet aquest apunt,  perquè vostè en la seva intervenció semblava que digués, ho han 

desestimat, però no, argumentar, i aquesta és una de les argumentacions. Per tant a vostè li 

pot agradar més o menys, ho entenc això, però aquesta és la decisió que es va prendre en 

aquell moment, i per tant es va parlar,  i es va debatre, i es va arribar a aquesta conclusió 

que és el que portem en el text aquí, per tant vostè pot opinar i la opinió és lliure, només 

faltaria, endavant Sr. Simón 

És el que estava fent, la seva intervenció potser no calia, perquè era justament el que estava 

dient... 

El Sr. Alcalde diu:  Les intervencions del president de la sessió plenària poden ser en 

qualsevol moment, i més quan s’apel·la directament alguna intervenció que ha fet el propi 

president. Per tant el que li he fet és l’apunt de què exactament, perquè vostè estava 

ensenyant el que jo havia dit, del que jo vaig dir en aquell moment, i la Sra. Moreno estava al 

costat que és la que va assistir a la reunió, per cert vostè no va assistir a la reunió, va venir 

la Sra. Moreno, eh, i l’acta no és transcripció literal, com en canvi si ho són les de les 

sessions plenàries, això també ho vull recordar, endavant Sr. Simón 

El regidor Sr. J. Simón diu:Ara dubtem també de la feina del secretari, molt bé. L’acta ja 

està llegida i al sortir d’aquí si vol li farem la proposta. 

I pel que fa al que no és obligatori informar de la procedència de productes alimentaris, 

sabem que no és obligatori, creiem que era, i com hem dit a la nostra primera intervenció, 

crec que això dóna un plus al consumidor per saber que està comprant, d’on procedeix, 

sabem que no és obligatori, però dóna un plus al consumidor. 

El Regidor Sr. Lluís Tomás diu:Molt breument Sr. Alcalde, nosaltres ja hem explicat el 

sentit del nostre vot, però si que ho hem dit abans i ho tornem a reiterar, per una banda, que 

ja tocava, entenc tot el que és, tot el fet de variar o d’adherir-se a una ordenança 

supramunicipal com aquesta, però si que ens agradaria una mesura que fos possible que 

quedés oberta, de totes les propostes que va presentar el grup municipal MM, pensaven que 
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hi havia una que podria ser interessant,  que era el fet de crear una comissió de seguiment, 

em sembla que la proposta era fer una reunió cada 3, 6 mesos tampoc nosaltres no creiem 

que calgui això, però pensem de crear aquesta comissió de seguiment on tots els partits 

polítics i puguin ser. I reitero el nostre vot serà favorable.   

 

El Regidor Sr. Lluís Amat diu:  Bé per acabar el tema, només per puntualitzar, llegeixo 

literalment lo que diu l’acta, perquè hi ha coses diferents a les que diu, Sr. Simón l’acta diu: 

“el tècnic de mercats assenyala que no existeix cap associació, aquest és el motiu, que 

representi els titulars de les parades del mercat setmanal, la qual cosa dificulta, no 

impossibilita la creació d’una comissió de seguiment” 

Sotmesa a votació la proposta 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, ALBERT FERNANDEZ I CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, 

MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL BARÓN, LLUÍS TOMÁS MORENO, REMEDIOS 

MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ i 

FRANCESC ARPAL MACIÀ, i  4 abstencions formulades pels senyors/es JOSÉ A. SIMÓN 

CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA i ASUNCIÓN MORENO 

LÓPEZ:  

 
I.- El Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants 
(publicat en el DOGC núm. 6914, de 16.7.2015), en la seva Disposició transitòria prescriu 
que en el termini màxim d’un any a comptar des de la publicació d’aquest Decret en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments que ja disposin d’una ordenança 
municipal de la venda no sedentària han d’adaptar-ne el contingut als termes que estableixi 
aquest Decret.  
 
L’Ajuntament de Martorell disposa d’un Reglament municipal de venda no sedentària, 
publicat al BOPB núm. 79, Annex I, de 2/4/1998, amb modificacions publicades al BOPB 
núm. 168 de 15/7/2006 i al BOPB de 17/9/2012. No obstant, per raons de seguretat jurídica 
és preferible elaborar una nova Ordenança, en comptes de modificar el Reglament vigent 
atès que per adaptar-lo al Decret 162/2015, s’haurien d’introduir nombroses modificacions. 
En qualsevol cas, tal com prescriu l’article 2.4. del Decret 162/2015, l’Ordenança municipal 
que es redacti ha de determinar, com a mínim, els aspectes següents: 
a) La delimitació física de l’espai en què s’ha de desenvolupar el mercat de marxants.  
b) La periodicitat del mercat de marxants. 
c) El nombre màxim total, i parcial per especialitats, de parades en cada mercat. 
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d) Els criteris pels quals s’ha de regir el concurs públic d’atorgament d’autoritzacions de 
venda no sedentària. En tot cas, aquests criteris han d’assegurar una oferta comercial 
variada i racional. 
e) Els horaris de muntatge i desmuntatge de parades. Per tal de garantir la convivència i 
respectar el descans de veïns i veïnes, no es pot permetre la instal·lació dels llocs de venda 
més de dues hores abans de l’inici del mercat; ni tampoc la retirada dels llocs de venda 
passades dues hores des de la fi del mercat. Fora dels horaris fixats no es pot permetre la 
instal·lació de llocs de venda ni la circulació de vehicles per l’espai delimitat per a la 
realització del mercat, llevat que circumstàncies imprevistes, com un supòsit de força major 
o les inclemències meteorològiques, impedeixin respectar els horaris indicats. 
f) La dimensió de les parades, que s’ha d’adaptar a les característiques de cada mercat, ha 
de preservar els portals dels habitatges i les entrades del comerços lliures d’obstacles. Per 
raons de seguretat, entre cada parada hi ha d’haver una separació mínima de 0,5 metres, i 
les mercaderies en cap cas no poden estar dipositades directament sobre el terra. 
g) La relació de supòsits d’extinció i revocació de les autoritzacions sense dret a 
indemnització ni a compensació de cap mena.  
h) La identificació de les infraccions i del règim sancionador aplicable. 
 
II.- Per decret de l’alcaldia núm. 936/2016, de 13 de juliol, es va crear una comissió d’estudi 
encarregada de redactar l’Ordenança reguladora de l’activitat de venda no sedentària en 
mercats de marxants a Martorell. En compliment d’aquest mandat, la comissió d’estudi en 
reunió celebrada el dia 25 de juliol de 2016 va aprovar el projecte de l’Ordenança 
esmentada. 
 

III.- La tramitació de l’aprovació d’aquesta Ordenança s’ha de regir pel que estableixen els 

articles 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local, 178 del Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya i 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. De conformitat amb aquests preceptes, el procediment ha de ser el 

següent: 

a) Aprovació inicial del ple. 

b) Informació pública (mitjançant un anunci que s’ha de publicar en el  Butlletí Oficial de la 

província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un dels mitjans de comunicació 

escrita diària i en els taulers d’anuncis de la Corporació i de la seu electrònica de la plana 

web www.martorell.cat) i audiència a les persones interessades, pel termini mínim de trenta 

dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. 

c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva 

del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà 

definitiu. 

http://www.martorell.cat/
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d) Tramesa a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 

quinze dies, de l’acord d’aprovació definitiva de  l’Ordenança i de la còpia íntegra i fefaent 

d’aquesta. 

e) Finalment, el text íntegre de l’Ordenança s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 

província i no entrarà en vigor fins que s’hi hagi publicat completament el seu text i hagi 

transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei reguladora de 

les bases del règim local. Igualment, s’ha de publicar en el butlletí informatiu local, en el 

tauler d’anuncis de la  Corporació i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 

referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi publicat íntegrament el text. 

 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’activitat de venda no sedentària en 
mercats de marxants a Martorell, de conformitat amb el text que figura a l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de l’Ordenança 

reguladora de l’activitat de venda no sedentària en mercats de marxants a Martorell  pel 

termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 

suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 

província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de 

comunicació escrita diària i als taulers d’edictes de l’Ajuntament de Martorell i a la seu 

electrònica de la plana web www.martorell.cat . El termini d’informació pública començarà a 

comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials suara esmentades. 

 
Tercer.- Concedir, simultàniament al tràmit d’informació pública, audiència a totes les 
persones titulars d’autoritzacions per a la venda no sedentària al municipi de Martorell, per 
tal que durant el termini de trenta dies hàbils puguin examinar l’expedient i, si s’escau, 
formular al·legacions, reclamacions o suggeriments. 
 
Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment dintre del 
termini d’informació pública i d’audiència, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment restarà 
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
 
6. PROPOSTA  D’APROVACIÓ  INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 02/2016, DINTRE DEL VIGENT PRESSUPOST DEL 
PATRONAT MUNICIPAL, PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I CONCESSIÓ DE CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS FINANÇAT AMB L’APLICACIÓ DE PART DEL ROMANENT DE 
TRESORERIA DE 2015. (EXP. 2782/2016-G). 

 
 Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 12 de setembre de 2016.  

 

http://www.martorell.cat/
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El Regidor Sr. Josep Casasayas diu: Bé, de la mateixa manera que hem parlat de la 

modificació pressupostària i que ha hagut per l’ajuntament, ara hi ha una modificació 

pressupostària pel patronat , en la qual es modifiquen moltes més partides que les que hem 

fet a l’ajuntament que és un total de 48 partides que es veuran modificades, i que ens 

permetran suplementar i crear noves partides de manera que puguem arribar a donar els 

serveis que volem donar pels nostres convilatans fins a final d’any. 

 

El regidor Sr. Francesc X. Arpal diu:  El PP entenem que un pressupost que les partides 

poden variar, ara  el que fa que pensar és que quan la variació de la modificació   augmenta 

un 50% més en tantes partides pressupostades inicialment doncs, un 50% més, com és en 

aquest cas.  

En aquesta modificació pressupostària del patronat que vostès ens presenten avui al ple, la 

variació passa de 1691 mil escaig d’€, a 2537 mil, són 846 mil € més.  

Veiem que s’ha fet curtes totes aquestes partides, i en algunes hem de dir que s’ha fet curt, 

però que molt, molt curt. Treballs realitzats per altres empreses i professionals, també en 

ensenyament , cultura, els TICS, serveis generals, en la majoria dels casos es veuen 

duplicats, fins i tots el procedents de l’exercici anterior, suplement de 54 mil € més. Clar no 

seria la quantitat de despesa procedent de l’exercici anterior, fa nomé sis mesos que es va 

fer el pressupost. 

 Crida també l’atenció la despesa de la edició i distribució de publicacions, que de 7 mil 

euros, augmenta a 26800, per tant es multiplica per 3.  

O algo com la festa major, que és algo que es fa cada any, i en aquest cas el mateix regidor 

d’hisenda porta molts anys pressupostant-la, doncs bé, aquesta vegada augmenta bastant, 

de 50000 passa a  84000, la diferència és gran. A cas no saben el que costa cada any més 

o menys la festa major, jo crec que si que ho han de saber, perquè doncs aquesta variació 

tant important aquest any?  

Bé aquesta modificació pressupostària posa de manifest que en aquest pressupost del 

patronat, doncs vostès el que van aprovar el passat mes de març d’enguany per aquest any, 

doncs sembla ser que qualsevol semblant amb la realitat doncs serà una pura coincidència. 

Bé nosaltres ens abstindrem, ens abstindrem perquè som conscients de què si les despeses 

es fan doncs aquestes s’han de pagar, però un pressupost considero que és algo més que 

una quadratura de números i esperem i desitgem que els de l’exercici de l’any que bé, el del 

2017 doncs reflecteixin bastant més la realitat de l’ajuntament, que no pas el d’enguany. 
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El regidor Sr. J. Simón diu:Com deia el company Arpal  és curiós que  6 mesos després 

d’aprovar el pressupost, ens presentin aquest canvi tant important en el seu pressupost, ens 

troben a banda el que ja ha comentat el company, ens troben algunes partides, per exemple 

el capítol  2, amb una desviació de més del  30% de lo que es va posar com a pressupost, 

això té una explicació, hi ha dues opcions, una que això sigui una mala gestió, és a dir que 

aquí es pressuposti sense tenir en compte circumstàncies que s’han de tenir en compte, i 

després ens trobem amb això, o dos que presentin un pressupost sabent que aquest 

pressupost no es complirà  directament, ja ho sabien d’abans, perquè que hi hagin tants 

canvis sobta molt. Una cosa és que hi hagin canvis d’un any a un altre, bueno mínims o 

previsibles, però com dèiem que hi ha partides de més del 50, partides del capítol 2, de més 

del 30%, com a mínim no sé si és una mala gestió o directament que no fan un pressupost 

adient. 

Per altra banda si que els hi volien fer dues consultes: 

Per exemple, un tema que ha sortit ja, la festa major que es va pressupostar en 50000 €, 

recordem que ja ha passat, finalment es van destinar 84000 € en la festa major?, o sigui 

s’han gastat més diners dels que hi havia pressupostats? a posteriori. 

Les despeses del carnaval que ja en fa mesos d’això, van pressupostar 22 mil €, i ara se 

suplementen amb 5500, la pregunta és la mateixa, la partida final que són 27000 €ha estat 

aquesta?, han gastat més de lo que tenien pressupostat en aquesta partida?, han pagat als 

proveïdors i aquestes despeses sens tenir la partida pressupostària adient? 

El Regidor Sr. Lluís Tomás diu:Bé nosaltres coincidim en les coses que han dit els 

companys, ells han parlat de uns imports en algunes partides de més del 50%, nosaltres és 

un llistat tant llarg que ens hem entretingut en comptar quantes hi havia, i estem parlant de 

62 partides que es demana la modificació, que en són moltes. Ja ens val a dir que són 17 de 

són noves, que no tenien dotació i que ara se les dota, però si que podríem parlar que hi ha 

49 que tenen aquest increment. Nosaltres parlarien, sabem lo que és un pressupost com ha 

dit el company Arpal, d’un pressupost orientatiu quan es fa, després pot haver-hi variacions, 

però tantes  com 66 partides del patronat, ens crida l’atenció, miri quan hi ha tantes partides 

a modificar clar,  a l’hora de votar es té que votar en conjunt, nosaltres hi hauria algunes que 

estaríem d’acord en votar-les, ara faré un petit resum, no allargaré molt, però si que hi ha 

altres que en cap dels conceptes estarem a favor de poder-les votar. Ens crida l’atenció, 

m’ha sortit aquí el fet de què hi ha moltes variacions sobretot en contractes de prestació 

realitzats per altres empreses, en cultura, ensenyament, mitjans de comunicació, activitats 

d’estiu, socorrisme. Entenem de són coses que s’estan donant externament, d’altres a 

vegades coincidim amb els companys de MM ens hem queixat una mica d’externalitzartots 

aquests serveis. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                                    27 
 
 
 

També hi ha un altre, si el regidor és tan amable i hem pot explicar avui, o ja ens ho 

explicarà, que ens ha cridat molt l’atenció, que són les despeses procedents de l’exercici 

anterior que sempre havíem parlat amb la regidora Moreno, d’uns 270000 €, que ara 

s’incrementa amb 54 mil i escaig.  

Hi ha també algunes partides, com pot ser el fet de, de tots el que ja he dit de treballs per 

altres empreses externes, també ens ha cridat l’atenció igual que al company Arpal les 

despeses edició, distribució i publicacions que havia pressupostat, que hi havia 7000, i 

s’incrementa en 19800, però ja li he dit que algunes per exemple si que estaríem d’acord en 

votar-les aquesta suplementació, programes atenció a la infància i joventut, 

programesd’encurtiment de personalitat, taula de programació de l’Ateneu, que només està 

dotada, entenem la manca de previsió, amb 100 €, i ara s’augmenta a 6000 €, no ens 

assemblaria del tot malament. Abans ha sortit aquí el tema de la participació ciutadana, hi ha 

partides que s’incrementen, material oficina, participació ciutadà, òrgans de participació, 

despeses diverses de participació ciutadana. També ens agradaria com ha sortit aquí que 

després s’acabessin complint, per que aquí hi ha una altra cosa, ja en parlarem el dia que 

arribi el tema de la compta general, que s´han fet suplementacions de partides, de diferent 

caire, tant del patronat com de l’ajuntament , després observem quan es liquida al final d’any 

l’estat d’execució que no s’ha arribat a gastar, per tant a lo millor estem fent aquí una 

suplementació de partides que no s’acabaran gastant, ha sortit lo de la festa major, ha sortit 

lo del carnaval, entenem que si un té 50000 i es tindria que gastar 50000, pot variar alguna 

coseta, però tant com l’import que ha sortit aquí. 

Veiem altres temes com per exemple, encara no ha passat, premis literaris, ja passat Vila de 

Martorell, ara em ballen les dates, de 19000, s’amplia 6000 euros més, per exemple, 

despeses activitats la Màgia del Nadal, és una activitat molt maca, em sembla perfecta, 

passa de 8000, s’incrementa en 6000, però veu tornem a lo de abans, hi ha coses que ens 

agradaria poder votar a favor, ajuts libres de text escolar, 40000 €, hi entenem que hi ha 

hagut més demandes, s’incrementa en 3655, estaríem d’acord, cooperació, estaríem 

d’acord, transferències de joventut, convenis amb l’ACNUR, pues tornem a, hi ha una 

partida molt gran, transferències a famílies, institucions i esports, és una de les partides que 

vam veure que s’havien incrementant l’any passat i al final no es van acabar gastant, era 

una partida inicial 252000 €, d’augmentat en 92000, la pregunta seria, després s’ajustarà, 

s’acabaran gastant els 344000 €? 

Hi ha temes com el pla educatiu, ja entraríem en partides que es doten com a noves, que no 

ens assemblaria malament, temes del CDIAP tampoc ens assemblaria malament, també un 

tema que a vegades parlem aquí, de les tradicions culturals, reconeixem i ho diem 

públicament el bon treball que estan fent la gent dels gegants de Martorell, no havia cap 

partida inicial, vostès doten aquestes partides amb 10000 €, per la restauració, perquè vegi 

que no tot és negatiu estaríem d’acord, però clar ara el dilema, és el que sempre parlem i 
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comentem, segur que el regidor, en aquest cas el secretari, ja que no pot ser, nosaltres si 

ens permetessin votar a les partides per separat, totes aquestes partides de caire social, 

sempre i quan s’acabessin gastant a final d’any, estaríem d’acord. 

I una altra cosa que ens sorprèn molt és el fet de què aquesta modificació a lo millor podia 

haver arribat abans, o a lo millor podia haver arribat quan estiguéssim acabant l’any, que a 

lo millor tindrien més ajustat el que podríem variar. En fin aquesta és la nostra opinió inicial,  

Sr. Casasayas gràcies per l’exposició, i també gràcies als tècnics que han fet totes aquestes 

modificacions, perquè entenem que és una feinada important. 

 

El Regidor Sr. Josep Casasayas diu:Vull aclarir una sèrie de coses per contextualitzar una 

mica que els hi passa als pressupostos, coses  que vostès saben perfectament. Una de les 

coses que s’ha de fer quan es fa el pressupost, i així ens ho manen, és que  s’ha de dotar 

econòmicament tots ells llocs de treball de la plantilla, desprès aquesta quantitat del capítol 

1 que es dota, i que s’ha de fer així diguéssim que no es  compleix habitualment, perquè hi 

ha baixes, perquè hi ha gent que marxa, bàsicament baixes, doncs ja les hi anuncio que a 

final d’any trobarem un estalvi important en el capítol 1. Habitualment el que fèiem per anar 

més acurats era efectivament feraquesta modificació pressupostària molt més tard, i fer-

la...amb entre partides del mateix grup de funció. Per tant lo que estalviaràs en el capítol 1, 

el capítol 2 etc. , etc. Una molt bona part d’aquest diners en condicions de no tenir romanent 

ho haguéssim fet d’aquesta manera. Per lo tant ja els hi anuncio que a final d’any hi haurà 

un estalvi molt important en partides del capítol 1. Perquè ho hem fet d’aquesta manera?, 

per una tema de comoditat o de facilitat, per no tenir que calcular a l’euro l’estalvi que hi ha i 

preveure que hi haurà d’estalvi, des del setembre fins al desembre en totes aquestes 

partides.  

Segon tema, quan fas el pressupost hi ha dues coses que no coneixes, quantes factures 

quedaran penjades i segona quin serà el romanent  de tresoreria que tindrem, això ho tens 

posteriorment. Quan hem fet la liquidació del pressupost han  aflorat totes aquelles factures 

que corresponien a l’any anterior, i que no estaven contemplades en el pressupost. I vostès 

veuran que l’ampliació aquesta de 40 i tants mi € del capítol 2 per factures corresponen 

exactament a les factures del compte 413, que està exposat en el compte general i en la 

liquidació del mes d’abril o una cosa així. Per tant aquests dos casos també s’han de tenir 

en compte, que les factures no saps quantes seran, i es dota pe adaptar-ho a la quantitat 

que realment ha estat, i segona el romanent no saps quant serà en aquell moment i 

finalment  saps quan apuja. 

Dintre la preparació del pressupost de l’any passat vostès recordaran una cosa un tant 

agosarada que és lo que ens va costar molt d’encaixar, i que evidentment alguna cosa ens 
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vam equivocar, que va ser totes aquelles partides de subministraments i manteniments que 

tenia el patronat es van traspassar a l’ajuntament. Dintre d’aquestes partides de 

manteniment i subministraments que es van passar en el patronat, en algunes de elles 

s’imputaven una sèrie de despeses, que per la seva naturalesa podien anar a aquella 

partida, però que realment són del patronat i no poden ser de l’ajuntament, per lo tant al 

veure això, han valorat quina és aquesta quantitat de factures que tenen que anar  a parar al 

patronat  i no poden estar a l’ajuntament i que correspon bàsicament a manteniments 

d’aquest tipus, per lo tant en aquí vam fer dos coses, primera, quan vam traspassar les 

partides del patronat a  l’ajuntament, diguéssim perquè ho gestionessin des de serveis 

tècnics, hi va haver algun error, primer per part meva, després per part d’altra gent, per 

algun error que va provocar que fessin curts en el patronat en algunes partides que ens 

pensàvem que es pagarien des de l’ajuntament i  des de l’ajuntament per la seva naturalesa 

no poden estar. 

Sabem també que quan hi ha romanent de tresoreria i sabem que més o menys bé es 

plantegen quan són les programacions de.... hi ha  una altra cosa que s’ha de tenir en 

compte també, quan es fa el pressupost, i això tots vostès ho saben perfectament, hi ha una 

cosa que és diu vinculació de partides, per lo tant, tot el que tu dius festa major 3000, i 

carnestoltes no sé quantos, i Màgia de Nadal no  sé quantos, i etc, etc, totes elles poden 

estar vinculades, amb lo qual si estires més d’un costat pots finançar-ho amb diners d’una 

partida vinculada. 

Quan vam veure que el romanent era alt, vam dir escolta que hem de fer amb una festa 

major, que tots vostès recorden, que va tenir un dia més de lo habitual, normalment les 

festes majors que fem aquí a Martorell tenim  un dia menos, vam dir ja que ara hi ha gent 

que es queda de Martorell, hi ha que en aquesta ocasió el dia festiu era el dimarts, dia 16, 

vam decidir ampliar el que eren els actes de la festa major, i saben que vam ser  molt 

diferent d’anys anteriors. 

Per lo tant en aquests casos vam decidir sabent que hi havia romanent, que  les coses es 

podien ampliar. 

Un tercer punt, que el que va al capítol d’errors, va ser el tema de l’edició del butlletí 

municipal, tenia dues partides, d’aquestes dues partides hi vam reflectir només una en el 

pressupost, i ens vam descuidar una, que és aquestadels 18000 €, i això va ser un error que 

l’assumeixo com a meu, aquest si que l’assumeixo com a meu, vaig ser jo el que em vaig 

descuidar aquesta partida, i ara hem procedit a la seva regulació. 

Per lo tant el que fem en aquest...ah una altra cosa, tot això dels serveis a altres empreses, 

la major part, són substitucions de gent, o bé que estan de baixa, o bé que estan de 

vacances, la major part. Per lo tant, tot això no explica....ah i l’última cosa, ja els hi dic ara 
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també, les  partides estan dotades amb...diguéssim, ara estan sobredotades, no farem 

canvis d’expedient de modificació, per tant si al final d’any veiem que algunes d’aquestes 

partides que ara estan sobredotades no s’ha gastat del tot, pues mira, però al menos no ens 

estarem de fer algo, per no tenir consignaciópressupostària. Aquesta és una mica 

d’explicació, però jo els hi explico exactament com ha anat tota aquesta elaboració. 

I tal com han vist es creen una sèrie de partides noves, aquestes no existien, són projectes 

nous que ha sorgit durant aquest any 2016.   

 

El regidor Sr. Francesc X. Arpal diu: Bé ens diu el regidor d’hisenda que aquest any 

tindrem un estalvi important en capítol 1, perfecte Sr. Casasayas, però aquest no és el cas 

que ens ocupa, sense anar més lluny, per exemple el cas de la festa major, diu vostè que 

aquest any ha hagut un dia més de festa major i que per tant han fet més actes, i això ha fet 

que el cost sigui més elevat, ho entenc, però clar llavors també entenc que quan vostès van 

preparar el pressupost no en tenien ni idea de què farien a la festa major, perquè una cosa 

no té relació amb l’altra, i aquí queda palès.  

D’altra banda quan aprovar vostès el pressupost d’enguany era el mes de març, carnaval ja 

havia passat, tenen que saber més o menys el que es tenia que gastar pel carnaval que ja 

havia passat, i aquí s’augmenta  quasi 6000 € més. No sé aquesta modificació 

pressupostària és evident  doncs que en un número de partides tan elevat, que la variació és 

tant, tant important, moltes d’elles posa de manifest que a l’hora de preparar aquest 

pressupost han mirat de quadrar de números, però no han mirat de què aquests números 

fossin la realitat de lo que seria aquest pressupost.   

El regidor Sr. J. Simón diu:Com a mínim en aquesta aclaració que vostè ha fet 

Sr.Casasayas ens ha quedat clar que hi ha una mala gestió del patronat. Una cosa que era 

òbvia, ja feia molt de temps que es deia, i ha una molt mala gestió del patronat, i ara amb 

això i amb aquests números i amb les seves declaracions, queda palesa, una desviació molt 

important, quan fa, recordem 6 mesos que això es va aprovar, no fa un any, ni...., fa sis 

mesos que vostès van presentar aquestes xifres, i ara resulta que aquestes xifres les 

modifiquen totalment i ja no valen per res, i només recordar que aquesta informació del 

detall  d’aquestes partides i aquestes modificacions le hem demanat per escrit i encara no 

tenim resposta. 

El Regidor Sr. Lluís Tomás diu:Gràcies Sr. alcalde, gràcies també al Sr. Casasayas per les 

explicacions que ens ha fet, bé ell  ha dit tot és opinable, i cada un tindrà la seva visió, però 

Sr. regidor, parlant de, si no he entès malament, els serveis externs d’empreses he entès 

que eren per vacances, per baixes, si són baixes, déu n’hi do les baixes que ha hagut, i si 

són vacances, tenint en compte que les plantilles no s’han variat, és una error la previsió que 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                                    31 
 
 
 

es va fer de vacances i del personal si acaba dient que a lo millor baixarà el capítol 1, no 

m’acaba de quadrar. 

Després sobre el tema del romanent, tornem al que hem parlat durant tota la sessió plenària, 

no estaríem en desacord, parlar amb vostè de la vinculació, totes les vinculacions si que ens 

agradaria suposo que quan es donin l’estat d’execució veurem aquesta vinculació que vostè 

ha dit, jo entenc perfectament com funciona, tornem al dilema ara que ens acostem a la 

votació. Nosaltres amb la majoria de partides que s’han modificat no estem d’acord, n’hi ha 

altres que estem d’acord,  n’hi ha que si, sobretot els que són de caire social, llavors clar ja 

sé que la proposta és agosarada i serà una mica complicat. Claro nosaltres si que 

demanaríem, repeteixo, però ja sé que és molt difícil, per no dir impossible, votar aquestes 

modificacions com l’ajut de llibres de text, el tema de cooperació, els temes de participació, 

els temes socials, gent gran que també n’hi ha. Per tant no sé si seria possible, no votarem 

partida per partida, nosaltres n’hi que estem d’acord, n’hi ha que no estem. 

El Regidor Sr. Josep Casasayas diu:Estic segur que ben mirat i amb una explicació més 

profunda estarien d’acord amb moltes més partides de les que ara es pensen, perquè 

estarien ja veurien, bé que són partides que s’han d’aprovar si o si.  

Pensin que  una persona  que està de baixa un any són al voltant de, seguretat social 

inclosa, al voltant de 25, 30 mil euros, persones estant de baixa un any hi ha eh, no diré el 

nom però repasant doncs mira, en aquest cas hem posat 24000 € per la baixa de.... 

També una altra de les coses que han succeït, que això vostès ho deuen saber, va haver-hi 

un canvi en els esplais d’avis i el canvi va ser que abans ells contractaven certs  serveis  i 

donat tota aquesta problemàtica, hi va haver de l’estat que va dir que aquestes coses no es 

podien fer, han passat a ser durant l’any 2016 a ser gestionats per l’ajuntament  quan no hi 

havia partida pressupostària, en aquests casos són aquells que trobarem estalvi.Per tant en 

sembla que és una modificació pressupostària que jo crec que en el 80% podria ser 

assumible per tots vostès, potser i ha un  20% que seria més complicat per la diferència que 

tenim d’opinió, cosa que ja la tenim claríssima, i tots els martorellencssaben. Però crec que 

és una modificació pressupostària i que entre altres coses el que farà serà que, per 

exemple, això que deia vostè eh, que puguem canviar els vestits dels gegants, no estava 

prevista, i vam dir escolta ja no es poden arreglar més. S’han d’arreglar els vestits del 

gegants, i això és una factura de quasi bé 10000 €. I ha un altre projecte que han vist vostès 

aquí de 30000 €, que és el  pati 14, i el conveni aquest amb la fundació Johan Cruyff, no cal 

fer cas quina fundació és, però si que lo que provoca és que hi hagi un nou camp de futbol 

adient a Martorell, i de lliure entrada i utilització de tots els martorellencs, no serà  per jugar a 

futbol federat, sinó per la canalla, són coses que tots vostès hi poden estar d’acord de 

sobres. 
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Per lo tant seguim defensant aquesta modificació pressupostària i la porten a aprovació 

d’aquest ple. 

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per 11 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, ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, 

MÍRIAM RIERA I CREUS i SERGI CORRAL BARÓN, 4 vots en contra dels senyors/es 

JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA i 

ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, i 5 abstencions formulades pels senyors/es LLUÍS TOMÀS 

MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO 

CARVAJAL JIMÉNEZ i FRANCESC ARPAL MACIÀ:  

I .- Proposta de la Vicepresidència del Patronat, relativa a la tramitació de l’expedient de 
modificació pressupostària número 2, dintre del vigent pressupost del Patronat, per  
suplement de crèdits i concessió de crèdits extraordinaris, a finançar mitjançant l’aplicació de 
part del romanent líquid de tresoreria resultant  de la liquidació del pressupost de l’exercici 
2015. 

II .- Informe de La Interventora de fons, sobre els criteris d’utilització del romanent de 
tresoreria per a despeses generals derivat de la liquidació del pressupost del Patronat per a 
l’exercici de 2015. 

III .- Informe favorable de la Interventora  de fons,  a l’expedient de modificació 
pressupostària número 2 dintre del vigent pressupost del Patronat, per un import total de 
845.919,42 euros. 

IV.-  Per la base número 13 del pressupost municipal exercici de 2016 s’estableix que 
l’òrgan competent per a l’aprovació de la modificació de crèdit per suplement/crèdit 
extraordinari és el Ple.  
 
Primer.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 2, dintre del 
vigent pressupost del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones, per  suplement 
de crèdits i concessió de crèdits extraordinaris, a finançar mitjançant l’aplicació de part del 
romanent líquid de tresoreria resultant  de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015. 

L’import  de l’esmentat expedient de modificació de crèdit ascendeix a la quantitat de 
845.919,42  euros,  i el seu desglossament és el que tot seguit es diu :  

ESTAT DE DESPESES 

ORG PROG ECON Descripció partida: Crèdit 
Suplement

/ 
Crèdit 

        inicial c.extraord. definitiu 

2000 23116 22798 TREBALLS REALITZATS          
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PER ALTRES EMPRESES I 
PROFESSIONALS 

11.941,80   11.058,08€  22.999,88  

2000 
32000 22799 

TREBALLS REALITZATS 
PER ALTRES EMPRESES 
ENSENYAMENT 

    
27.282,30   

  
25.000,00€  

   
52.282,30  

2000 
33000 22799 

TREBALLS REALITZATS 
PER ALTRES EMPRESES 
CULTURA 

    
10.885,33   

  
14.318,32€  

   
25.203,65  

2000 
34000 22798 

CONTRACTES PREST 
SERV MENJADORS 
ACTIVITATS ESTIU 

      
6.000,00   

    
8.000,00€  

   
14.000,00  

2000 

34201 22713 

CONTRACTES 
ACTIVITATS CIES, 
SOCORRISME PISCINA 
ESTIU 

   
164.000,00   

  
12.347,04€  

 
176.347,04  

2000 
92500 22000 

MATERIAL OFICINA 
SERVEIS GENERALS 

      
6.000,00       8.124,66   

   
14.124,66  

2000 
92500 22602 

DESPESES DONAR A 
CONEIXER ELS SERVEIS 
S.GENERALS 

      
3.000,00       5.592,60  

     
8.592,60  

2000 
92500 22604 

JURIDICS I 
CONTENCIOSOS 
SERV.GENERALS 

      
1.350,00     10.312,23   

   
11.662,23  

2000 
92500 22697 

DESPESES PROCEDENTS 
DE L'EXERCICI ANTERIOR 

   
270.000,00   

  
54.435,65€  

 
324.435,65  

2000 
92500 22715 

TREBALLS REALITZ.PER 
ALTR.EMPRES.SERV.GRA
LS. 

    
61.021,25     49.716,03   

 
110.737,28  

2000 

92500 22798 

CONTRACTES 
PRESTACIO SERVEIS 
RECEPCIONS 
EQUIPAMENTS. 

   
152.649,47     73.091,11   

 
225.740,58  

2000 
92500 22716 

TREBALLS REALITZATS 
PER ALTRES EMPRESES 
TIC'S 

    
65.300,00     24.886,83   

   
90.186,83  

 
 

      

2020 
32000 22602 

DESPESES PER DONAR A 
CONEIXER ELS SERVEIS 
ENSENYAMENT. 

      
5.300,00       6.000,00  

   
11.300,00  

2020 
32604 22799 

TREBALLS REALITZATS 
PER ALTRES EMPRESES 
ESCOLA IDIOMES 

    
60.000,00     22.585,89  

   
82.585,89  

2021 
23101 22799 

TREBALLS REALITZATS 
PER ALTRES EMPRESES 

    
26.530,63     29.941,48  

   
56.472,11  
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SERVEIS SOCIALS 

2021 
23102 22699 

PROGRAMES D'ATENCIO 
A L'INMIGRANT 

    
16.000,00       5.000,00  

   
21.000,00  

2021 
23107 22104 

VESTUARI PERSONAL 
CET 

      
2.500,00       1.500,00   

     
4.000,00  

2021 
23112 22300 

TRANSPORTS SERVEIS 
SOCIALS BÀSICS 

    
25.000,00     10.000,00   

   
35.000,00  

2022 
31109 20300 

ARRENDAMENT EQUIPS 
DESFIBRILADORS 

    
12.000,00       7.000,00  

   
19.000,00  

2022 
31105 22799 PLA SALUT MUNICIPAL 

    
10.000,00     10.000,00  

   
20.000,00  

2033 
49100 22602 

DESPESES DONAR A 
CONEIXER SERVEIS 
MITJANS COMUNICA 

      
8.000,00       2.000,00   

   
10.000,00   

2033 
49100 22615 

DESPESES DIVERSES 
MITJANS COMUNICACIO 

      
1.500,00       1.500,00   

     
3.000,00   

2033 

49100 22715 

TREBALLS REALITZ.PER 
ALTRES 
EMPRES.MITJANS 
COMUNIC 

    
18.300,00       3.000,00  

   
21.300,00  

2033 
49100 24000 

DESPESES EDICIO I 
DISTRIBUCIO 
PUBLICACIONS 

      
7.000,00     19.800,00  

   
26.800,00  

2040 
33001 22602 

DESPESES DONAR A 
CONEIXER ELS SERVEIS 
JOVENTUT 

      
1.500,00       5.000,00  

       
6.500,00  

2040 
33002 22609 

PROGRAMES 
ACT.INFANCIA I 
JOVENTUT PIDCES 

    
13.500,00       5.000,00  

   
18.500,00  

2040 
33003 22609 

PROGRAMES 
D'ENFORTIMENT DE LA 
PERSONALITAT (PIDCES) 

    
11.000,00       6.000,00  

   
17.000,00  

2040 
33700 22609 

TAULA PROGRAMACIÓ 
ATENEU 

         
100,00       6.000,00  

     
6.100,00  

 
      

2041 
92400 22000 

MATERIAL OFICINA 
PARTICIPACIO 
CIUTADANA 

      
1.000,00          500,00  

     
1.500,00  

2041 
92400 22601 

ÒRGANS DE 
PARTICIPACIÓ 

      
2.500,00     10.000,00  

   
12.500,00  

2041 
92400 22699 

DESPESES DIVERSES 
PARTICIPACIO 
CIUTADANA 

      
2.000,00       2.500,00  

     
4.500,00  

2041 
92401 22695 TROBADA D'ENTITATS 

    
10.000,00       5.000,00  

   
15.000,00  
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2050 
34000 22602 

DESPESES DONAR A 
CONEIXER ELS SERVEIS 
ESPORTIUS 

    
14.000,00       6.000,00   

   
20.000,00  

2050 
34000 22609 ACTIVITATS ESPORTIVES 

    
14.250,00     25.500,00   

   
39.750,00  

2050 
34000 22615 

DESPESES DIVERSES 
ESPORTS 

      
4.000,00       4.500,00   

     
8.500,00  

 
      

2050 
34000 22799 

CONTRACTES 
ACT.ESTABLES ALTRES 
EQUIPAMENTS 

   
122.609,00     20.000,00   

 
142.609,00  

2060 
33211 22602 

PREMIS LITERARIS VILA 
DE MARTORELL 

    
19.000,00       5.398,72   

   
24.398,72   

2060 
33300 22000 

MATERIAL OFICINA 
MUSEUS 

      
1.000,00       1.000,00  

     
2.000,00  

2060 

33400 22609 

PROGR.CULTURALS  
ESTABLES, DE 
TEMPORADA I 
EVENTUALS 

    
38.500,00     43.476,00  

   
81.976,00  

2060 
33804 22616 FESTA MAJOR 

    
50.000,00     34.000,00  

   
84.000,00  

2060 
33807 22609 DESPESES CARNAVAL 

    
22.000,00       5.568,00  

   
27.568,00  

 
       

 33809 22609 
DESPESES ACTIVITATS 
LA MÀGIA DEL NADAL. 

      
8.000,00       6.370,87  

   
14.370,87  

2020 
32000 48900 

AJUTS LLIBRES DE TEXT 
ESCOLARS 

    
40.000,00       3.755,50  

   
43.755,50  

2040 
33001 48900 

ALTRES 
TRANSFERENCIES 
JOVENTUT 

      
6.090,00       2.900,00  

     
8.990,00  

2042 
92401 49000 COOPERACIO 

    
24.000,00       3.500,00  

   
27.500,00  

2042 
92401 49001 CONVENI AMB ACNUR 

      
5.000,00       1.000,00  

     
6.000,00  

 
 

      

2042 
92401 49002 

CONVENI AMB 
INST.RELIGIOSES 
NTRA.SRA.LA MERCE 

      
7.500,00       2.500,00  

   
10.000,00  

2050 
34000 48900 

TRANSF.A FAMILIES I 
INSTITUCIONS ESPORTS 

   
252.671,29     92.000,00  

 
344.671,29  

2060 
33000 48900 

ALTRES TRANSF.A 
FAMILIES I ENTITATS 

    
50.000,00          900,00  

   
50.900,00  
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CULTURALS 

              

2033 
49100 21300 

Conservació i manteniment 
d'instal·lacions i utillatge.  
Mitj.de comunicació. 

                      
-   €  

      
1.500,00  

     
1.500,00  

2033 

49100 21400 

Repar.manteniment i 
conservació elements de 
transport. Mitj.de 
comunicació. 

                      
-   €  

      
1.500,00  

     
1.500,00  

2033 
49100 22199 

Altres adquisicions per la 
radio 

                      
-   €  

      
1.500,00  

     
1.500,00  

2020 
32700 22799 

Serveis i treballs PLA 
EDUCATIU ENTORN. 

                      
-   €  

    
20.000,00  

   
20.000,00 

2020 
32700 48903 

Ajuts programa PLA 
EDUCATIU ENTORN. 

                      
-   €  

    
20.000,00  

   
20.000,00  

2000 
23116 22616 Setmana de la gent gran. 

                -   
€  

      
3.495,95  

     
3.495,95  

2041 
92400 22003 

Còpies e impressions 
participación 

                -   
€  

      
1.440,00  

     
1.440,00  

2021 
23104 22000 Material oficina CDIAP 

                -   
€  

      
1.352,00  

     
1.352,00  

2021 
23104 22799 

Treballs realitzats per altres 
empreses CDIAP 

                      
-   €  

      
5.309,07  

     
5.309,07  

2021 
23104 22699 Despeses diverses  CDIAP 

                -   
€  

      
2.628,10  

     
2.628,10  

2000 
33001 22799 

Treballs realitzats per altres 
empreses joventut 

                      
-   €  

    
15.000,00   

   
15.000,00  

2021 
23103 22699 Despeses centre obert 

                -   
€  

      
4.800,00  

     
4.800,00  

2021 
23100 22103 

Combustibles i carburants 
serveis socials 

                -   
€  

      
1.000,00  

     
1.000,00  

2000 
92500 20800 Lloguer fonts aigua 

                -   
€  

      
9.000,00  

     
9.000,00  

2000 
92501 22799 

CONTR.PRESTACIÓ DE 
SERVEIS PROJECTE 
CRUYFF COURT I PATI 14 

                -   
€  

    
30.000,00  

   
30.000,00  

2060 
33210 22609 Drets d'autor biblioteca. 

                -   
€      3.815,29  

     
3.815,29  

2060 
33800 21900 Restauració GEGANTS 

                -   
€    10.000,00  

   
10.000,00  

      TOTAL DESPESES 1.691.781,07   845.919,42   2.537.700,49   

 

ESTAT D’INGRESSOS 
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Concepte pressupostari Import 

16 3011 87000.- Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals  845.919,42 

TOTAL 845.919,42 

 

Segon.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 

número 2 dintre del vigent pressupost del Patronat municipal de serveis d’atenció a les 

persones de Martorell, durant quinze dies hàbils,  previ anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions 

davant el Ple. Aquest expedient es considerarà definitivament aprovat, si transcorregut 

l’esmentat termini, no s’hagués presentat cap reclamació, ja que en cas contrari, es 

requerirà acord exprés per que es resolguin les formulades i s’aprovi definitivament. 

 
Tercer.- Traslladar el present acord al Patronat municipal de serveis d’atenció a les 
persones de Martorell, pel seu coneixement i efectes escaients. 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 

7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP DE MARTORELL EN 

RELACIO A LES MESURES PER GARANTIR LA SEGURETAT DELS PEATONES. 

El Regidor Sr. Josep Casasayas llegeix la moció esmenada: 

“El concepte de seguretat viària és extens i complex però es podria resumir en afavorir que 

els usuaris de la via pública puguin desplaçar-se sense risc de patir un accident de trànsit. 

La seguretat viària depèn de diferents circumstàncies, factors, comportaments, etc., com ara 

el compliment de la normativa de circulació, unes vies ben dissenyades, conservades i 

senyalitzades o conduir un vehicle en condicions adequades de funcionament i seguretat. 

La seguretat vial implica doncs: entorns segurs, vies segures, vehicles segurs, velocitat 

adequada i  usuaris segurs. No podem parlar de seguretat viària sense incloure de manera 

conjunta tots aquests elements. 

La seguretat vial és una prioritat política. Prova d’això és que durant els darrers anys s’ha 

actuat de manera decidida a la via pública, renovant o millorant el nostre entorn, millorant 

també la seguretat.  

S’ha actuat també de manera decidida per reduir la velocitat, adaptant-la a les noves 

realitats canviants, als fluxos de circulació de vehicles i persones. Amb senyalització, amb 

mesures reductores i també amb controls policials. 
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S’ha treballat de manera decidia la prevenció, promocionant la seguretat vial a les escoles, 

uns alumnes entrenats i educats, són avui prescriptors de bones practiques de seguretat 

viària i seran en el futur garants de seguretat. 

I aquesta feina, continuada i no acabada, s’ha fet amb la voluntat política, però amb la 

participació decisiva dels tècnics municipals, serveis tècnics i policia local, que objectiven les  

sol·licituds individuals i de col•lectius veïnals i desenvolupen les propostes tècniques, només 

des del rigor podem treballar seriosament aquest tema tan trascendent. 

Per tot això proposem els següents acords: 

1. Explicitar de manera pública la importància de la seguretat vial i el compromís polític per 

assolir l’objectiu “zero accidents”. 

2. Un cop explicitat el compromís polític. I tenint en compte la importància d’aquest tema. 

Continuar afavorint i desenvolupant les eines d’anàlisi i propostes tècniques per avançar en 

la valoració de propostes i solucions. Deixant treballar als tècnics sense interferències. 

3. Compromís de continuar desenvolupant les activitats de seguretat viària a les escoles.  

4. Continuar amb pla de les millores a la via pública de manera constant per afavorir la 

millora de la seguretat vial. 

5. Continuar amb la coordinació periòdica entre els cossos policials.” 

Sotmesa a votació l’esmena resulta aprovada per 11 vots a favor dels senyors/es XAVIER 

FONOLLOSAS 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, ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, 

MÍRIAM RIERA I CREUS i SERGI CORRAL BARÓN, 8 vots en contra dels senyors/es 

LLUÍS TOMÁS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, 

ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA,  

RICARD SÁNCHEZ GAYA i ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, i 1 abstenció fomulada pel 

senyor FRANCESC ARPAL MACIÀ. 

Es retira la moció. 

II.-PART DE CONTROL 
 

A.  DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
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Es dóna compte de la relació de resolucions de l’alcaldia des del dia 01.07.2016 i fins el dia 

31.08.2016, 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. 

El regidor Sr. Tomás diu: Molt breument parlem de tres resolucions, tres decrets el 

892/2016, de fet ja es va parlar a la junta de portaveus, però si que m’agradaria si es pot 

donar alguna explicació,  parlava la 892  de la contractació a una empresa per fer la millora 

de l’accessibilitat de la escola Els Convents, tenim que dir, que vam parlar amb membres, 

amb pares de l’escola i entenc que el govern havia fet els deures, però que no tenien massa 

idea perquè no s’havien pogut acabar o haver començat les obres.  

L’altre, és la 925/2016, que parla del tema denegació d’accés a la informació per part d’un 

regidor , en aquest cas del grup MM també. Si ho poden explicar si és possible? sinó avui ja 

ens ho explicaran. 

I l’altre que no ens assembla un decret dolent, el 963/2016, que parla de la modificació d’un 

expedient del codi ètic i de conducta de l’ajuntament de Martorell, si que ens agradaria fer 

una reflexió sobre els ressols, tenint en compte que, pensem que és un tema important i 

positiu com he reconegut, parla de la comissió d’estudi, que una vegada més només està 

format per l’alcalde evidentment i regidors de l’equip de govern. Penso que tenint en compta 

que també ens afecta a tots aquest codi ètic i de la conducta a l’ajuntament, podrien haver 

estat en aquesta comissió d’estudis alguns dels membres de cada un dels grups polítics. 

B.  INTERPEL.LACIONS. 

El regidor senyor TOMÁS llegeix: 

    “Antecedents 

 

En el Ple Ordinari del passat 20 de juny de 2016, el regidor Antoni Carvajal en l’apartat de 

‘Preguntes In Voce’ formula la següent pregunta: “Ara fa un parell de sessions plenàries, el 

regidor Casasayas va exposar els diferents contenciosos que té l’Ajuntament de Martorell. 

Un d’ells estava relacionat amb dos membres de la junta directiva de l’entitat extingida 

“Futbol Sala Martorell”. Voldríem formular les següents preguntes: S’ha produït cap variació 

al respecte amb aquest contenciós? En cas afirmatiu, quina ha sigut aquesta variació? A 

data d’avui, existeix una sentència ferma? Quin és el fallo? En cas de que es tracti d’una 

sentència desestimatòria, quin cost econòmic total (costes incloses) suposarà per a 

l’Ajuntament?” 
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Per la seva banda, el regidor Josep Casasayas respon en la sessió plenària del 18 de juliol 

de 2016 en aquests termes: “Doncs bé, respecte a l’última vegada que vam parlar no hi 

hagut cap variació i, de fet, no hi ha encara sentència definitiva sobre aquest contenciós, 

gràcies”. 

 

Vist els antecedents exposats, el Grup Municipal Socialista interpel·la a l’Equip de Govern 

amb els següents aspectes: 

 

PRIMER: Amb data de 17 de maig de 2016 l’Audiència Provincial de Barcelona, secció 11a i 

amb núm. de sentència 140/2016 comunica el següent FALLO:  

 

Que desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Patronat Municipal de Serveis 

d’Atenció a les Persones de Martorell contra la sentencia dictada en fecha 3 de septiembre 

de 2013 por el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Martorell, en los autos de que el 

presente rollo demana, debemos confirmar i confirmamos la misma, imponiendo las costas 

causadas por el recurso de apelación al apelante.  
 

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito en su día constituido para 

recurrir, al que se dará el destino legal. 
 

Notifíquese a las partes en legal forma comunicándoles que contra la misma no cabe 

interponer recurso ordinario alguno. 
 

Inclúyase en el libro de resoluciones definitivas dejando testimonio en el rollo de su razón 

procediendo a la devolución de las actuaciones al juzgado con certificación de la presente 

para que cumpla lo ordenado. 

Amb data 19 de maig de 2016, el contingut d’aquesta sentència té entrada a l’Ajuntament de 

Martorell.  

 

Essent així, formulem les següents preguntes:  

 

Per què el regidor Casasayas, abans esmentat amb la sessió plenària citada amb 

anterioritat i davant la pregunta formulada, va afirmar que no hi havia cap sentència ferma? 
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Per què aquesta contradicció entre la seva resposta i els fets exposats, que des de el passat 

19 de maig de 2016, l’Ajuntament de Martorell tenia constància del Fallo d’aquesta 

sentència? 

 

SEGON: Qui ha estat l’advocat encarregat de portar el cas? Quin cost econòmic han tingut 

les seves gestions? A quant ascendeixen les costes? 

 

TERCER: L’Ajuntament de Martorell ha emprés cap acció més, amb referència a aquest 

tema, tot i ésser coneixedors de la sentència definitiva? En cas afirmatiu, quina o quines 

són? 

 

I perquè així consti, 

 

El regidor Sr.Casasayas respon: Li faré una resposta merament tècnica d’aquest tema.  

El Patronat d’Educació Física i Esports de Martorell va exercir una acció civil contra el 

president i el secretari del Futbol Sala Martorell (FSM), que es va desestimar per sentència 

núm. 112/13 de 03/09/2013 dictada pel jutjat de primera instància i instrucció núm. 2 de 

Martorell en el judici ordinari núm. 753/11, posteriorment confirmada per la sentència núm. 

140/2016, de data 12/05/2016, de la secció onzena de l’Audiència Provincial de Barcelona. 

L’objecte del procés civil era l’exigència al president i al secretari del FSM dels danys i 

perjudicis ocasionats a un tercer –Patronat- a resultes de la seva conducta negligent en 

l’exercici del seu càrrec, en no haver actuat amb la diligència deguda als seus càrrecs, ni 

haver realitzat els actes necessaris per reintegrar una subvenció revocada al FSM .  

En la resposta donada al regidor senyor Carvajal en la sessió plenària del passat 20 de juny 

es va dir que no hi havia cap variació respecte als contenciosos, perquè la sentència dictada 

per l’Audiència Provincial de Barcelona no és una sentència de cap procés contenciós 

administratiu, sinó d’un procés civil. 

L’advocat encarregat d’aquest procés va ser el senyor Josep Maria Palou i Oñoa. Els costos 

dels seus honoraris, en primera i segona instància, han ascendit a 5.150,00 euros. 

Les costes del procés encara no s’han fixat. 
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En data 20/02/2015 es va notificar a la persona en qüestió l’acord del consell rector del 

Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, de data 09/02/2015, 

del qual a continuació es transcriu la part dispositiva:  

“Primer.- Revocar totalment la subvenció per import de 115.000,00 €, corresponent a 

l’anualitat 2008, concedida al Futbol Sala Martorell en desplegament del conveni de 

col·laboració subscrit en data 24 d’octubre de 2008 entre el Patronat Municipal d’Educació 

Física i Esports de Martorell i aqueixa entitat per a les anualitats 2008-2011. 

Segon.- Ordenar al Futbol Sala Martorell el reintegrament a la tresoreria del Patronat 

Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell de la quantitat de 119.500,97 €, 

que és la suma de l’import íntegre de la subvenció revocada (115.000,00 €) més els 

interessos de demora meritats (4.500,97 €) des del moment del pagament de la subvenció 

(31-10-2008) fins a la data en què el consell rector del Patronat Municipal d’Educació Física 

i Esports de Martorell (08-06-2009) va acordar la seva revocació. 

Tercer.- Declarar l’extinció del conveni de col·laboració subscrit en data 24 d’octubre de 

2008 entre el Patronat Municipal d’Educació Física i Esports de Martorell i el Futbol Sala 

Martorell per a les anualitats 2008-2011, en concórrer la causa d’extinció regulada en la 

clàusula 14 lletra d. de l’esmentat conveni. 

Quart.- Notificar el present acord al Futbol Sala Martorell, advertint-lo que un cop 

transcorregut el termini d’un mes des de la recepció de la corresponent notificació sense 

que hagi reintegrat la quantitat reclamada, es procedirà a exigir el deute pel procediment de 

constrenyiment, en els terminis i la forma que preveu el Reglament General de Recaptació. 

Cinquè.- Trametre certificat d’aquest acord, adjuntant còpia compulsada de l’informe de 

control financer realitzat per l’interventor municipal, a la secció cinquena de la Sala del 

contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes 

d’acreditar el compliment de la seva sentència núm. 740/2014, de 22 de setembre. 

Sisè.- Comunicar el present acord a la intervenció i la tresoreria d’aquest Patronat.” 

Contra l’acord notificat no es va interposar recurs d’alçada, ni recurs contenciós- 

administratiu, dintre dels terminis que figuraven en la notificació, per la qual cosa va 

esdevenir ferm, tant en via administrativa, com jurisdiccional.  

Així mateix, tampoc es va fer efectiu el reintegrament reclamat dintre del termini d’un mes 

concedit a l’efecte. 

Per aquest motiu, mitjançant escrit de l’alcalde de data 29/07/2016 es va iniciar envers la 

persona en qüestió, responsable subsidiari del FSM en la seva qualitat de president, i en 

base al que estableix l’article 40 de la Llei general de subvencions, el procediment de 
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derivació de responsabilitat de l’acció administrativa de cobrament, que és un procediment 

de naturalesa administrativa, no civil, i el seu objecte és el cobrament de la quantitat exigida 

en concepte del reintegrament d’una subvenció revocada. Aquest procediment no té res a 

veure amb l’acció civil desestimada per la jurisdicció civil. 

El regidor Sr. Tomás diu:  Gràcies per l’explicació del regidor Josep Casasayas que ha 

començat dient que era molt tècnica. Jo no sóc un tècnic en justícia però si que tindria que 

comentar-li que finalment l’Audiència Provincial de Barcelona va acabar desestimant aquest 

tema, la pregunta que jo li feia vostè m’ha respost a les preguntes que jo li he traslladat, però 

vostè em tindria que explicar, nosaltres li vam traslladar aquestes preguntes, ple del 20 de 

juny, vostè va comentar el 18 de juliol, i va dir que no havia cap sentència ferma sobre 

aquest tema. La sentència que hi ha aquí, que jo vaig demanar, no sóc un tècnic, és que 

deia que havia una sentència ferma, una altre cosa és les accions que vostès han emprés, 

que ja entenc que els afectats, que de fet ja han entrat un registre d’entrada, deuen fer el 

seu recurs sobre l’altre sistema que vostè ha explicat, per ben cert és que aquí havia una 

sentència ferma, no ho sé, suposo que per desconeixent, no vull pensar malament, però ben 

cert és que aquí es va dir el 18 de juliol que no hi havia cap sentència ferma, i aquí hi havia 

una sentència ferma de l’Audiència Provincial de Barcelona, on definitivament deia que ja no 

hi ha possibilitat de fer cap recurs, i res més. 

Ara jo sense ser un tècnic, ja demanarem un informe jurídic que secretaria, si és que aquest 

procediment que vostè ha dit,  de constrenyiment, etc., etc. és correcte, tenint en compta 

que la sentència final és definitiva, i que en aquest cas li ha donat la raó a aquestes dues 

persones. No voldria entrar en més polèmica, vostè no m’ha contestat si era coneixedor, 

entenc que no, sinó m’ho hagués dit en el seu moment de què hi havia aquesta sentència 

ferma aquí a la casa. 

El Sr. Alcalde diu: No això és que vostè ho interpreta també tot això? Sr. Tomás aquesta 

sessió la presideixo jo, i la presideixo com vostè sap, jo si que sóc advocat, vostè ja m’ha dit 

que no ho és, jo si que ho sóc, per tant jo em regeixo per les normes, i les normes d’aquesta 

sessió plenària es regeixen a través del reglament orgànic municipal, i la interpel·lació  si vol 

li llegeixo, si vol li llegiré, perquè ens d’aferrar sempre a algun fonament jurídic per dir les 

coses, no com vostè cregui que s’han de fer, li explicaré. 

Interpel·lació, article 84 H, és la formulació d’un requeriment presentant per un grup 

municipal, els membres de l’equip de govern són els propòsits de la seva conducta o 

qüestions de política municipal general, es presentaran per escrit i es debatran en el punt 

precs i preguntes interpel·lacions, seguiran el mateix règim que les preguntes. Per tant si 

vostè s’hi fixa, el règim de les preguntes, és pregunta i resposta, però en canvi aquí sempre 

deixem que hi hagi una rèplica, per evidentment és el quan vostè fa una rèplica és el govern 

qui ha de tancar, i aquesta és com es fan en el règim de totes... la part de control que es fan, 
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no només aquí, sinó en tota la sessió plenària amb els diferents punts de l’ordre del dia. Per 

tant Sr. Casasayas tanqui si us plau. 

 

El regidor Sr. Casasayas diu: En aquest cas seré molt breu, si jo ja li vaig contestar això 

perquè desconeixia que hagués alguna sentència, i vostè mateix ho ha dit, jo ho desconeixia 

del tot, pensava que no hi era. Però també li diré una altra cosa, no era un contenciós 

administratiu, era civil, poder em vaig liar una mica amb això. I després el que l’hi he llegit 

per finalitzarés que això no s’ha acabat aquí, l’ajuntament encara vetllant pels seus 

interessos, si hi ha possibilitat de rescabalar-se d’una subvenció diguéssim no justificada, 

doncs s’ha de fer el possible fins a última instància perquè això sigui així. Per lo tant per 

aquest motiu esgotarem totes les vies que tinguem per poder rescabalar per bé de 

l’ajuntament  i de la població de Martorell. 

C.  PREGUNTES. 

Preguntes “in voce” pendents del Ple del 18/07/2016 

El Sr. Alcalde entrega als grups municipals del PSC-CP i MM-E les respostes escrites a les 

preguntes “in voce” que van formular en la sessió plenària del dia 18 de juliol de 2017. Pel 

que fa al grup municipal Som Martorell, com la regidora d’aquest grup no hi és present a la 

sessió, lliura les respostes escrites al secretari perquè les hi faci arribar. 

A continuación es transcriuen les respostes esmentades: 

RESPOSTES A LES PREGUNTES FORMULADES PER LA REGIDORA SRA. RAQUEL 

PÉREZ  EN EL PLE 18/7/2016. 

 Resposta 1ª pregunta: 

És cert que, per un error intern no s’havien penjat les actes a les quals fa referència, però l’error es 

va esmenar de manera immediata.  

Vetllarem perquè no es torni a produir aquesta situació, però en tot cas, sempre que detectin que una 

informació del web no està actualitzada, és tant senzill com comunicar-ho a la Coordinadora de 

Comunicació, Cooperació i Participació, i s’esmenarà. 

 Resposta 2ª pregunta: 

El Consell Rector del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell en sessió 

celebrada el dia 9 de maig de 2016  va aprovar l’ajut a l’Associació Catalana d’Amics del Poble 

Sahrauí per afrontar l’emergència als camps de refugiats sahrauís per la catàstrofe humanitària que 

viuen després de les pluges torrencials. L’ajut  aprovat va ser de 600 €. 

L’ajut va ser aprovat amb el suport de tots els grups municipals excepte el seu que es va abstenir. 
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Es va pagar el 18 de maig de 2016. 

 Resposta 3ª pregunta: 

Sí, el dia 17 d’agost de 2016 es va penjar al Portal de la transparència del Patronat, que és l’ens 

atorgant, la informació sobre les subvencions concedides, per acord adoptat en sessió extraordinària 

del consell rector del Patronat de data 5 de juliol de 2016, en matèria de joventut, esports, cooperació 

internacional, entitats veïnals i cultura.  

 Resposta 4ª pregunta: 

La nau industrial assenyalada amb els números 2 i 4 del carrer Joaquim Barnola i Bassols de 

Martorell mai ha estat propietat de l’Ajuntament de Martorell, ni del Patronat municipal de serveis 

d’atenció a les persones de Martorell, ni de Martorell Gestió del Sòl Empresa Municipal, S.L. 

 Resposta 5ª pregunta: 

El local del carrer Mur, 51, 2a planta es va llogar mitjançant acord de la Comissió de Govern de data 

24/12/1990, i el contracte es va fer amb data 2/1/1991. El preu eren 42.000 pessetes, més IVA, més 

IBI. Es va llogar per a dependències municipals. 

La primera ocupació va ser pels Jutjats de Martorell l’any 1991 fins a maig de 1992. 

Més tard es va instal·lar el Centre Obert per a la infància i l’adolescència TOPE VILA que hi van ser-

hi fins al 7/5/2007, moment en que van marxar perquè les instal·lacions no s’adequaven als requisits 

d’un Centre Obert d’acord amb la normativa vigent. 

Per decret núm. 1800/2008 d’1/12/2008 es va concedir llicència d’ocupació temporal del local, per 1 

any,  a l’Associació de professionals Radio Taxi de Martorell. Es va renovar pels decrets números 

1898/09, i 1114/11.  La darrera llicència era a partir de l’1/12/2010, van marxar a mitjans de 2011, la 

llicència finalitzava el 30/11/2011. 

L’any 2008, van compartir el local amb l’entitat Marto-Slot, a la qual se li  va concedir llicència 

d’ocupació temporal per 1 any per decret 961/2008, a comptar des del dia 1/7/2008. No van voler 

renovar-la. 

Del 15 d’abril de 2011 fins al 17/12/2015 la llicència d’ocupació temporal va estar concedida a l’entitat 

Okume AZ. Es va acceptar la renúncia a la llicència mitjançant decret de l’alcaldia núm. 1463/2015, 

de data 17/12/2015. 

Des d’aquesta darrera data el local està desocupat, en previsió que pugui cedir-se l’ús per destinar-

ho a nous serveis o activitats amb interès públic que així ho requereixin, mitjançant el procediment 

legalment establert. 

El contracte d’arrendament està vigent, sense que s’hagi rescindit. 

 Resposta 6ª pregunta: 

En la sessió extraordinària de la junta de govern local celebrada el dia 1 d’agost de 2016 es va 

aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis consistents en el 

manteniment i la conservació de les instal·lacions i de la maquinària del Centre Integral d’Esport i 

Salut i del Complex Esportiu La Vila de Martorell, amb un pressupost de licitació de cent seixanta-dos 
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mil sis-cents euros (162.600,00 €) més l’Impost sobre el Valor Afegit suportat per aquesta 

Administració, per anualitat.  

S’han publicat els preceptius anuncis de la licitació en el DOUE, en el BOE, en el BOPB i en el Perfil 

del contractant de l’Ajuntament de Martorell per tal que es puguin presentar les corresponents ofertes 

pels licitadors interessats. El termini per a la presentació d’ofertes finalitza el dia 17 d’octubre de 

2016.  

 Resposta 7ª pregunta: 

Els professionals d’atenció a la dependència en el exercici de les seves funcions, detecten situacions 

de persones grans amb problemes socials derivats del seu envelliment i que son diagnosticades d’alt 

risc social pel següents motius: 

- Manca d’autonomia personal (perfil residencial). 

- Soles. 

- Sense suport familiar (feble o inexistent ) 

- Persona gran que viu amb fills amb patologia de salut mental i/o drogodependència. 

- Amb ingressos econòmics insuficients per poder fer front al cost d’una plaça residencial de 

gent gran privada. 

- Altres situacions valorades como situacions d’alt risc social pels professionals del 

Departament. (El contexts social de la situació detectada farà valorar la necessitat d’aquest 

recurs d’estada residencial). 

També detecten  situacions d’estrès per atenció continuada dels seus familiars grans amb un grau de 

dependència moderada i severa. 

Un cop diagnosticada la situació d’alt risc social, pels professionals dels Serveis Socials , es fa la 

proposta a una de les dues residències de Martorell amb places col·laboradores i/o acreditades. 

Es fa la valoració de la quantitat a la que pot fer front la persona beneficiari i es determina l’import de 

l’ajut. 

Aquestes situacions d’alt risc social per la persona gran , fa que des del nostre Departament se li 

doni suport econòmic , a la atenció residencial fins que quedi coberta, pel Departament de la 

Generalitat mitjançant de la llei de Dependència. 

El objectiu final es aconseguir que la persona disposi d’una plaça pública. Es per aquest motiu que 

aquest ajuts d’ estada residencial, te la finalitat del accés a una plaça pública que es pugui finançar 

amb els recursos propis de la persona. 

 Resposta 8ª pregunta: 

En primer lloc, aclarir que el fet que no disposéssim de la informació quan van formular la pregunta al 

Consell Rector del Patronat no significa que no la tinguem i, en cap cas , poden donar suport a les 

conclusions que semblen recollir-se a les seves preguntes.  

Tal com s’especifica en la memòria tècnica de l´ entitat de l´ exercici 2015, les persones beneficiaries 

de Martorell amb diagnòstic de salut mental que s´ han beneficiat d´ aquest recurs han estat 29, 
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representant un 41,43% del total. En aquest servei especialitzat de la Cartera de Serveis Socials hi 

ha assistit un total de 70 persones amb diagnòstic de salut mental de 15 poblacions diferents de la 

zona del baix Llobregat Nord.  Des de Serveis Socials Bàsics mantenim i així ens compromet el 

conveni,  a mantenir reunions de coordinació periòdiques per compatir informació, conèixer les 

activitats i recursos que s´ ofereixen al llarg de l´ any i establir procediments de derivació prioritzant 

els habitants de Martorell amb aquesta patologia mental. 

 Resposta 9ª pregunta: 

La memòria tècnica justificativa del conveni amb Càritas de l’any 2014 va ser incorporada a 

l’expedient a finals de la segona setmana del mes de juliol de 2016, amb la qual cosa la subvenció 

regulada en aquest conveni ja ha estat justificada. 

 Resposta 10ª pregunta: 

La part dispositiva de la moció a la que vostè fa referència diu literalment: 

“Primer. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de l’Ajuntament de 

Martorell no siguin inferior als 1.071,43 euros mensuals, en el ben entès que fos possible segons el 

model de finançament de l’Ajuntament de Martorell, així com els límits retributius establerts per la Llei 

de Pressupostos de l’Estat del 2016, tenint en compte també els acords que el Departament de 

Treball de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals, signi 

amb les organitzacions sindicals i associacions municipalistes relatius a la contractació de persones 

aturades, en els quals es fixen les condicions salarials de les persones a contractar. 

Segon. L’Ajuntament treballarà amb les associacions d’empresaris comarcals i les empreses que es 

presentin a licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i 

treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.071,43 euros. En aquest sentit, estudiar i 

si s’escau adoptar les mesures normatives que incentivin les empreses subcontractades o receptores 

de recursos públics a adoptar el SM de 1.071,43 € entre el seu personal contractat, sempre que sigui 

compatible amb altres mesures socials. Instar a altres administracions que també assumeixin aquest 

compromís.  

Tercer. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, als grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de 

Catalunya i al Consell Econòmic i Social per a l’Ocupació.” 

Com vostè ja diu, aquesta moció es va aprovar al ple del passat més de juny, i marca un objectiu a 

assolir de forma progressiva, tot i que no determina ni l’impacte econòmic ni concreta l’horitzó 

temporal . En aquests moments estem en fase de recollida d’informació per a l’anàlisi i avaluació de 

la situació actual i així, un cop determinada aquesta, poder dissenyar les línies d’actuació i la 

cronologia d’implementació.  

Lògicament, fins que no finalitzem aquesta etapa i avaluem les eventuals conseqüències 

econòmiques així com les possibilitats jurídiques (sobretot pel que fa a trobar formules d’incentius en 

les futures contractacions d’obres, serveis o subministraments) pel disseny de les accions no es 

podran començar a implementar. 

 Resposta 11ª pregunta: 
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El despatx Palou i Esteve Advocats SCCP va facturar durant l’any 2015 un total de 8.591 euros i 

durant l’any 2016, a data 19 de juliol de 2016, havia facturat 4.356 euros. 

Aquest despatx no porta cap recurs contenciós-administratiu ni de l’Ajuntament de Martorell, ni dels 

seus organismes dependents, perquè només els porta judicis civils i penals. 

RESPOSTES A LES PREGUNTES FORMULADES PER LA REGIDORA SRA. LAURA 

RUIZ  EN EL PLE 18/7/2016. 

 Resposta 1ª pregunta: 

Com la seva pregunta es va formular al fil de la que va fer prèviament la regidora Raquel Pérez,  

reproduïm la resposta que li hem fet a la Sra. Pérez, ja que considerem que també serveix per a la 

què vostè formula. 

La part dispositiva de la moció a la que vostè fa referència diu literalment: 

“Primer. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de l’Ajuntament de 

Martorell no siguin inferior als 1.071,43 euros mensuals, en el ben entès que fos possible segons el 

model de finançament de l’Ajuntament de Martorell, així com els límits retributius establerts per la Llei 

de Pressupostos de l’Estat del 2016, tenint en compte també els acords que el Departament de 

Treball de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals, signi 

amb les organitzacions sindicals i associacions municipalistes relatius a la contractació de persones 

aturades, en els quals es fixen les condicions salarials de les persones a contractar. 

Segon. L’Ajuntament treballarà amb les associacions d’empresaris comarcals i les empreses que es 

presentin a licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i 

treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.071,43 euros. En aquest sentit, estudiar i 

si s’escau adoptar les mesures normatives que incentivin les empreses subcontractades o receptores 

de recursos públics a adoptar el SM de 1.071,43 € entre el seu personal contractat, sempre que sigui 

compatible amb altres mesures socials. Instar a altres administracions que també assumeixin aquest 

compromís.  

Tercer. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, als grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de 

Catalunya i al Consell Econòmic i Social per a l’Ocupació.” 

Com vostè ja diu, aquesta moció es va aprovar al ple del passat més de juny, i marca un objectiu a 

assolir de forma progressiva, tot i que no determina ni l’impacte econòmic ni concreta l’horitzó 

temporal . En aquests moments estem en fase de recollida d’informació per a l’anàlisi i avaluació de 

la situació actual i així, un cop determinada aquesta, poder dissenyar les línies d’actuació i la 

cronologia d’implementació.  

Lògicament, fins que no finalitzem aquesta etapa i avaluem les eventuals conseqüències 

econòmiques així com les possibilitats jurídiques (sobretot pel que fa a trobar formules d’incentius en 

les futures contractacions d’obres, serveis o subministraments) pel disseny de les accions no es 

podran començar a implementar. 

Com es desprèn de la resposta que hem fet a la pregunta de la Sra. Pèrez, encara no disposem de 

la informació que vostè ens demana. 
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 Resposta 2ª pregunta: 

L’Ajuntament de Martorell, des dels serveis d’Habitatge i Serveis Socials, treballa fermament i 

exhaustivament per tal d’evitar situacions de pèrdua d’habitatge en unitats familiars del nostre 

municipi. 

Per aquest motiu, entre d’altres accions, l’Ajuntament participa activament en les accions de la 

coordinadora del Baix Llobregat Nord, conjuntament amb els ajuntaments d’Esparreguera, Olesa de 

Montserrat i Abrera,  i amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH). 

En relació a la pregunta de la no assistència a la darrera reunió de la coordinadora, aquesta es deu a 

una errada en el protocol de comunicació que va coincidir amb el període de vacances del personal 

de l’Oficina Local d’Habitatge que assisteix habitualment a aquestes sessions. 

Entenem que això és un problema puntual que s’explicarà als membres de la coordinadora en la 

propera reunió que es celebrarà el dilluns 19 de setembre a Esparreguera. 

RESPOSTES A LES PREGUNTES FORMULADES PEL REGIDOR SR. RAÚL ROZALÉN   

EN EL PLE 18/7/2016. 

 Resposta 1ª pregunta: 

 

SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL - 2015 

 

 

TREBALLADOR/A 

 

RELACIÓ(*) 

 

PLAÇA 

 
Hores extres 

Normals 

Hores extres 

Festives o 

Nocturnes 

ADAN RODRIGUEZ, DANIEL FI AGENT 12 81 
AGUILERA SANCHEZ, ENRIQUE FN AGENT 0 13 
ALMIRALL SABE, GUADALUPE LI AUX. ADMTIVA. 0 55 
ANGUITA AMORIN, JAVIER FU AGENT/cap torn 6 113 
BASTARDAS MONTSERRAT, M. TERESA FU AGENT/cap torn 4 60 
BELLO MARTINEZ, JOSÉ A. FN AGENT 16 189 
BENAVENT NEBOT, RUTH FN AGENT 1 63 
BOUACHMIR, MOHAMED FN AGENT 19 34 
CARBONELL ALBO, JAIME FU CAPORAL 0 99 
CEREZO ALHAMA, CLAUDIO FU CAPORAL 12 201 
CRUSET LLACH, ROGER FI AGENT 5 183 
DUARTE MARTIN, SERGI FU SOTSINSPECTOR 18 169 
ENAJAS LOPEZ, JOSEP LI OFICIAL CONDUCTOR 6 54 
ESPIN CABACO, TOMAS FN AGENT 0 18 
FERNANDEZ ACACIO, JOSÉ MANUEL FN AGENT 4 125 
FRANCO GARCIA, JOAQUIM FU AGENT 4 0 
GARCIA GOMEZ, JOAN FSC FN AGENT 6 113 
GONZALEZ PRIETO, JUAN JOSE FN AGENT 0 8 
HERNANDEZ RUSTARAZO, JUAN JOSÉ FN CAPORAL 6 83 
HERNANDEZ RUSTARAZO, M. ANGEL FN AGENT 2 0 
JORDAN DOMENECH, M. ANGELES FN AGENT 0 14 
LEYVA MORAL, JAVIER FU AGENT 5 42 
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LOZANO GUIRADO, ANTONIO FU AGENT 8 146 
MARTINEZ PRATS, MIGUEL FN AGENT 4 34 
MILANES SERRANO, XAVIER FN CAPORAL/cap unitat 20 197 
MIRO GUTIERREZ, JOAN ANTONI FU AGENT 13 179 
NOVO TOVAR, MARIA JOSE FN AGENT 4 3 
PAREJA MONTES, SERGIO FI AGENT 14 130 
PEREZ AMPUY, ANGEL LLUIS FU INSPECTOR 0 12 
PEREZ CHECA, JOSÉ ANTONIO FN CAPORAL 18 92 
PEREZ RUIZ, DAVID LT OFICIAL CONDUCTOR 0 23 
RIERA MASRAMON, ALBERT FN AGENT 0 98 
RODRIGO GARCIA, RAFAEL FN SERGENT 0 28 
ROSILLO SERRANO, SERGIO FN AGENT 32 226 
RUIZ FORES, IRIS FN AGENT 4 93 
SABE BERNAL, SALVADOR FU SERGENT 0 212 
SANCHEZ CEBRIAN, VICTORIANO FN AGENT 0 42 
SANCHEZ SANCHEZ, ALEJANDRO FN AGENT 2 118 
SANCHEZ SANTAMARIA, ALFONSO FN CAPORAL/cap untitat 78 200 
SERRA GARCIA, SARA FU AUX. ADMTIVA. 0 12 
SILES LEÓN, JONATAN FN AGENT 0 16 
VARGAS CASTRO, DAVID FN AGENT 14 120 
VAZQUEZ BLANCAT, ESTHER FI AGENT 0 63 

 

SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL - GENER-JUNY 2016 

 

 
TREBALLADOR/A 

 
RELACIÓ(*) 

 
PLAÇA 

Hores extres 

Normals 

Hores extres 

Festives o 

Nocturnes 
ADAN RODRIGUEZ, DANIEL FI AGENT 0 8 
AGUILERA SANCHEZ, ENRIQUE FN AGENT 0 5 
ALMIRALL SABE, GUADALUPE LI AUX. ADMTIVA. 0 19 
ANGUITA AMORIN, JAVIER FU AGENT/cap torn 4 40 
BARREIRO MARTÍNEZ, JESÚS JAVIER FN AGENT 6 24 
BASTARDAS MONTSERRAT, M. TERESA FU AGENT/cap torn 0 65 
BELLO MARTINEZ, JOSÉ A. FN AGENT 6 42 
BENAVENT NEBOT, RUTH FN AGENT 4 3 
BOUACHMIR, MOHAMED FN AGENT 0 4 
CARBONELL ALBO, JAIME FU CAPORAL 0 25 
CEREZO ALHAMA, CLAUDIO FU CAPORAL 0 38 
CRUSET LLACH, ROGER FI AGENT 0 47 
DUARTE MARTIN, SERGI FU SOTSINSPECTOR 5 77 
ENAJAS LOPEZ, JOSEP LI OFICIAL  CONDUCTOR 8 4 
FERNANDEZ ACACIO, JOSÉ MANUEL FN AGENT 0 27 
FRANCO GARCIA, JOAQUIM FU AGENT 2 0 
FURRIOL RUIZ, JORDI FN AGENT 6 0 
GARCIA GOMEZ, JOAN FSC FN AGENT 1 27 
GONZALEZ ALONSO, ALBERT FN AGENT 4 29 
HERNANDEZ RUSTARAZO, JUAN JOSÉ FN CAPORAL 11 48 
JORDAN DOMENECH, M. ANGELES FN AGENT 0 3 
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LEYVA MORAL, JAVIER FU AGENT 5 62 
LOZANO GUIRADO, ANTONIO FU AGENT 8 27 
MARTINEZ PRATS, MIGUEL FN AGENT 0 8 
MILANES SERRANO, XAVIER FN CAPORAL/cap unitat 12 95 
MIRO GUTIERREZ, JOAN ANTONI FU AGENT 6 58 
NOVO TOVAR, MARIA JOSE FN AGENT 2 46 
PAREJA MONTES, SERGIO FI AGENT 0 31 
RIERA MASRAMON, ALBERT FN AGENT 0 10 
RODRIGO GARCIA, RAFAEL FN SERGENT 0 19 
ROSILLO SERRANO, SERGIO FN AGENT 4 41 
SABE BERNAL, SALVADOR FU SERGENT 0 72 
SANCHEZ CEBRIAN, VICTORIANO FN AGENT 0 2 
SANCHEZ SANCHEZ, ALEJANDRO FN AGENT 5 5 
SANCHEZ SANTAMARIA, ALFONSO FN CAPORAL/cap unitat 19 109 
SERRA GARCIA, SARA FU AUX. ADMTIVA. 0 12 
SILES LEÓN, JONATAN FN AGENT 26 51 
VARGAS CASTRO, DAVID FN AGENT 0 26 

 

 Resposta 2ª pregunta: 

El contracte subscrit amb Grues DV, S.L. per al primer semestre de 2016 es va resoldre de comú 

acord el dia 1 de juny de 2016, perquè la incorporació del conductor gruista de l’Ajuntament estava 

prevista per a l’1 de gener de 2016, però aquesta no es va produir fins el 29 d’abril; fet que va 

motivar un requeriment extra de la sol·licitud de serveis a Grues DV, S.L., motiu pel qual en la data 

de resolució del contracte s’havia superat la dotació pressupostària prevista per la retirada de 

vehicles de la via pública. 

Per acord adoptat per la Junta de Govern local en sessió celebrada el dia 13 de juny de 2016, i com 

a conseqüència de la continuació de la baixa del conductor gruista “sine die“ i per poder donar 

resposta als serveis de retirada de vehicles de la via pública fora de l’horari habitual i les guàrdies de 

l’altre conductor-mecànic i a l’hora garantir el servei durant els caps de setmana i vacances, 

possibles baixes i permisos d’aquest altre conductor, es va adjudicar la contractació menor del servei 

de retirada dels vehicles de la via pública a Grues DV, S.L., durant el període comprés entre el 15 de 

juny i el 30 de setembre de 2016. 

En la mateixa sessió de la Junta de Govern es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant 

procediment obert, del servei de retirada de vehicles de la via pública al terme municipal de Martorell 

mitjançant la utilització d’un vehicle grua, així com el seu trasllat a l’espai que designi l’Ajuntament. 

La durada d’aquest contracte és de dos anys, prorrogables per dos més. En la licitació oberta 

convocada per a l’adjudicació d’aquest contracte es van presentar dues empreses, i es va adjudicar 

el contracte a l’empresa Grues DV, S.L. per acord adoptat per la junta de govern local en sessió 

celebrada el dia 12 de setembre de 2016. 

 Resposta 3ª pregunta: 

Vehicles retirats de la via pública durant el 2015: 596 ut. 

Vehicles retirats de la via pública durant el primer semestre de 2016: 423 ut.      
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 Resposta 4ª pregunta: 

L’Avinguda Camí Fondo és una de les vies principals de circulació del barri del camí Fondo, i articula 

aquest barri amb el barri de les Bòbiles i Verge del Carme.  

Per la configuració de les diferents trames urbanes que es situen a banda i banda de l’Avinguda, les 

vies transversals a que dóna servei presenten diferents tipus de relació amb l’Avinguda: trobem 

carrers passants amb únic sentit de circulació, carrers passants amb doble sentit de circulació, 

carrers d’accés amb únic sentit de circulació, carrers de sortida amb únic sentit de circulació, carrers 

amb cul de sac, .... 

En relació a la configuració de l’avinguda i els seus condicionants de mobilitat, l’esquema viari 

presenta una via amb doble sentit de circulació, amb una mitjana central, que transversalment es 

relaciona amb 9 vies que configuren 8 illes residencials.  

Amb la recent execució de la rotonda a la cruïlla de l’Avinguda Camí Fondo amb el Carrer 

Cervelló,l’esquema de mobilitat en aquest eix queda definit a partir de 4 rotondes intermitges (cruïlla 

amb carrer Sant Esteve Sesrovires, cruïlla amb carrer Esparreguera, cruïlla amb carrer Cervelló, 

cruïlla amb carrer Dr. Lluís Gaya), i dues vies passants (carrer Sant Andreu de la Barca i carrer 

Corbera de Llobregat) 

Aquestes 4 rotondes es situen a una distància no superior a 2 illes residencials, i articulen 

correctament els diferents moviments dels vehicles. Respecte la mobilitat dels vianant, a l’Avinguda 

Camí Fondo hi ha 13 passos de vianants, dels quals hi ha un pas elevat a la cruïlla amb el carrer 

Cervelló, just davant de la vorera que dóna accés a l’escola Mercè Rodoreda.  

 Resposta 5ª pregunta: 

No existeix ni a l’Ajuntament ni al Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones cap 

registre d’entrada amb número 1620, de data 24 de febrer de 2016 presentat pel seu grup municipal 

ni per vosté. 

En relació al registre d’entrada amb número 4120, de data 12 d’abril de 2016, en el que ens 

demanem còpia de l’acta de la taula mixta de planificació per al proper curs escolar, donàvem per 

entès  que la informació que donem en les  sessions plenàries servia de resposta a les peticions 

formulades quan aquestes son idèntiques.   

En el cas que ens ocupa, com al ple corresponent al mes de juny vàrem donar resposta a la  mateixa 

pregunta formulada “in voce” al ple del mes de maig pel regidor José Simon, donàvem per entès que 

vostè ja coneixia la resposta. 

Com que de la seva nova pregunta es desprèn  que no es dona per respost, la resposta concreta a la 

petició formulada a la seva instància del 12 d’abril de 2016 amb número de registre 4120/2016, en la 

qual demana còpia de l’acta de la taula mixta de planificació, per al proper curs 2016/2017, li donem 

tot seguit:  

Als efectes d’atendre la seva petició, reproduïm de forma íntegra la intervenció de la regidora 

d’Ensenyament Sra. Núria Canal en el ple del mes de juny a resposta de la pregunta formulada pel 

regidor Sr. José Simón: 
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“El regidor Sr.José Simón pregunta: Una pregunta per la regidora Canal. Ens podria fer arribar 

les actes d’aquestes tres reunions que vostè ha comentat sobre el tema del tancament de les 

línies de P3? Les actes de les reunions. Gràcies.  

La regidora Sra. Núria Canal respon: Bé, bona nit, efectivament, i tal com vaig dir en el Ple del 

passat 17 de maig l’equip de govern ha anat mantenint contactes telefònics i reunions 

presencials en diferents interlocutors, com han estat el director i la directora del Serveis 

Territorials d’Ensenyament, el planificador, el inspector de zona, el director general de centres 

públics del departament d’ensenyament, i en totes aquestes trobades s’ha tractat el tema que 

tant ens preocupa i ens ocupa que és el mapa resultant de les línies de P-3 a la zona de 

Martorell, tant de forma qualitativa com quantitativament, s’ha parlat s’ha debatut s’ha posat 

en coneixement quin és la prioritat de l’equip de govern, i per part d’ambdues parts s’han anat 

prenen notes, s’han anat prenen apunts, però en cap cas, han hagut actes formals públics, 

però sí compromisos verbals en ferm. Gràcies. “ 

RESPOSTES A LES PREGUNTES FORMULADES PEL REGIDOR SR. ANTONIO 

CARVAJAL EN EL PLE 18/7/2016. 

 Resposta 1ª pregunta: 

L’any 2015 es va realitzar una campanya de tinença responsable d’animals de companyia recordant 

als propietaris de gossos l’obligació de recollir les deposicions dels seus animals a la via pública i la 

inscripció al cens municipal d’animals domèstics tant de gossos com gats i fures.  

La campanya del 2015 es va considerar un èxit de participació ja que es van inscriure mes de 200 

animals en el cens i es van tramitar 15 denúncies per incompliment de l’Ordenança Municipal de 

tinença i convivència d’animals. 

La problemàtica dels excrements continua sent una de la que més queixes ciutadanes genera entre 

els veïns de Martorell i especialment entre els  nens com s’ha pogut demostrar amb les activitats 

realitzades pels alumnes de  l’escola La Mercè.  

Aquest any  s’ha incidit especialment en  recordar l’obligatorietat de recollir els excrements per part 

del propietari i de la possibilitat de ser sancionat en cas de no fer-ho.  

El 6 d’abril de 2016 es va realitzar una acció conjuntament amb alumnes de l’escola “La Mercè” al 

carrer per denunciar l’ incivisme d’alguns propietaris de gossos que no tenen cura de recollir els 

excrements dels seus animals.   

Entre el 6 i el 10 d’abril de 2016 es van  instal·lar 240 senyals en 48 carrers de tots els barris de 

Martorell on s’acumulen la majoria de queixes relacionada amb deposicions de gossos. Aquestes 

senyals van estar durant  quatre mesos (abril maig juny i juliol)  i es van retirar a principis d’agost.  

El cost de la campanya inicial ha estat de 4.876.30.-€ que inclou : 

 Els disseny de les senyals i els pòsters informatius. 

 Fabricació de 240 senyals en vinil polimèric i els seu ancoratges 

 Instal·lació i retirada dels senyals a la via pública. 

 Impressió digital de 250 pòsters A4. 
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Pel que fa al nombre de denúncies per infracció a la OM de tinença i convivència d’animals la Policia 

Local ha realitzat 7 denúncies que encara es troben en diferents fases del procediment administratiu 

sancionador i no s’han produït pagaments ni en voluntària ni en executiva. Tanmateix, coincidint amb 

la campanya s’ha realitzat una actuació informativa per part de la Policia Local adreçada a recordar 

als propietaris de gossos l’obligació de recollir les deposicions dels seus animals a la via pública i 

realitzar la inscripció al cens municipal d’animals domèstics. 

La valoració que podem fer de la campanya és molt positiva des del punt de vista de l’impacte, atès 

que ha estat ben rebuda per la ciutadania. Tanmateix, altres ajuntaments s’han adreçat al nostre per 

tal de sol·licitar informació per realitzar campanyes amb el mateix disseny, entre d’ells els 

ajuntaments de Corbera de Llobregat, Gavà, Sant Esteve Sesrovires, Castelldefels, Palau de 

Plegamans, Manresa i  Castellar del Vallès. 

 Resposta 2ª pregunta: 

Unes modificacions de darrera hora van obligar a endarrerir la publicació del Butlletí.  

Tanmateix, atès la situació vam oferir al Sr. Lluís Tomàs la possibilitat de lliurar un nou article més 

actual per substituir el que havien fet arribar al mes de juny. Malgrat donar-los aquesta possibilitat, 

mai ens va arribar l’escrit del seu grup municipal actualitzat. 

 Resposta 3ª pregunta: 

Els criteris d’interès informatiu dels nostres mitjans municipals són aquells criteris tècnics bàsics de 

Periodisme, tret de les campanyes electorals que tenen un tractament diferenciat.  

I un d’aquests criteris és no repetir les notícies i menys quan es produeixen amb poc marge de 

temps. Tant en el web municipal com a Ràdio Martorell es va informar de la moció sobre la  Llei de 

l’Aprofitament dels Excedents Alimentaris que va aprovar en la sessió plenària del mes de juny, a 

proposta del grup municipal del PSC. 

 Resposta 4ª pregunta: 

Si bé és cert que en un apartat del web municipal, la informació del pressupost no estava 

actualitzada, hem de dir que, des de la seva aprovació,  sempre hi ha hagut publicada la informació 

corresponent al pressupost 2016 al Portal de la Transparència.  

Des de l’entrada en vigor de la Llei de la Transparència, tota la informació econòmica que s’ha de 

publicar i anar actualitzant es fa a través del Portal de la Transparència.  

Tot i això, des del departament de Comunicació s’està treballant conjuntament amb el departament 

de Noves Tecnologies per tal de millorar l’estructura i els continguts del web municipal i fer que la 

informació sigui el més accessible a la ciutadania possible. 

 Resposta 5ª pregunta: 

Les preguntes formulades en el decurs d’una sessió plenària són un instrument de control dels 

òrgans de la Corporació diferents del ple, no pas d’altres persones jurídiques, ja siguin públiques o 

privades. A més, l’objecte de les preguntes que es formulen en el ple sempre ha de referir-se a 

l’actuació o als propòsits d’actuació dels òrgans de govern municipal. 
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Tot el que s’ha afirmat resulta de l’aplicació dels articles 46.2. e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, 105.1del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya i 84 lletra g) del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Martorell. 

 Resposta 6ª pregunta: 

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor és un servei de l’Ajuntament de Martorell, on s’atén 

als ciutadans com a consumidors finals de productes o serveis en tots els problemes i dubtes que 

tenen relació amb els establiments comerciants i els fabricants. 

L’OMIC no té registre d’aquesta queixa, ja que no s’ha presentat cap escrit ni s’ha rebut cap trucada 

o visita per part dels responsables de l’establiment.  

A partir de la seva pregunta el tècnic de comerç s’ha adreçat a l’establiment per interessar-se sobre 

aquesta qüestió. 

RESPOSTA A LA PREGUNTA FORMULADA PER LA REGIDORA SRA. REMEDIOS 

MÁRQUEZ  EN EL PLE 18/7/2016. 

 Resposta 1ª pregunta: 

La supressió  de les barreres arquitectòniques del auditori del Centre Cultural es preveu que es 

realitzi en el marc de les obres de remodelació de l’equipament. Aquestes obres encara no s’han 

iniciat atès que el projecte es troba en fase de redacció 

RESPOSTES A LES PREGUNTES FORMULADES PEL REGIDOR SR. LLUÍS TOMÁS 

EN EL PLE 18/7/2016. 

 Resposta 1ª pregunta: 

Efectivament, el Comitè de Personal de l’Ajuntament ens ha traslladat diverses peticions en aquest 

sentit, el regidor de règim interior els hi va oferir la possibilitat no només de fer aquestes revisions 

sinó d’anar més enllà i negociar el convenis. És en  aquest sentit en el que s’han iniciat les 

negociacions que esperem que avancin a bon ritme. La voluntat del govern es d’arribar a un pacte  

equilibrat que doni satisfacció als empleats de l’Ajuntament i al conjunt dels ciutadans de Martorell 

que al cap i a la fi són els seus “empleadors”. Des de l’equip de govern tenim voluntat de treballar a 

bon ritme i de forma constant per assolir un acord global tant aviat com sigui possible. 

 Resposta 2ª pregunta: 

La informació que es demana va ser contestada en sessió ordinària de l'Ajuntament Ple del dia 18 de 

gener de 2016 i posteriorment en sessió ordinària de l'Ajuntament Ple del dia 18 d’abril de 2016. 

 Resposta 3ª pregunta: 

Tot seguit li detallo les activitats que es duen a terme a Ca l’Ollé, els seus horaris i el nombre 

d’usuaris: 

 Activitat: Patronatge i Costura 

Horari:  dilluns i dimecres de 10,00 a 13,00 i de 18,00 a 21,00 
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Nº Usuaris: 20 

 Activitats: tallers, de pintura, dibuix disseny, ceràmica etc... 

Horari: de dilluns a divendres entre  les  8,30  i les 22,00 ( horari flexible en funció de les 

activitats) 

Nº Usuaris: 28  

En aquest equipament no existeix  servei de consergeria, els responsables de les activitats que es 

realitzen s’ocupen  de l’obertura i el tancament, a la porta existeix un porter automàtic que s’acciona 

des de l’interior . 

El jardí eventualment , es fa servir per fer escultures de gran format,  manipulació de materials amb 

necessitat de ventilació, reunions, col·lectives i dinars de germanor entre els  diferents usuaris. 

 Resposta 4ª pregunta: 

La finca situada a la Plaça de la Vila núm.52 s’adquireix atès l’oportunitat que es presenta de garantir 

i reforçar el posicionament de l’Ajuntament al cor de la Vila, a fi i efecte de poder emplaçar en aquest 

indret futurs equipaments o dotacions públiques encaminades a consolidar la centralitat del barri de 

la Vila.  

Aquesta és una estratègia que l’Ajuntament ha anat executant durant les darreres dècades, i ha 

fomentat que al llarg de l’eix format pel carrer Santacana i Plaça de la Vila s’emplacin nombrosos 

equipaments i serveis públics que ajudin a dotar d’activitat el nucli històric, amb l’objectiu final d’evitar 

processos de degradació i abandonament a la zona antiga del municipi. 

La primera actuació que es realitzarà serà l’enderroc i neteja dels elements constructius malmesos 

per tal de garantir l’estabilitat i seguretat de l’immoble. 

 Resposta 5ª pregunta: 

La Plataforma Martotastet només va estar present el primer divendres en les activitats del Pas per 

una decisió seva. 

Existia un conveni que es va signar el 5 de juliol de 2016 i que es va resoldre per acord de la 

Comissió de Govern del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones en sessió celebrada 

el dia 25 de juliol. 

Per tal d’ampliar-li la informació reproduïm l’informe del tècnic responsable de l’activitat: 

“Ricard Pardo Picanyol, tècnic de l’Ajuntament de Martorell,  

I N F O R M O : 

1.Que en data 5 de juliol de 2016, el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones 

de Martorell i l’entitat Plataforma de Gastronomía, Restauración y Productos Gourmet 

Martotastet van signar un conveni de col·laboració per a dur a terme el Servei de Bar i 

Restauració del Festival PAS, entre d’altres. 

2.Que en el pacte 7è de l’esmentat conveni s’especifica que l'incompliment de les obligacions 

i determinacions contingudes en el present conveni donarà lloc a que la part agreujada 

l’entengui resolt, amb independència de l’exigència de les responsabilitats que procedeixin. 
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3.Que en data 9 de juliol de 2016, els membres de l’esmentada Plataforma van decidir no dur 

a terme el Servei de Bar i Restauració del Festival PAS. 

4.Que per això considero procedent la revocació del present conveni de col·laboració. 

5.Que en data 15 de juliol de 2016 l’entitat Plataforma de Gastronomía, Restauración y 

Productos Gourmet Martotastet presenta un escrit al Patronat en el qual exposen entre altres 

els següents motius per a rescindir el conveni: 

NO se han cumplido los puntos descritos y firmados en el Convenio de colaboración, 

asi como tampoco vimos voluntad de rectificar y subsanar los errores, buscando 

soluciones y colaborando con nuestra plataforma.  

-Quant a que només hi havia una persona responsable de l’esdeveniment i que estava 

incomunicada i no s’hi podia contactar, no és una afirmació certa, a la memòria del PAS 

aprovada per Decret de l’alcaldia núm. 697/2016, consta que hi ha dues persones 

responsables de l’activitat, una de les dues sempre ha estat present en l’activitat i 

acompanyada d’una altra persona del departament. Es nomenen dues persones perquè 

donat que l’activitat es desenvolupa durant tres caps de setmana s’assegura la presència 

d’un dels dos responsables. No és necessària la presència de tots dos. A més a més s’ha 

assegurat la presencia junt al responsable d’un altre treballador de l’equip. 

-Quant a la desinformació sobre els mitjans i l’activitat en qüestió, cal fer esment que totes 

les reunions es van dur a terme amb el president de l’entitat, que és la persona que va signar 

el conveni. En tot moment aquesta persona va estar informada dels recursos que 

l’Ajuntament pensava aportar pel desenvolupament de l’activitat. 

-Quant a la competència deslleial i el tema subministrament de cerveses, el Patronat en cap 

moment va contractar ni convenir un servei de bar per als assistents a l’esdeveniment amb 

cap altre proveïdor, i quant al subministrament de cerveses no hi ha res establert en el 

conveni, només quedava reflectida la possibilitat de que el Patronat signés algun conveni de 

patrocini que restringís la venda d’algun producte concret, aquest patrocini no es va arribar a 

produir. 

-Quant a la comunicació de que faran una reclamació de danys per les pèrdues ocasionades 

per l’activitat, cal fer esment que en el conveni en cap moment es recull quin tipus de servei 

devien realitzar, quedant al seu propi criteri com a coneixedors del tipus d’esdeveniment, 

consistent en concerts a partir de les 22.30 hores, horari en que normalment els assistents ja 

han sopat, i que per la disposició de les localitats no és possible estar en un espai on es faci 

un servei de restauració, si no un servei principalment de refrigeri que es puguin endur a la 

seva localitat. En les reunions prèvies amb el president s’havia demanat un servei de bar i 

que si ells ho estimaven adient podien servir algunes petites degustacions. 

-Quant a la referència al magatzem, el conveni diu: A aquests efectes adequarà un lloc vigilat 

pel emmagatzematge. 

En relació aquest punt, el servei d’espai vigilat es va pactar durant la realització de l’activitat, i 

així es va procedir, en tot cas també s’ els va donar la possibilitat de poder emmagatzemar 

neveres i material no caduc, en un local proper.  

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i als efectes oportuns. 
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Martorell, 19 de juliol de 2016” 

 Resposta 6ª pregunta: 

L’Ajuntament de Martorell està compromès amb la supressió de barreres arquitectòniques i amb 

l’atenció adequada ver les persones amb mobilitat reduïda. Amb aquest criteri s’actua sempre en les 

intervencions que es realitzen tant als edificis públics com a la via pública. 

Tanmateix, en cada actuació s’incorporen els aspectes de mobilitat adaptada en la mesura en que 

aquestes actuacions són compatibles o coherents amb la concepció global del projecte, i sempre i 

quan no hi hagin limitacions físiques que impedeixin efectuar de forma raonable aquestes 

actuacions. 

El compromís d’aquest equip de govern és instal·lar equipament de jocs infantils adaptats a les 

persones amb mobilitat reduïda a cada barri de Martorell, triant acuradament el millor espai o indret 

on ubicar-los. 

 Resposta 7ª pregunta: 

En el ROM no es regula expressament quin és el grup proponent que ha de llegir les mocions, si bé 

les mocions son llegides, segons el propi ROM, pels grups municipals que les proposen. En el cas 

que vostè fa referència, a l’haver-hi més d’una moció presentada pels mateixos grups municipals, 

l’esperit normatiu del ROM recomana la lectura compartida pels diferents grups municipals. 

Preguntes “in voce” formulades en el Ple del 19/09/2016 

La regidora Sra. Laura Ruiz formula les següents preguntes: 

1a.En primer lloc en relació al parc  que té com a títol el Parc de la Solanelles voldríem 

saber quin ha estat el cost total de l’obra, incloses totes les despeses derivades de la 

mateixa, detall per concepte i import.  

2a. D’altra banda en relació a les recent obres de  intervenció de la façana de l’Ajuntament 

volíem, en primer lloc, posar de manifest que creiem que novament ens trobem davant d’una 

deficient gestió del patrimoni municipal per part d’aquest govern. L’edifici de l’Ajuntament de 

Martorell és un edifici que data del segle XVII,  XVI perdó, i la seva façana d’esgrafiats del 

mestre Ferran Serra  fet a l’any 1937, ha patit aquest estiu una mala intervenció que fa que 

no es pugui reconèixer tota la paleta de colors que  havia sobre tot els dos medallons de la 

balconada i que li donava un caràcter únic sobre tots els esgrafiats de Martorell.L’autor 

d’aquesta obra maldestra ha posat una capa de pasta de color cru que a sobre a volgut 

envellir per tant, entenc que no és una bona .... 

La pregunta és la següent: els responsables d’aquesta obra o d’aquest atac al patrimoni 

municipal van preveure un projecte de restauració?. 

El van dotar d’un pressupost?. 
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El van encarregar a un restaurador de reconeguda experiència? Tal i com requeria un edifici 

protegit! 

Es demanaran responsabilitat per la pèrdua del Patrimoni? 

3a. És en relació al Conveni entre el Patronat Municipal de Serveis i d’Atenció a les  

Persones de Martorell, i l’Associació Centre Cultural i Recreatiu El Progrés de Martorell, 

signat el 31 de juliol de 2014, respecte al pacte tercer, cal que llegeixi els pactes  o dic la 

pregunta literalment perquè es situen, com vulguin!  Doncs dic la pregunta literalment, 

respecte al pacte tercer quin és l’estat i condicions físiques, jurídiques, urbanístiques de les 

finques objecte d’arrendament? 

Respecte al pacte sisè, s’han realitzat aquestes obres? En cas afirmatiu, quin ha estat el 

cost de les mateixes?  

En cas que encara no s’hagin executat, quina és la previsió i el pressupost de les mateixes? 

Respecte al pacte setze, quins imports s’han ingressat per aquest concepte els anys 2014 i 

2015? 

Respecte als pactes 22èi 23è es poden donar privilegis a la junta directiva d’una entitat 

privada a les activitats que organitza l’Ajuntament o Patronat? 

I segona: és poden bonificar a activitats que organitza l’Ajuntament o Patronat a socis d’una 

entitat privada? 

4a. Respecte a les inversions en les escoles municipals quines han estat les inversions i 

actuacions de millora realitzades a les escoles municipals els anys 2014 i 2015?  Detall per 

escola, concepte i import. 

La regidora Sra. Remedios Márquez formula les següents  preguntes: 

1a. Bona nit a tothom. Hace unos días en la WEB pudimos ver la noticia de la presentación 

de la nueva temporada de la programación de Radio Martorell. ¿Quisiéramos saber si está 

previsto realizar algún programa de debate político a  nivel local?  En caso afirmativo, 

quisiéramos conocer día i hora; y en caso negativo ¿cuáles son los motivos? 

2a. Desde el inicio de la legislatura hemos venido observando en las noticias de la página 

web del Ayuntamiento y especialmente las que hace referencia al seguimiento de los actos 

institucionales y también de otro tipo que, sistemáticamentenunca se menciona la presencia 

de los miembros, de los regidores de la oposición que asisten. ¿Nos gustaría saber cuáles 

son los criterios o motivos porque esto sucede y quiénes son los responsables, que deciden 

o no que aparezcan en la noticia? 
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¡Finalmente nos gustaría que estos hechos se solventasen! 

3a. Con referencia al Bar Cafetería Passeig situado en el Passeig de Catalunya, 

quisiéramos saber los siguientes aspectos: 

 ¿Por cuantos años se concedió la licencia?  

¿Cuántos años han pasadodesdesuconcesión?  

¿Qué cantidad económica anual está abonando el concesionario al Ayuntamiento de 

Martorell? 

¿Es la misma desde el inicio de la concesión? 

¿Será la misma hasta el final de la concesión? 

4a. Quisiéramos saber de forma detallada los costes económicos  de les diferentes 

actuaciones hechasdurante el periodo estival en los diferentes centros escolares: 

¿En que han consistido dichas actuaciones?  Detalladas por centros escolares y  

¿Con quién ha estado consensuado las mismas?  

5a. En relación a la fiesta Mayor del 2016 en primer lugar, quisiéramos felicitar a totas las 

persones y entidades que hicieron posible su organización, sin olvidar que habrá que 

continuar mejorando algunos aspectos. Respecto a la Fiesta Mayor me gustaría hacer la 

siguiente pregunta: 

¿Me gustaría saber el coste económico de forma detallada de las actuaciones artísticas 

realizadas así como el coste total de toda la Fiesta Mayor? 

¿El detalle del coste económico de la fiesta del agua que se efectuó para los menores? 

6a. La actriz Montserrat Carulla fue la encargada de hacer el pregón de la Fiesta Mayor. En 

los diferentes decretos o juntas de gobierno no hemos sabido ver el detalle del coste 

económico del mismo. ¿Cuál fue su coste? 

¿O es el importe de 2.240,00 más IVA  que se le abonaron a la actriz por su recital del 

mismo día del pregón en el Progrés? 

7a. Hemos observado que en las diferentes entradas del término municipal de nuestra 

población se han instalado los plafones donde consta Martorell Vila Florida. 

¿Quisiéramos saber cuántos se han instalado, su coste? 
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¿Cómo se han financiado los mismos? 

8a. Después de las renovaciones de contrato que se han producido. 

¿Quisiéramos conocer cuál será la fecha de  la nueva adjudicación de la recollida i neteja 

viària? 

¿Así como si están elaboradas las plicas para el nuevo concurso? 

9a. Hemos observado que la plaza del Sol han dado inicio una sobras y ¿quisiéramos saber 

cuáles son las actuaciones que se están realizando? 

¿Los motivos de las mismas? 

¿Y si estos tienen que ver con la pregunta realizada por nuestro grupo municipal ya hace 

unos plenos? 

10ª En relación en el acta que se ha aprobado hoy, que había formulado anteriormente una 

pregunta la vuelvo a formular, porque en ese momento me la contestaron, pero quiero volver 

a formularla por si ahora ya hay una respuesta diferente. 

Se ha aprobado el Convenio con el Departamento de Educación de la Generalitat de 

Catalunya referente al nuevo Instituto donde el Ayuntamiento recibe una cantidad 

económica por parte de la Generalitat de Catalunya,  mi pregunta fue:¿Si se había 

satisfecho por el departamento la cantidad acordada, en caso afirmativo que cantidad se 

había recibido? 

Por la regidora Núria Canals me contesto que no se había recibido aún ningún 

ingreso.¿Quisiera saber si a fecha de hoy que ya han pasado dos meses más se ha recibido 

algún ingreso? Nada más. Gracias. 

El regidor Sr. Lluís Tomás formula les següents preguntes: passaré a llegir les 

preguntes però sobre el tema de les preguntes avui hem viscut Sr. Alcalde i tots els 

assistents... 

Sr. Alcalde diu: Sr. Tomás ha de fer les preguntes perquè estem en fase de preguntes i 

fase de preguntes del Ple.... Sr. Tomás la Sessió Ordinària en la fase de preguntes es fan 

les preguntes, i l’equip de Govern es a qui se li fa les preguntes, les respon d’acord amb el 

reglament orgànic municipal, que resa el següent i li llegiré perquè veig que no ho coneix, li 

llegiré i així no cal que faci... ja estarà informat i podrà fer les preguntes. 

Preguntes qualsevol qüestió plantejada  a un òrgan de govern de la corporació relativa a 

l’actuació o propòsits d’actuació, les preguntes plantejades oralment en el decurs d’una 
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sessió han de ser contestades en la sessió següent, llevat que el interpel·lat  i doni resposta 

immediata, per tant, vostès poden preguntar i nosaltres responem en la sessió següent, tal 

com diu el ROM, per tant, ara faci la pregunta sis-us-plau. 

El Sr. Tomás diu: Faig la pregunta, la següent sessió la pregunta és:  

Tot i segurament complint el criteri el que diu el ROM , aquest R.O.M. que tenim que fer una 

reunió no se quant?  Per acaba’l rectificant, s’ha produït avui un fet i la pregunta és: 

Quin han estat els motius? perquè per primera  vegada la història de la democràcia s’hagi 

contestat per escrit?, i les persones que ens han traslladat aquesta pregunta, que poden 

estarescoltant per la ràdio no quedaran assabentats de quina és la resposta de l’equip de 

govern, aquesta és la pregunta! 

Sr. Alcalde respon:  Ara li respon, com el interpel·lat pot respondre immediatament tal com 

vostè ha sentit aquí doncs aquesta ja li respon ara. Li acabo de fer lectura  del ROM, i les 

preguntes es responen sempre en la sessió següent, ho he llegit, estic repetint el que he 

llegit aquí, que vostè també té a l’abast al ROM, per tant s’evacuen els tràmits tal com 

marquen el ROM i aquesta és la manera.No especifica sí es poden donar les respostes han 

de ser per escrit o han de ser orals, per tant, doncs els hi hem donat per escrit i jo crec que 

és el millor detall, perquè vostès ho tindran, i ja he advertit que literalment les incorporem al 

Ple, a l’acta d’aquest Ple com annex, a l’acta d’aquest Ple..., les respostes a les preguntes. 

Perdó el Secretari em fa un apunt....  a l’acta, sí a l’acta. Doncs Sr. Tomás vostès pregunten, 

nosaltres responem, vostès si volen preguntar nosaltres responem, i ho fem a més a més 

d’acord amb el que diu la normativa vigent específicament. 

EL Sr. Tomás diu: L’únic que dic és que les persones que escolten la radio que ens han 

traslladat la pregunta no tindran accés  mai a aquesta resposta anem a les preguntes... 

Una pregunta respecte a l’anterior Ple que no hi comentat abans l’acta parlava d’una Moció 

que es van presentar el grups Partit Socialista, Convergència i Esquerra, en relació a les 

bones pràctiques vam tenir un debat amb el Sr. Alcalde, jo li deia que  perquè de moment 

llegiré textualment de perquè va tenir aquell dia el grup......   i no el grup que va presentar la 

moció que després es van adherir, però bé la pregunta és l’alcalde l’ha comentat que això 

era així, i li vaig comentar on ho diu, i vostè va dir, ho consultaré  i li diré la resposta, ha fet la 

consulta m’ha dit.. on diu quin és l’article que diu  el grup que té. 

El Sr. Alcalde diu: Sr. Tomás aquesta pregunta es una de les que va fer, es aquest,  i se li 

han respost avui, quant vostè a casa tranquil·lament llegeixi la resposta ho veurà  eh..  

prossegueixi sis-plau. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                                    63 
 
 
 

El Sr. Tomás diu: Si me l’ ha donat ara evidentment jo no puc veure, me l’acaba de donar, 

me la podia donar haver donat abans del Ple, me la podia haver donat aquest matí, me la 

llegiré i ja tornarem al següent Ple, cap problema. 

1a. Recentment he rebut comunicats per part dels membres dels comitès d’empresa de 

l’Ajuntament de Martorell, com el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones, 

voldríem conèixer l’estat de les negociacions, dels mateixos convenis una negociació i l’altra 

acceptació de propostes, així com les dates de les reunions mantingudes per part dels 

membre de l’equip de Govern amb l’Alcalde inclòs, i els mateixos comitès. 

2a.En aquest mesos de juliol i agost s’han produït que nosaltres coneguem dos incendis de 

relativa importància al nostres municipi, en quins indrets s’han produït aquests? 

-Quins han estat el motius del mateixos? 

-Han tingut relació el fet del poc manteniment, digues neteja dels indrets on s’han produït? 

-Podríem tenir còpia dels informes fets en aquest cas per la Policia Local d’aquest dos 

incendis, conèixer si hi ha hagut algun més? 

3a. De la mateixa manera que la pregunta anterior també tenim coneixement deles 

innumerables averies reventons, com es vulgui dir, de les canonades de la conducció de les 

aigües potables, alguns d’ells de proporcions importants. 

-Voldríemconèixer quin i quants, quantes avaries d’aquests tipus s’han produït durant els 

mesos de juny, juliol, agost i setembre? 

-Quins han estat els punt diguis carrers afectats? 

-Els motius dels mateixos? 

Els informes que ha fet la concessionària SOREA. 

-Quins han estat els costos de les reparacions? Així com la quantitat d’aigua perduda?. 

-Qui assumirà aquest cost? 

Finalment conèixer les xifres econòmiques de les inversions fetes per SOREA, en la 

renovació de les canonades? 

4a. Quin son el motius perquè se’ns denega tenir accés al registre d’entrada i sortida tant de 

l’Ajuntament, com del Patronat Municipal de Serveis i Atenció a les Persones des del passat 

mes de març?Tenint en compte, que fins a aquella data l’havíem rebut amb total normalitat. 
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5a. Ens arriben algunes queixes d’establiments comercials de Martorell sobre el cost molt 

elevat, de la tarifa per insertar publicitat en el programa per exemple  anunciador de les 

festes del Roser Vimart, i d’altres festes..  

-Qui decideix la tarifa a aplicar en aquest establiment? 

-Existeix o té ordres l’empresa per fer bonificació o descompte als establiments locals 

perquè puguin incrementar la seva presència? 

6a.Tambéirelacionat amb el Vimart, voldríem conèixer, quina serà l’entitat que gestionarà 

econòmicament els tiquets degustació de la que tindrem ven propera? 

-Sabem quina va ser l’entitat de l’edició anterior. 

-S’ha canviat?  

-Serà la mateixa? 

-Quin criteris s’han seguit per continuar donant-li aquest encàrrec a aquesta entitat, i no que 

sigui una altra? 

També voldríem tenir accés  i demanaríem suport al regidor amb aquest cas de Cultura i 

festes. 

-Sí ens pot fer arribar el conveni que s’ha arribat per poder tirar endavant l’activitat de 

Vimart. Sr. Regidor quant pugui, sí m’ho pot explicar, li agrairé! 

-On ha estat aprovat Comissió o Junta de Govern? 

7a. Ara que les obres de les cruïlles de les Rbla. de les Bòbiles s’estan a punt de finalitzar 

podríem conèixer el següents aspectes: 

-Quines han estat les actuacions fetes,i els motius? 

-S’han desenvolupat tal i com estaven previstes? Perquè hem pogut observar suposo que 

tindrà alguna explicació  que els operaris que allà treballen, allà treballen, han tingut que fer 

alguna actuació sobre alguna actuació ja feta. 

-Quins són els propietaris dels terrens on s’han abocat les runes de l’obra? 

-Quant seran retirades? 
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-Varen consensuar amb els establiments de la zona i els paradistes del Mercat Municipal el 

que són aquestes actuacions? Tenint en compte, que alguns d’ells ens han traslladat els 

perjudicis que han rebut motivats per aquestes obres. 

Finalment, quin ha esta el cost definitiu de les mateixes? 

8a. Quant ara es compleix un any aproximadament de la posta en marxa per cert, pensem  

amb criteri de les rutes saludables. 

-Voldríem conèixer quin balanç fa l’equip de Govern  d’aquesta activitat. 

-Tenen cap estudi o estadística de les persones que el utilitzen . 

9a. Ara fa uns plens es va aprovar una moció sobre el tema del salari mínim (1000,00€) ens 

hem assabentat, en concret que algunes de les persones treballadors de l’Ajuntament, se’ls 

ha posat al dia el tema del salari mínim cosa que ens congratula. 

-Però voldríem preguntar en les pliques o concursos alguns que s’han fet darrerament en el 

servei de neteja, de servei d’atenció domiciliaria o altres que vindran com és el de la 

recollida d’escombraries i neteja viaria,. 

-S’ha tingut o es tindrà en compte  aquestes clàusules que es van demanar, i que van ser 

aprovades per tothom. Moltes gràcies. 

El Sr. Alcalde diu: Algunes he pensat que ja les havia fet, crec que ja les va fer al Ple 

anterior, de les que ha fet avui, crec que algunes són exactes d’aquelles que ja li vam 

contestar, ens remetérem a la contesta.  

El regidor Sr. Raúl Rozalén formula les següents preguntes: En relación a lo que acaba 

de decirhace un momento el Sr. Alcalde, que el ROM dice que las 

preguntasplanteadasoralmente en el decurso de una sesiónseráncontestadas en el 

siguiente, entoncesyahora, en relación a la pregunta trasladada “in voce” en la 

sesiónplenaria celebrada el pasado 17 de mayo del 2016, y concretamente sobre las 

peticiones por escrito de diversasinformacionesrelacionadas con la Policía Local de 

Martorell, tales como: 

¿Organigrama actualizado? 

¿Plantilla presupuestada? 

¿Previsión de cubrirvacantes? 

¿Convenio actual, anexosexistentes? 
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¿Cuadrante de turnos i horarios de la plantilla del 2016? 

¿Convenio actual de protección Civil? 

Esa pregunta todavía no la tengorespuesta, tanto al Alcalde el Sr. Xavier Fonollosa como el 

regidor Josep Casasayas, y el secretario Jaume Tramunt, un escritodiciéndole que no 

estabancumpliendo el ROM, y todavíasigosin las respuestas, o sea que ….¡Unas veces nos 

interesacoger el ROM. otras no!  ¿Ha sidodejadez? 

Sr. Alcalde diu: Sr. Rozalén aquest òrgan que és el de màxima sobirania d’aquest 

Ajuntament on està representat absolutament totes les forces polítiques i això és el reflex de 

la voluntat popular, això nosaltres estem ha on estem,  i vostè està ha on està, això és així, 

doncs es guiem bàsicament per les normes diríem el dret processal, en que domina el 

procés, es això, que a mi em consti totes, totes les preguntes que vostès ens fan, se’ls hi 

contesta, o bé oralment o bé per escrit en la sessió precedent o posterior, sí a vostè no li 

agrada la resposta és una altra cosa.Vostè pregunti el que vulgui preguntar, i la 

resposta...com pot comprendre és nostra, potser no li agradarà però tenim per costum 

contestar-les absolutament totes, i pensi que a vegades hi ha algunes que no caldria però 

les contestem, perquè quedi constància, que les contestem, i de fet avui que les hem 

contestat per escrit , ja hem dit literalment transcrites a l’acta d’aquesta sessió plenària, i que 

els ciutadans de Martorell podran consultar al web municipal. Perquè totes les actes de  les 

sessions plenàries es pengen al web municipal, per tant, i haurà un accés molt més ampli 

que no pas escoltar-ho oralment. 

Però amb aquesta pregunta concreta jo no sé? Si li van contestar el que vostè voldria sentir 

però se li va contestar, perquè el regidor titular em comenta que en la sessió del mes de juny 

se li va contestar aquesta pregunta, altra cosa és que vostè li hagi agradat la resposta això 

com bé pot  comprendre és lliure, i és en tot cas subjectiva   

El Regidor Sr. Rozalén diu:  El pleno del 20 de junio donde se decía textualmente molt 

bona nit jo ara puc comprovar que jo abans del Ple no li he pogut donar aquesta informació, 

ja ho ha comprovat això, perquè fins avui no la té, però intentaré donar-li abans del proper 

Ple. 

Ha pasado otro pleno, julio, hemos pasado vacaciones, estamos ahora en otro pleno y 

tampoco, o sea, eso es no cumplir el ROM, Sr. Alcalde. 

Sr. Alcalde diu: Escolti! Vostè aquí esta fent un, aviam, tampoc vull entrar amb aquesta 

distincions, perquè entenc que no és el lloc per parlar-ne doncs és un plenari, però li 

explicaré d’una manera molt ràpida, una cosa és que vostè faci una pregunta, i se li 

respongui, i si no se li pot respondre, no tinc aquesta informació ara, ja li faré arribar, per la 

qüestió de la resposta .........? és una informació que vostè demana.....? potser hi hagi 
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alguna part d’aquesta pregunta que no tinguem físicament i s’hagi d’elaborar, ja li avanço 

perquè això ja.....  a vostès, que tota aquella informació que vostès ens  demanin i que hagi  

de ser elaborada, no tenim cap obligació de transmetre-li, és clar nosaltres treballem pels 

ciutadans de Martorell, però no podem elaborar coses que vostès demanin,  ara  faci’m  no 

sé que? No ho farem! Per tant, com ja li hem dit amb informes tècnics, i les seves peticions  

múltiples de informació, i a més a més ens manen feina ens manen treballs, escolti! Allò que 

tinguem, aquells expedients que tinguem, vostès els podran consultar  absolutament tots, 

només faltaria, aquella informació que disposem la poden consultar, el que no farem serà 

treballar per vostès. Això no ho farem. Treballem pels ciutadans de Martorell, que és a qui es 

devem, i per això som aquí. 

Com ha vist avui  doncs he impulsat projectes, financem projectes per tirar endavant que és 

el que la gent demana, tot allò que comporti una feina afeixidai que no estigui dins d’un 

expedient administratiu, doncs escolti! Li farem quant podrem, i s’haurà d’esperar, i en tot 

cas, si es convenient ho farem, i sí no no! Perquè nosaltres el que fem és treballar pels 

ciutadans de Martorell, i vostès tenen dret i accés a l’informació de tot allò que formi part 

d’un expedient administratiu no hem de fer feina per vostès, això ho han d’entendre, i sinó 

ho entenen més clar no puc parlar.   

Ho ha entès Sr. Rozalén, per tant,  vostè demana un organigrama un no sé que? Que s’ha 

hagi d’elaborar, quant s’hagi elaborat li farem arribar, però tenim unes prioritats per davant, 

haurà d’esperar, perquè les prioritats són treballar  pels ciutadans de Martorell, que és el que 

fem cada dia en aquesta casa, per cert, des de molt d’hora al matí fins molt tard al vespre. 

Segueixi Sr. Rozalén  amb les preguntes. 

Sr. Rozalén diu: Pero yo también soy, aparte de regidor soy ciudadano de Martorell, eso es 

lo primero, y lo segundo viene dado desde el 2015 en septiembre, en una reunión que 

tuvimos y me dijo que me los daría. No me lo ha pasado, entonces yo lo que estoy pidiendo 

es una cosa que en 2015 se pidió el regidor dijo que me lo proporcionaría, se le habrá 

pasado, se pidió el 17 de mayo “in voce”  se ha vuelto a pedir, y seguimos sin esa 

información, sin esa y tampoco decir que no nos la va a dar, sin ninguna. 

Sr. Alcalde: Si he sentit el que li deien és que el regidor li va dir que intentaré tenir-li per tal 

dia, sinó ho té és perquè no ho té, quant ho tingui jo li farà arribar, ja li h explicat abans que 

prioritzem la feina pels ciutadans de Martorell, treballem per fer projectes, per tirar endavant  

millora de barris en general, no treballem per vostès, m’entén? 

Sr. Rozalén diu: ¿Cuando acabe la legislatura, ya lo tendremos? 
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1a En relación a los siguientesespacios del municipioquisiera  saber las medidas que va 

tomar el equipo de Gobierno sobre estas calles Prat de la Riba, donde los vehículos circulan 

con exceso de velocidad y habría  que hacer una acera para peatones en el lado izquierdo 

puesto que no hay es de tierra en sentido de circulación de los vehículos. 

- Av. Francesc Riera donde  son necesarias medidas urgentes  para aminorar el exceso de 

velocidad de los vehículos. 

-Calle MercèRodoreda y Plaza Maria Caterina, donde las aceras están muy dañadas por los 

camiones de basura, por lo que peligra la seguridad de los peatones, c/ Lloselles, donde la 

ubicación de las macetas ha reducido significativamente el ancho de la calle dificultando así 

el paso del peatón, de personas con movilidadreducida, las personasmayores, personas con 

coches de bebé o bien con carros de la compra. 

-Plaza de l’Esglèsia donde se precisaría un espejo para corregir la falta de visibilidad de los 

vehículos que salen de la calle Independència.  

-Pasaje de Can Serra donde por parte de los vecinos y vecinas, querrían un paso elevado 

para los peatones, justamente a la salida de la antigua de la antigua N-II. 

-Calle Sant Genís  de Rocafort, donde a la altura de la guardería Riu de Sons. 

Sr. Alcalde diu: Sr. Rozalén, perdoni,  que pot fer la pregunta? perquè m’està aquí 

numeració de propostes, això no són preguntes! això no són preguntes! Sr. Rozalén això no 

són preguntes! Quina és la pregunta?  

Sr. Rozalén diu: La pregunta es:¿que harán con esas calles? Ya lo he dicho al principio, 

¿qué medidas tomará el Equipo de Gobierno? 

Sr. Alcalde diu: Això és el contingut, Sr. Rozalén,  això és el contingut, de la Moció que vam 

esmenar, Sr. Rozalén, escolti una cosa a mi que em proposi millores em sembla fantàstic 

però això no són preguntes. Per cert, algunes d’aquestes millores, són impossibles de fer, i a 

més a més algunes ni convenients ni recomanables, de tota manera a mi  em sorprèn que 

vostè amb aquest ardor .....? em proposi millores de la via pública de la via urbana quant 

vostè forma part del Grup Municipal Socialista i en democràcia en 30 i escaig anys, 12 anys 

han tingut    el Govern Socialista que no han mogut ni una rajola del poble, ja m’agrada que 

vostè entrin amb el camí de que intentem millorar la via pública cosa que li agraeixo que per 

cert, allò que em preguntava algú abans de que aquells tòtems en tres flors d’honor de Vila 

Florida doncs això ....? via internet, via la xarxa que hi és.. És un club de Viles on el seu 

espai urbà verd està a un nivell molt més alt que la resta, hi ha una flor, dues flors, i tres flors 

d’honor, i nosaltres tenim la sort que ens han guardonat per segon any consecutiu en tres 
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flors d’honor cosa que ens honora molt com a municipi i vostès també haurien d’esta 

contents cosa que n’estic segur que no! 

Però facin la pregunta Sr. Rozalén no m’enumeri una sèrie de coses, faci la pregunta, quina 

és la pregunta? 

Sr. Rozalén diu: A ver, las preguntas se las estoydiciendo, Sr. Alcalde. 

Sr. Alcalde diu: No, preguntes no! m’està dient una sèrie de coses però no pregunta, jo li 

dic pregunti sis-plau pregunti! Faci la pregunta!  

Sr. Rozalén diu: A ver se lo he dicho al principio quisiéramos saber las medidas a tomar por 

parte del equipo de Gobierno ¡es la pregunta!  Y entonces leestoy detallando las calles 

donde los ciudadanos para los que usted acaba de decir hace un rato que trabaja vienen y 

se quejan donde esos ciudadanos han cogido y han metido alguna que otra instancia y 

todavía no han respuesta entonces, entonces y si me deja, acabo de leerle todas las calles 

entonces luego, los técnicos, porqueyo no soytécnico pues ya li darán a ustedes si pueden 

hacer o no pueden hacer nada, y ya me lo comunicará para yo decírselo a los vecinos, ¡si le 

parece bien! O por escrito.  

-Calle Puig del Ravell, donde son necesarias medidas urgentes para aminorar el exceso de 

velocidad de los vehículos. 

-Camí del Pontarró donde en el acceso al Tanatorio las aceras son excesivamente 

estrechas y hacen imposible la movilidad de aquellaspersonas con diversa funcionalidad. 

-Calle Castellví de Rosanes donde los vehículos circulan con exceso de velocidad por el 

peligro que supone el gran número de niños que utilizan esta calle a la altura del cruce de la 

c/ Sant Esteve Sesrovires son necesarias medidas urgentes para aminorar el excesos de 

velocidad de los vehículos. 

-Calle Verge de la Mercè donde se precisa un espejo para corregir la falta de visibilidad en el 

cruce de las calles Verge de la Mercè  y Mosen Marçal Martínez. Muchas gracias. 

Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, no hi entès la pregunta encara, però ha fet aquí una sèrie 

de coses. Algú més ? no hi han preguntes. Molt bé passem a l’apartat de precs.  

D.  PRECS. 

El regidor Sr. Francesc Arpal hi intervé i diu: Bé, jo pregaria al Sr. Alcalde, que li 

demanés al serveis jurídics d’aquest Ajuntament que facin un informe referent al tractament 

que es té que donar a les preguntes, perquè clar aquí si ens anem al que diu el nostre ROM, 

encara que pugui estar antiquat, diu: les preguntes plantejades oralment o per escrit  en el 
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decurs d’una sessió, parlen d’una sessió de Ple, han de ser  contestades a la sessió 

següent, a la sessió de Ple, clar el Ple, no es només tota pregunta, el Ple som tots els 

membres de l’Ajuntament, si es contesta per escrit al que ha fet la pregunta resulta que el 

Ple no s’entera de la contestació que se li ha donat a la pregunta.  

D’altra banda, si seguim més endavant i toquem el que és una interpel·lació, la interpel·lació 

es presentaran per escrit i es debatran en el punt de precs, preguntes i interpel·lacions, i diu, 

seguiran el mateix règim que les preguntes, clar si una interpel·lació la contestes per escrit 

no hi ha interpel·lació, per tant,  no segueix  ...? per tant, això és algo que jurídicament s’ ha 

d’acceptar... 

 

El Sr. Alcalde diu : Sra.  Márquez, l’ordre és una de les coses bàsiques de qualsevol sessió 

plenària, i Sr. Tomás ja tenim, ja ens té acostumats  a la seva mala educació, això, ja ens té 

acostumats, ja ens hi té acostumats, perquè parla fora del torn, cosa que no fa cap més 

regidor només ho fa vostè, però la seva educació ja el precedeix. Però Sra. Márquez no ho 

ha fet mai, i sap que l’ordre és una de les  coses  bàsiques per mantenir la cohesió en la 

sessió plenària, per tant,  jo li prego que  això no ho torni a fer! 

 

La regidora Sra. Ruiz diu: Sí, en primer lloc la Maria pensionista, amb data 17 de febrer de 

2016, va entrar una instància a l’Ajuntament amb el número de registre 1467, pregaríem 

doncs que es donés resposta.  

En relació al que comentava el regidor del Partit Popular Sr. Arpal, dema riem en tot cas una 

mica de rigurositat al Sr. Alcalde especialment, rigurositat en el sentit de, per un moment 

d’aquest Ple vostè ha fet esmena a la seva condició de jurista o que entenc de lleis en tot 

cas, a les hores les lleis són sempre interpretables però las definicions no! I la definició de 

resposta és, l’acció de respondre una pregunta concreta no emetre so..., i considerar-ho 

resposta, per tant, de cara en aquest cas ha esta el Partit dels Socialistes afectat. Si un bon 

dia nosaltres els hi fem una pregunta, i la resposta no és  una resposta, és una paraula que 

senzillament que no dóna resposta a la pregunta, no considerarem resposta. Més enllà de la 

forma en la qual vostè respongui, si ens respon amb un punt, en un full en blanc, no ho 

considerarem resposta, per molt que sigui emetre alguna cosa, només demanar-li una mica 

de rigurositatamb les definicions de les paraules que vostè fa servir. Gràcies.  

 ===== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 22.28 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, 
en DONO FE. 
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