
 
 
 
 
 
 
 
 
10/2016. SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 17 D’OCTUBRE DE 
2016.  

A la Vila de Martorell, el dia 17 d’octubre de 2016,  essent les 20:00 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, 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 dels senyors/es RICARD SÁNCHEZ GAYA i 
RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ s’excusa l’absència a aquesta sessió. 

 Oberta la sessió pel senyor Alcalde, a continuació es passa a l’exàmen dels diferents punts 
de l’ordre del dia, de conformitat amb el detall següent:  

     
                                                      I.- PART RESOLUTIVA 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA: 19 DE SETEMBRE DE 
2016.  
 
El Sr. Alcalde diu:  Bona nit  a tothom. Iniciem la sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple 
corresponent a aquest mes, el primer punt és l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 
l’anterior Ple del 19 de setembre de 2016, aquí hem de fer una esmena, ja que ens hem 
adonat que les respostes que vam entregar per escrit i que vam dir que s’havien de 
transcriure en el Ple, per error des de Secretaria que és a on ens transcriuen les actes no 
s’han incorporat. Per tant, l’esmena que proposem és que s’incorporin les respostes, suposo 
que vostès ho havien vist , si no ja li diem nosaltres perquè ho hem vist avui, per tant si els hi 
sembla bé doncs faríem l’aprovació de l’acta amb la incorporació de les respostes de les 
preguntes presentades “in voce” en l’anterior Ple, si hi ha alguna cosa més sobre l’acta, no 
hi ha res més sobre l’acta ? Si Sr. Tomàs ?   

El regidor Sr. Lluís Tomàs, diu: Entenc, gràcies Sr. Alcalde, bona tarda a tothom, entenc 
que les respostes i les preguntes que em sembla que no apareixen, quedarà incorporat tot.  
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El Sr. Alcalde diu:  Les respostes, de la mateixa manera que els hi vam donar, seran les 
que estaran transcrites en l’acta de la sessió ordinària del Ple del mes de setembre, això és 
exactament el que s’incorporarà en l’acta. 

Sotmesa a aprovació queda aprovada per unanimitat dels assistents. 

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

 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015. (EXP. 2350/2016-G). 

 
Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 10 d’octubre de 2016. 

 
El regidor Sr. Josep Casasayas, diu: Molt bona nit, vam presentar de l’Ajuntament per 
l’any 2015 en una sessió plenària, després van haver una sèrie d’al·legacions, unes quantes 
fetes pel partit Movem Martorell i altres fetes pel Partit Socialista de Catalunya, aquestes 
reclamacions, observacions que han fet al final han hagut , s’han desestimat totes les 
al·legacions fetes pel partit Movem Martorell i del Partit Socialista les reclamacions 1, 3 i 4 
han estat desestimades, s’ha estimat parcialment la reclamació núm. 2 i s’ha estimat la 
reclamació núm. 5 presentada pel Partit dels Socialistes, una vegada dictaminat quines són 
les reclamacions i observacions que s’accepten i quines són les que no tiren més endavant, 
portem una altra vegada a l’aprovació d’aquest Ple l’aprovació del compte general .  

La regidora Sra. Asunción Moreno hi intervé, i diu: Bona nit, el compte general és un 
expedient tècnic que confecciona la Intervenció municipal el qual reflecteix el resultat de la 
gestió realitzada per l’equip de govern actual i l’anterior.  

El resultat d’aquest compte general del 2015 mostra una baixa execució de les despeses 
indicador de la mala gestió i deixadesa de l’equip de govern ja que no ha esgotat tots els 
recursos disponibles de l’Ajuntament a l’hora de prestar serveis i donar prestacions a la 
ciutadania, la ciutadania té necessitats creixents i el govern municipal ha d’esgotar al màxim 
el marge de maniobra del que disposa per donar cobertura a aquestes necessitats que 
recordem és un dret bàsic de la ciutadania. Mostra una manca de control en l’execució de la 
despesa, 375 factures del Patronat pendents d’aplicar al pressupost majoritàriament per 
manca de consignació pressupostària, mostra opacitat , no consten els informes 
desfavorables i/o amb observacions que hagi fet durant l’any Secretaria i/o Intervenció cada 
cop que s’ha aprovat una despesaper un servei en el qual no s’ha seguit el procediment de 
contractació estipulat per llei. El nostre grup municipal va presentar les reclamacions i 
observacions següents les quals han estat desestimades. 
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Primera reclamació: Van demanar la informació següent: - detall dels proveïdors i imports 
que hagin facturat per un import superior a 18.000€ i no s’hagi realitzat contractació prèvia. 
En comptes de donar-nos aquesta informació la resposta va ser subministrar diversos 
documents per tal de que nosaltres poguessin contrastar  i saber en quins passos no s’ha 
realitzat cap seguiment de contractació, documents insuficients per arribar a tenir la 
informació sol·licitada, motiu pel qual es va sol·licitar més documentació, la qual a data 
d’avui no tenim, i donat que la reclamació ha estat desestimada, entenem que no hi ha cap 
intenció de facilitar-la, aquest és el compromís de la transparència de l’equip de govern ? 

En la segona reclamació fem referència a les despeses realitzades sense procediment de 
contractació previ, donada la impossibilitat d’obtenir la informació respecte als contractes 
tenint en compte els imports totals facturats en 2015 i les operacions comptables semblaria 
que a l’exercici 2015 s’han continuant prestant serveis o adquirint productes de forma directa 
i per sobre dels límits establerts per la llei de contractes tant a l’Ajuntament com al Patronat 
de diversos proveïdors que detallem en la reclamació. La resposta de l’Ajuntament és que 
això no és més que una simple presumpció que en cap cas s’ha demostrat, considerem que 
es una falta de respecte a la tasca dels regidors i regidores de l’oposició haver de demostrar 
una situació de la qual és coneixedor l’equip de govern i de la qual ens nega la informació, 
Sr. Casasayas pot afirmar que la tramitació de la despesa pels serveis prestats al Patronat 
per l’empresa Serveis d’enginyeria Bruch per un import total facturat  en 2015 de 345.000 € 
s’ha ajustat a la legislació en matèria de contractes ? 

En la tercera reclamació, fem referència a la manca de control de la despesa, a 31 de 
desembre de 2015 consten 375 factures pendents d’aplicar el pressupost del Patronat per 
un import total de 324.000 € majoritàriament per manca de consignació pressupostària, 
considerem que aquest import tan elevat demostra una deixadesa en la gestió per part de 
l’equip de govern i que no hi cap control de la despesa. La resposta de l’Ajuntament és que  
en aquesta reclamació es critica l’elevat import de factures pendents d’aplicar al pressupost 
a la finalització del 2015, el que per vostès és una crítica pel nostre grup municipal és un 
compliment de la normativa, concretament l’article 46 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària i l’article 173.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

En la quarta reclamació, fem referència a l’ocultació de les factures pendents d’aplicar del 
Patronat les quals s’ha imputat a despeses diverses i no s’ha seguit l’estructura 
pressupostària. La resposta de l’Ajuntament és reiterar que la informació dels comptes 
generals de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2015 és veraç i aquest reflecteix la 
imatgedel patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i d’execució 
del pressupost de l’entitat local, i aquesta afirmació no queda desvirtuada per la reclamació 
quarta envers la gestió pressupostària , doncs bé, si el resultat del compte del resultat 
econòmic patrimonial reflecteix la imatge fidel no la seva composició, ja que l’execució 
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pressupostària no s’ha fet correctament, no és el mateix el compte del pla general d’una 
despesa diversa que el que li correspondria a una despesa de subministrament, per 
exemple. 

En la cinquena reclamació fem referència a les bases reguladores de subvencions, a 
l’informede la liquidació de l’exercici  2015 del Patronat s’indica que en matèria de 
subvencions és necessari adequar reguladores a la normativa subvencional, considerem  
que per tal de garantir la lliure concurrència i la bona administració dels recursos públics així 
com la posterior justificació del destí efectiu d’aquestes subvencions s’han d’adequar les 
bases reguladores tal i com s’indica a l’informe d’Intervenció. La resposta de l’Ajuntament és 
que la manca d’adequació de les bases reguladoresde les subvencions a la normativa 
subvencional no significa que es compte general sigui incorrecte ni tampoc que no estigui 
ajustat a la normativa aplicable, en tot cas estem davant d’una crítica envers  la gestió de la 
corporació en matèria de subvencions aliena a l’expedient objecte d’exposició al públic. 
Malgrat que es desestima la reclamació  es reconeix la manca d’adequació de les bases 
reguladores deles subvencions a la normativa subvencional, i per tant volem instar a l’equip 
de govern a aprovar un reglament municipal de subvencions que garanteixi la lliure  
concurrència i la igualtat d’oportunitats . 

En la primera observació indiquem que s’haurien d’establir criteris de pluralitat, 
transparència i rigurositat  per  a les compres realitzades per l’Ajuntament i el Patronat , la 
resposta de l’Ajuntament és que en els expedients que es tramiten per l’Ajuntament i pel seu 
Patronat per a les compres ja se segueixen els principis i els criteris prescrits per la 
legislació en matèria de contractes del sector públic, dues preguntes Sr. Casasayas, pot 
afirmar que totes les compres realitzades tant per l’Ajuntamentcom pel Patronat, s’han 
realitzat ajustades a la llei de contractes ?, pot afirmar que la tramitació de la despesa de les 
375 factures del Patronat que consten a 31 de desembre de 2015 sense poder imputar al 
pressupost per manca de consignació pressupostària, s’han ajustat als principis i els criteris 
prescrits per la legislació en matèria de contractes del sector públic ?. 

En la segona observació indiquem que de l’execució de les despeses del capítol 4, pel 
Patronat es constata que s’han deixat de destinar recursos disponibles en despesa social, 
quan la necessitat de la ciutadania són clarament creixents i es podrien haver destinat a 
ajuts a les famílies amb menys recursos. La resposta de l’Ajuntament és que l’observació 
descrita és una crítica legítima i respectable a la gestió del govern municipal , però no conté 
cap retret u objecció de legalitat perquè és una observació fonamentada en estrictes criteris 
d’oportunitat política. Recordem que el compte general mostra el resultat de la gestió 
realitzada per l’equip de govern i no podem acceptar que un govern no inverteixi en 
despeses socials recursos que té disponibles, el nostre vot serà en contra. 
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El regidor Sr. Lluís Tomàs, diu: Abans  d’anar una mica al fons de la qüestió em 
permetran els regidors que faci referència a dos articles del Butlletí Oficial de l’Estat de la 
legislació vigent que ens podran avançar una mica el nostre sentit d’una part de les 
al·legacions , parlem del Decret Legislatiu 2/2004 , de 5  de març, i en concret del text 
consolidat la darrera modificació va ser a l’octubre de l’any passat, no llegiré tot el que és els 
articles però si el 212 que també ho reduiré que parla de la rendició, publicitat i aprovació del 
compte general, en concret en el punt 4 diu : “ acompañada de los informes de la comisión 
especial y de la reclamaciones  y reparos formulados la cuenta general se someterá al Pleno 
de la corporación para que en su caso pueda ser aprobada antes del 1 de octubre. Las 
entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente aprobada”. 
Només fer una reflexió i mirant la pàgina de la sindicatura de comptes observaríem que l’any 
passat és el primer any en tota la història que surt els detalls d’anys enrere  on l’Ajuntament 
de Martorell, un fet penso que insòlit, va presentar tots els documents de l’Ajuntament, del 
Patronat i de Gestió del Sòl, fora de termini. Un altre dels temes també interessants és 
conèixer que la data màxim per poder presentar el compte general a sindicatura de comptes 
és justament el 15 d’octubre, estem avui a 17 han passat dos dies , entenc que després això 
es tindrà que publicar i enviar. I l’altra fa referència al Butlletí del 3 d’octubre de 2013, on hi 
ha una Ordre del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del 20 de setembre on 
parla i s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, ara quan parli de les 
al·legacions les persones que hi ha aquí i les que ens puguin estar escoltant des de casa 
entendran una mica perquè he fet referència a aquests dos articles o dos decrets del Butlletí 
Oficial de l’Estat.  

Nosaltres hem presentat dues parts de les al·legacions, la primera parla del tema tècnic, el 
tema tècnic que normalment no era un punt de debat, segurament amb altres ocasions però 
aquest any si que té una raó de ser, a la nostra manera de veure eh, sempre. Per no allargar 
i llegir totes les reclamacions de l’apartat tècnic si que diria que els documents que del que 
constava el compte general que ha estat a exposició pública per part dels ciutadans i 
regidors i regidores, ha estat fet en un format del  2004 quan des del 2013 hi ha una nova llei 
que obliga a la incorporació amb un nou format de diferents aspectes del compte general, 
nosaltres hem vist que aquest fet no s’ha produït, vostès en les respostes parlen 
respectablement d’un programa el sicalWin, no sé que... això entenc que no té res o massa 
a veure en haver fet el format que marcava la llei i que era des del 2013 però que al 2015 el 
compte de 2015 ja es tenia que fer obligatòriament, entenc que tots els altres Ajuntament o 
alguns Ajuntament tindran el mateix problema amb el programa sicalWin , entenc que per 
fer-ho bé es tenia que haver fet bé, això que provoca això ? Doncs això provoca que les 
persones o els companys  polítics que han vingut a veure en el període que marca la llei 
l’exposició pública no hem pogut veure els documents que com marca la llei tindrien que 
estar, vostès ara diuen que els incorporen i no passa res, pensem que no és així, desvirtua 
el que ha pogut  venir a veure la gent, els documents que no han estat posats en l’expedient 
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com marca la llei, sobre aquest tema nosaltres pensem que perquè tothom pogués tornar a 
veure-ho si així ho desitgen de forma correcta es tindria que tornar a convocar la comissió 
especial de comptes, que tothom veiés els documents, no parlem d’un número  o d’un full, 
parlem d’uns quants documents, tothom pogués veure els documents com marca la llei, com 
marca la normativa i si ho creuem oportú fer o no fer les al·legacions corresponents, per tant 
nosaltres demanem el retorn a la Intervenció municipal el compte general de l’any 2015 que 
ha estat exposat al públic per tal de que els documents que integren s’elaborin de 
conformitat amb la instrucció del model normal de la llei que he comentat abans, es torni a 
convocar la comissió especial de comptes per informar el compte general elaborat de 
conformitat amb la normativa vigenti atesa la inexistència de determinats documents i les 
variacions en altres documents que presenta la documentació informada amb anterioritat i 
exposada al públic, i que per tant es torni a obrir un nou període d’exposició pública amb els 
períodes que es marca que són 15 dies més 8, pensem que els ciutadans i els grups polítics 
que hagin pogut venir a veure-ho no han pogut veure la realitat del que són els documents 
del compte general .  

I l’altra apartat parla una mica en relació amb el que ha dit la regidora Moreno, nosaltres ho 
hem qualificat de baixa previsió en l’execució pressupostària  en algunes partides, podia 
llegir les al·legacions, he fet un resum d’algunes de les partides, cal dir que un dels apartats 
de l’expedient del compte general és l’estat de la liquidació pressupostària, per tant no 
estem dient  cap cosa que no surti en l’expedient que se’ns va donar en aquest cas . Pel que 
fa a l’Ajuntament ens adonem que hi ha partides que no s’acaben complint tot i que tenim 
que recordar que estem parlant d’un pressupost però així de forma ràpida diguem per 
exemple en el contracte de transport públic que no s’acaben de gastar 60.000 € entenem 
que és un contracte tancat, no sé si va en funció del bitlletatge si alguna cosa no la diem bé 
suposo que ens corregiran , per exemple ens ha cridat molt l’atenció el Pla de participació 
ciutadana que està pressupostada en 4.421 € és un tema que sempre demanem i no es va 
gastar absolutament res. Tornem amb un tema que ja va sortir a les al·legacions de l’any 
anterior, els telèfons de règim interior que per cert a hores d’ara encara no hem rebut la 
informació que vam demanat respecte a l’any anterior, 180.000 € es van deixar de gastar 
35.000 , però nosaltres tornem a insistir que demanaríem informació detallada per exemple 
d’algunes partides com aquesta. Defensa jurídica hem vist , de fet ja ho vam veure en el 
tancament del pressupost però com aquí surt liquidació al pressupost de despeses 
ingressos es van pressupostar 27.000 i es van gastar pràcticament el doble. Despeses 
diverses que no hem pogut contrastar de règim interior es van pressupostar18.000 i es van 
gastar pràcticament 50.000. Després veuríem temes com ha comentat la companya Moreno 
temes socials o entenem amb la lluita contra l’atur, programa d’ajudes a la creació 
d’ocupacióes van pressupostar vam parlar en el seu dia aquí quan les bases 75.000 € i es 
van deixar de gastar 62.000, ajuts extraordinaris famílies havia pressupostar 60.000 segons 
la liquidació es va gastar 0, després tindríem més temes com per exemple partides que no 
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s’han esgotat com conservació i manteniment de l’enllumenat públic, això si  es va corregir 
amb respecte l’any passat temes com les despeses residus públics, bueno residus i recollida 
d’escombraries i neteja viària que s’ajusten més al que va ser la realitat, però també 
observaríem en el tema del Patronat ja ho vam comentar en la comissió informativa 
l’augment de despeses d’empreses externes, ajuts per atendre subministraments energètics 
i aigua que es van pressupostar 150.000 es van incrementar posteriorment en 13.000 i s’ha 
deixat de gastar 65.000, Creu Roja no es va gastar res del programa de suficiència 
alimentària, el programa de suficiència alimentària amb una dotació de 6.000 es van deixar 
de gastar uns 2.000 aproximadament , ajudes de serveis de menjador que es va incrementar 
crec que amb bon criteri però es van deixar de gastar quasi 10.000 €, servei d’atenció 
domiciliària inicialment 27 es van incrementar en 17.000 i es van deixar de gastar uns 6.000 
€, ajuts a la dependència es van deixar de gastar pràcticament 25.000 €, subvencions a 
famílies en situació de crisi de 10.000€ inicials es van deixar de gastar uns 6.000, programes 
d’infància i joventut de 16.000 es van deixar de gastar 6.000, una mica està en la línia que 
deia abans la regidora Moreno de partides de sobretot de servei d’atenció a les persones. 
Després ens va cridar molt  l’atenció els desajustos en partides de subministres i de 
manteniments especialment en el CIES hi ha un ball de números que no acabem d’entendre, 
no volem dir que sigui una mala previsió, però no acabem d’entendre, nosaltres vam 
demanar a una de les nostres al·legacions veure si existia un estudi de costos sobre aquest 
tema no se’ns ha contestat i finalment en aquesta primera intervenció si que ens vam adonar 
d’una al·legació que ha estat estimada, que es sobre el tema que no sortia en els consorcis 
o associacions que l’Ajuntament està integrat el tema de l’Associació Catalana de Municipis , 
la Federació de Municipis i la AMI, això s’ha corregit, entenem que no podia ser d’una altra 
manera però ja els hi adelanto que el nostre vot estarà una mica en funció de si vostès 
segons el nostre criteri, podien  tornar a fer el procés de convocar la comissió especial de 
comptes, jo crec que ja anem fora de termini , de fet l’any passat segons la sindicatura es va 
entregar la documentació el 6 de novembre , entenem que si s’obrís un procés seria molt 
més transparent, tothom podria veure la documentació que marca la normativa del 2013 i 
aniríem més tranquils. 

El regidor Sr. Josep Casasayas, diu: M’inquieta que no estigui tranquil Sr. Tomàs, jo ho 
estic bastant, molt, jo estic molt de tranquil amb la documentació presentada, hem de deixar 
clar  que és la documentació que a través d’Intervenció hem preparat respecte a una sèrie 
d’accions fetes durant l’any 2015, per tant el que ha de quedar clar a tothom que ens escolta 
és que el que es presenta és la plasmació comptable de coses que s’han fet. Quan vostè 
comença a dir partides concretes a on el pressupost té un import determinat i després la 
despesa ha sigut una altra, n’hi ha algunes que evidentment hi ha una diferència important 
però amb totes aquelles que comportin subvenció hi ha un reglament de subvencions, ens 
han reclamat que fessin un reglament total de subvencions tots vostès saben que la major 
part de subvencions que dona aquest Ajuntament estan recollides per un reglament a on 
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vostès estan convidats a assistir-hi, hi ha unes condicions determinades per poder concedir 
ajudes a les famílies segons uns paràmetres concrets que apareixen  en aquest reglament, 
per tant nosaltres tenim l’obligació de dotar partida pressupostària suficient com perquè si hi 
ha sol·licituds que entren dintre dels paràmetres marcats per aquest reglament, que no es 
ben bé un reglament, per aquestes bases de subvenció puguem satisfer-les, per tant en 
aquest cas el que estem dient és que sota les bases de les subvencions que tenim avui 
tothom que ha demanat una subvenció per necessitat i està dintre d’aquests paràmetres, 
tothom l’ha tingut, tothom l’ha tingut, per tant no hi ha gent a Martorell que hagi demanat una 
subvenció que compleixi els paràmetres que diu les bases de les subvencions tant de 
consum energètic, de suficiència energètica, com de menjadors escolars , etc... es que 
compleixen amb el paràmetres que hi ha posats a les bases l’han tingut, i si no s’han gastat 
tots els diners és perquè no han hagut prou sol·licituds que complissin aquestes bases, i 
això sempre ho trobarà perquè al contrari seria molt fotut , al contrari si que seria fotut, que 
haguessin esgotat la partida pressupostària, que haguessin tingut més sol·licituds que la 
partida dotada, i això és el que no ens podem permetre, hem de dotar les partides amb 
suficiència com per una persona que compleixi amb el paràmetres que diu les bases de 
subvencions pugui accedir-hi i puguem pagar,  amb això sempre podem trobar partides 
perquè sempre ha de ser així, totes les partides pressupostàries s’han d’estar consumides 
per sota del límit que diu el pressupost, sobre la diferència , eh, i jo els hi accepto que hi ha 
alguna partida que la diferència és gran, però sempre el pressupost ha d’estar per sobre. 

Quan em parlen de que.., jo crec que quan diuen que és, jo diria que és l’únic que sempre 
poden dir perquè es indemostrable al contrari, parlen de falta de transparència, el llistat 
d’informació que ens estan demanant i avui ho veurem en les preguntes que han fet del Ple, 
el llistat d’informació que ens estan demanant contínuament és interminable , interminable, 
tenim una persona dedicada a preparar informació per vostès, per tant no em diguin que 
falta transparència, vostès han preguntat el que han volgut i nosaltres hem contestat el 90% 
de les coses que han preguntat i la resta s’està treballant, vostè em diu concretament que no 
hem contestat sobre si hi ha un càlcul de costos del CIES, i tant que ho hem contestat i per 
escrit que ho hem contestat, i tant, i els hi vam dir els costos del CIES estaven fets en el 
moment en que es van aprovar les taxes per entrar al CIES posteriorment no ha fet falta fer 
una altre càlcul de costos, els costos es calculen en el moment en que s’han de modificar les 
taxes i com tots vostès saben portem 3 anys sense modificar ni impostos ni taxes a  aquest 
Ajuntament, això si deixarem partides a mitges, però hem pujat els impostos durant 3 anys   

això sí deixarem partides a mitges però mai hem entrat en fallida en aquest  Ajuntament, al 
contrari, això sí tindrem partides o tindrem 326 factures que no han tingut consignació 
pressupostària però hem tingut un estalvi pressupostari superior tres vegades superior a les 
factures que hi havia pendents de consignació, vostè ho sap perfectament Sra. Asunción , 
això és una modificació pressupostària per mateix grup de funció, en aquell moment no es 
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va poder  ferperò els diner hi eren , vostè em diu s’han deixat 326.000 € pendents d’aplicar 
però el que no diu és hi ha un milió d’euros de romanent de tresoreria, contra el romanent de 
tresoreria hem fet anar els 326.000 € i encara ens han sobrat 700.000, però no doni la 
informació tergiversada, el que estem fent aquí és aprovar uns comptes, en aquests 
comptes es diu el que hem fet, sobre aquests comptes han tingut la possibilitat de consultar 
els documents que hi havia en el compte general i això que diu vostè que li faltava 
documents, no és veritat,  no és veritat que vostè hagués pogut veure el detall de  les 
partides de despeses diverses de no sé on m’ha dit mirant el compte general, perquè això es 
tracta de mirar el major, i si vostè demana el major com ha fet amb altres comptes, el 
demanés d’aquesta diverses no sé d’on tindria el major i el podria veure, no l’ha demanat, no 
l’ha demanat. Jo li podria fer el llistat de tots els majors i donar-li les 2.500 pàgines que 
conformen els llistats del tots els majors, però a vostè li dono els que demana, perquè no 
estaré imprimint 2.500 pàgines per donar-li tots  els majors, i l’única manera de veure que 
comporta cada partida de despesa és agafar el major i mirar-ho, és l’única manera, i vostè 
no ho ha demanat. 

 Tornen a insistir una  altra vegada més amb les despeses de telèfon, per favor, vostè sap 
perfectament que despeses de mòbils d’aquesta casa no arriben a 22.000 €, no arriben i la 
resta és la quota fixa de telefònica 7.500 € cada mes, quota fixa de telefònica per tots els 
edificis  de l’Ajuntament , que l’Ajuntament manté 54 edificis , cada un d’ells té, no tots però, 
bueno tots tenen telèfon i molts d’ells tenen  o ADSL o línia de fibra òptica. Aquest any per 
no sentir més aquesta història que tant diuen 170.000 € en comunicacions hi hauran 4 
partides en el pressupost totalment separades i veuran de que es composa, quina és la part 
fixa que són 7.500 per 12 , quina és la part dels mòbils que són 22.000 €, quina és la part de 
manteniment de xarxes socials que són aproximadament 15.000€, i tot això pujarà no 180 
però si 165.000€ aproximadament. Ens van demanar que els hi donessin tots els telèfons 
mòbils que hi havia i els hi vam donar, amb el consums de cada un d’ells, ara no, volen 
saber els noms, bueno home diguin perquè volen saber els noms quan li digui el número el 
323 ha fet tant i si vostè em diu d’un concret digui’m qui és aquest jo li diré, però 
evidentment no li donaré de tota la gent de tots els telèfons, tot això ho han demanat i els hi 
hem donat, però ara el que intentem fer aquí és donar, aprovar el que és el compte general 
de l’Ajuntament que tal com diu la llei que vostès citen ha de reflectir la situació econòmica, 
patrimonial i de compte de resultats de l’Ajuntament i aquests datos reflecteixen la situació 
econòmica patrimonial del’Ajuntament, per tant, si jo ja ho sé que vostès el que volen és 
retrassar les coses d’aquest Ajuntament amb tot el que demanen el que pretenen és 
retrassar el tarannà del dia a dia  de l’Ajuntament però no ho aconseguiran nosaltres anirem 
a la nostra i anirem fent les inversions que hem de fer i anirem fent els concursos que hem 
de fer i anirem fent les..., anirem cridant a que la gent presenti els seus documents per 
donar-li  les subvencions, això ho anirem fent igualment i jo crec que no és just que vostè 
ens parli del sicalWin Sr. Tomàs, no és just, vostè sap que ha passat en aquest Ajuntament 
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amb la marxa d’un dia per l’altre de l’interventor que tenia, vostè coneix perfectament a la 
interventora, la va a distreure dia sí dia també i després diu i no ha acabat els datos, sap que 
farem ? Li direm escolta’m dedicat al que has de fer i deixa’t estar de visites de polítics de 
l’oposició, deixa’t estar que ho presentin per escrit i ja els  hi donarem però no perdis el 
temps amb això que després encara diuen que no acabes les coses a temps. Saben vostès 
que va canviar el pla comptable, saben vostès que va canviar el paquet de comptabilitat, ho 
sap perfectament Sr. Tomàs, ho sap perfectament, va canviar durant aquest any, sap les 
dificultats que vam tenir i ara ho ha de treure aquí i ha de dir és que tindríem que tirar enrere 
perquè és clar ens ho miraríem més bé, què mirarien més bé ? si ho han pogut veure tot, 
que mirarien més bé ?  No en traurien res més del que han tret, si ho tenen tot, per tant 
insisteixo, nosaltres seguirem tirant endavant la tasca de govern, no ens deixarem distreure 
per aquestes al·legacions, reclamacions, observacions que ens estan fent, tant el secretari 
com la interventora contestaran amb la llei a la mà el que han de contestar i per tant 
seguirem endavant, no tornarem enrere aquest punt i el presentarem avui a votació.   

La regidora Sra. Asunción Moreno, diu: Sr. Casasayas no m’ha contestat cap de les 
preguntes que li he fet, no sé si les torno a repetir.  

Pot afirmar que totes les compres realitzades tant per l’Ajuntament com pel Patronat s’han 
realitzat ajustades a la Llei de contractes? 

Pot afirmar que la tramitació de la despesa de les 375 factures al Patronat s’han ajustat als 
principis i als criteris descrits per la legislació en matèria de contractes del sector públic? 

Pot afirmar que la tramitació de la despesa pels serveis prestats al Patronat per l’empresa 
Serveis d’Enginyeria Bruc, per un import total facturat en 2015 de 345.000 euros, s’ha 
ajustat a la legislació en matèria de contractes? 

Com vostè ha dit, les partides s’han de consumir per sota del límit del pressupost, això ho ha 
dit. No és el cas de les 375 factures que s’ha deixat sense poder imputar perquè ha estat per 
sobre del límit de la partida. 

L’article 46 que he citat abans, de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària, diu: “Los créditos para gastos son limitativos. No podrán adquirirse 
compromisos de gasto ni adquirirseobligaciones por cuantía superior al importe de los 
créditosautorizados en los estados de gasto siendonulos de plenoderecho los 
actosadministrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que incumplan 
esta limitaciónsinperjuicio de las responsabilidadesreguladas en el articulo 7 de esta ley.” 

L’article 173.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals diu: “No podrán adquirirse compromisos 
de gasto por cuantía superior al importe de los créditosautorizados en los estados de gasto 
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siendonulos de plenoderecho los acuerdos, resoluciones y actosadministrativos que infrinjan 
la expresada norma sinperjuicio de las responsabilidades a que hayalugar”. És el cas de les 
375 factures senyor Casasayas. 

Respecte al Reglament de subvencions no està adaptat a la normativa subvencional, per 
tant entenc que s’ha d’adaptar. Els ajuts socials no van per aquest reglament de 
subvencions sinó que van en relació als criteris i entrevistes dels tècnics de Serveis Socials. 

Després parla de l’estalvi pressupostari, estalvi pressupostari per una baixa execució de la 
despesa i després en els ingressos ordinaris recapta per sobre del que tenia previst. En el 
cas de l’IBI ha recaptat 317.000 euros més del previstos.  

Baixa execució de la despesa. Despeses del personal de l’Ajuntament s’ha deixat de gastar 
741.000 euros. Despeses en béns corrents no s’ha gastat 581.000 euros. En despeses 
socials més de 350.000 euros sense executar. Creiem que s’ha de destinar a la ciutadania. 

Respecte al tema de la informació. Com que una vegada més no ens faciliten la 
documentació demanada acudirem una vegada més a altres instàncies per poder obtenir 
aquesta informació. 

El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Gràcies senyor alcalde, gràcies senyor Casasayas per les 
opinions que ens ha donat, les explicacions que evidentment la majoria no coincidim, només 
faltaria. Com que ha sortit el tema que tenen en concret una persona fins i tot que només 
treballa per nosaltres, vostè s’ho poden creure o no però la nostra tasca és el control i 
fiscalitzar l’equip de govern. Segurament si hi hagués més entesa o més facilitat a l’hora de 
donar la documentació a la millor no tindríem que arribar en tant fiscalització i tant de control.  

Sobre el que ha parlat vostè de les despeses de les ajudes socials, jo no he dit en cap 
moment, i a més això els hi tinc que reconèixer que cap persona que hagi vingut i que 
complís els requisits no hagués tingut l’ajuda corresponent, només faltaria això tenint en 
compte que les partides no s’han esgotat, això no tinc a res a dir-li ni res que recriminar-li. 

 

També ha parlat d’algunes partides que no convé que s’esgotin, però que no convé no, que 
no seria bo; com dic estem cansats de veure modificacions pressupostàries cada Ple. 
Algunes com vostè bé ha dit del mateix funcional i altres no, que tenen que passar pel Ple. 

Ha parlat, segons he entès regidor Casasayas, sinó disculpi’m una mica de l’obsessió que 
tenim d’aquesta partida. Jo no he parlat de telefonia mòbil, he parlat de telefonia règim 
interior, tot i això li agraeixo que en el pressupost de l’any que ve surtin detallades les 
partides. Nosaltres crec que, sí, vostès ens van donar una relació dels números i de les 
despeses que hi havia en cada número. Nosaltres no volem controlar si hi ha trucades, ja li 
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adelanto, o coses estranyes, però si volem saber quins són els polítics o treballadors de 
l’Ajuntament que tenen una línia de mòbil peròvamos crec que estem en el nostre dret de 
poder-ho conèixer no per fer-ne difusió ni anar trucant-lo, etc..., perquè vostès amablement 
bé ens donen el seu telèfon i quan convé els truquem i no passa absolutament res. 

En el tema que vostè ha parlat de la interventora, escolti’m, la interventora vostè m’ha dit: “Li 
he dit instruccions que no perdi tant de temps atenent als regidors de l’oposició”, jo crec que 
aquesta persona està actuant amb total correcció, no és del meu interès anar distraient-la, el 
que passa és que fer amb la nostra veu que nosaltres li hem ficat la culpa de què no estigui 
bé la documentació a nivell de legislació nosaltres en cap moment hem dit absolutament 
això. Jo m’agradaria preguntar-li directament, la documentació que vostès ara han ampliat o 
han substituït o han posat entenc que és la documentació que marca la legislació, com deia 
abans, del Ministerio de Hacienda y Administracions Públicas, una llei que ve del 20 de 
setembre, també m’ha comentat que es va produir el canvi d’interventor, però es que 
aquesta llei ja hi ha ajuntaments, tenint en compte que va sortir al 2013, que ja l’estan 
aplicant. No és una cosa de tenir-la que aplicar d’un dia per l’altre. Jo li preguntaria, la 
documentació que vostès han afegit senyor Casasayas, qui l’ha pogut veure aquesta 
documentació? Qui l’ha pogut veure? L’ha pogut veure un ciutadà que ha vingut el Compte 
General? L’he pogut mirar jo? L’ha pogut mirar la regidora Moreno? Vostè creu que el que 
han afegit ha permès això? Compleix la legalitat el que ara s’aprovi una cosa que la gent, la 
ciutadania o els polítics no l’hem pogut veure i no l’hem pogut consultar? Vostè em pot 
assegurar que això que estem fent és correcte, per no dir la paraula legal? És correcte això 
que estem fent d’aprovar una cosa que no s’ha pogut veure en el termini d’exposició 
pública? I després també he començat explicant una mica el fora de termini, estem parlant 
de dos o tres dies. Entenc, jo ho desconec si això després es té que publicar al més aviat 
possible i el fet de publicar-ho d’urgència, ho sap vostè millor que jo o igual que jo, té un cost 
molt més elevat que no pas una publicació normal, però amb això, amb les ordenances, el 
pressupost, etc, etc...I jo torno a reiterar-li que per nosaltres em sembla que això, aquest 
acte que estem fent avui d’aprovar el Compte General definitivament amb una documentació 
posada a posteriori que ningú ha pogut consultar, no és correcte, el nostre vot si és així serà 
en contra. 

El regidor, Sr. Josep Casasayas, diu: Per no oblidar-me’n, per aquestes últimes paraules 
que ens ha dit vostè senyor Tomàs. Vostè sap que el dilluns passat vam fer la Informativa, el 
dijous anterior es va convocar la Informativa. Sap perfectament que durant la convocatòria 
de la Informativa, és a dir dijous passat no, l’altra dijous, aquesta informació estava en la 
carpeta que normalment hi ha per les comissions informatives, per lo tant ben comptat han 
tingut 11-12 dies per veure aquesta informació si l’han volgut veure, per lo tant no em digui 
que vostès no han pogut veure aquesta informació, han tingut 11-12 dies, llavors si que l’han 
pogut veure. Seria el plaç habitual que tindrien per veure aquesta informació entre la 
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Comissió Informativa i el Ple anterior a on es va aprovar inicialment el Compte General. Per 
lo tant aquesta informació vostès fa 11-12 dies que l’han pogut veure, no em digui que no 
l’han pogut veure.  

Segona qüestió, no he dit, si se m’ha interpretat així vull dir que no era la meva intenció, no 
he dit que li hagi donat instruccions perquè no l’atengui, no, jo m’hi qüestionat a veure si 
algun dia tindrem que qüestionar-nos això i en comptes per fer-ho d’aquesta manera fer-ho 
per escrit i llavors podran atendre les seves sol.licituds en el moments en què amb ells els hi 
vagi bé fer-ho i no entremig de la preparació d’un Compte General. És el que enturbia la 
marxa normal de la feina que fa en aquest cas la interventora. 

En quan les tres preguntes concretes de la senyora Morena. A la primera sí, a la segona sí, 
a la tercera que és la que comporta els Serveis del Bruc no li puc dir que sí, però li vull 
explicar de què va això dels Serveis del Bruc. Serveis del Bruc estem preparant, que ja fa 
dies i vostès ho saben perfectament, un concurs per treure dos manteniments a concurs, un 
és del CIES, per separat i l’altre és el de la Vila per separat. Però això no és que es faci un 
contracte amb aquests senyors per una quantitat molt gran de diner, el que passa és que fan 
reparacions concretes i amb les reparacions concretes, totes sumades, però que no té res 
que veure que s’espatlli una bomba amb que s’espatlli un aire condicionat, no té que veure, 
són reparacions separades diguéssim. En aquest cas puja més dels diners que diu la 
normativa, per això anem a fer aquest concurs que espero que el tinguem a principis de 
l’any que ve ja el tinguem adequat. Per lo tant, en aquest tercer punt que vostè em deia els 
manteniments dels Serveis del Bruc, les reparacions de Serveis del Bruc estan fetes sota...., 
en aquest cas no, son reparacions concretes, per lo tant en aquest cas ja he dit que no però 
també sap, tots vostès, en la partides successives, saben que estem preparant un concurs 
per aquest.  

Segona qüestió, quan em diu que ens hem deixat de gastar no sé quants diners en 
despeses de personal, com es fa un pressupost de personal? Com es fa? Com es fa? 
S’agafa la plantilla i amb la plantilla, escolta’m, tots els llocs de treball de la plantilla. Que 
succeeix quan una persona està de baixa un any? Que succeeix? La Seguretat Social es fa 
càrrec de part de la nòmina d’aquell senyor per lo tant, això és estalvi. Quantes baixes tenim 
a l’Ajuntament durant un any amb 300 i pico persones, 400 i pico persones que tenim, 
moltes n’hi ha, moltes, moltes, moltes n’hi ha, moltes.  

Que passa amb el capítol 2 que diu el senyor Tomàs. Que les baixes que hi ha, bàsicament 
en el Patronat que s’han de cobrir, per exemple, per exemple, quan un monitor, no sé, 
d’spinning, està de baixa, per comptes de contractar una persona es va a una empresa de 
serveis que et doni el servei aquest. I això ho saben vostès perfectament, ho saben, el que 
passa és que queda molt més bé dir, és que no s’han gastat tota la despesa del personal, és 
que no s’han gastat tots el capítol dos, que hi ha en el capítol dos? El capítol dos entre altres 
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coses, n’hi ha moltes eh de coses, però entre altres coses hi ha el consum d’enllumenat de 
carrer. Que va passar al 2015? A l’enllumenat del carrer no ens vam gastar el que havíem 
pressupostat. I així n’hi ha moltes d’aquest estil, n’hi ha moltes. Nosaltres hem de 
pressupostar per un tope i després arribem, arriben on arriben les despeses i en el cas 
concret de les factures que van quedar pendents d’imputar en el pressupost potser per dos 
motius, o perquè venen tard i tenen consignació pressupostària o efectivament perquè 
alguna d’elles no tenia consignació pressupostària. Quina part hi ha senyora Moreno de 
cada una d’elles? Vostè ho sap? Perquè ho critica obertament, deu sàpiguer quantes n’hi ha 
que no tenien consignació i quantes n’hi ha que van arribar a destemps. Per exemple, per 
exemple, en despeses elèctriques hi ha un retard important en la facturació i avui també hi 
és, avui també hi és; en despeses de gas hi ha un retard important en la facturació, 
probablement quan tanquem quedaran factures d’aquestes penjades, probablement, i 
haurem tancat sense tenir aquestes factures, per lo tant com que vostè em consta que 
també ho sap, crec que està utilitzant la informació, diguéssim, a favor del vent que li toca 
perquè tot això ho sap, per lo tant insisteixo, no ens replantejarem aquest punt, nosaltres 
seguim tirant endavant la labor de govern i per lo tant presentem a aprovació el Compte 
General de l’Ajuntament, del Patronat i de Gisol. 

El senyor alcalde diu: Un cop debatut suficientment aquest punt passaríem el punt a 
votació. Vots a favor del punt. Vots en contra. Abstencions. Per lo tant s’aprova amb vots a 
favor... 

El regidor, senyor Lluís Tomàs, diu: Senyor alcalde si en permet explicar... 

El senyor alcalde diu: No, no li permeto explicar res perquè ha tingut suficient temps per 
explicar tot el que ha volgut, com ha vist li hem deixat que s’expliqués de manera 
explayadisima i per tant ara el punt s’ha debatut. Senyor Tomàs, el sentit del vot s’explica 
quan un té la intervenció per lo tant vostè ha tingut dues intervencions no una, per explicar el 
seu sentit del vot i argumentar-lo de manera suficient i ampla. Un cop s’acaben les dues 
intervencions senyor Tomàs, això ja ho sap i cada Ple vostè fa el mateix eh, intenta parlar 
quan no li toca, doncs aprengui que aquí...però ja li estic explicant que vostè no pot tenir la 
paraula perquè ja...però escolti li explicaré el que jo cregui que jo li haig d’explicar només 
faltaria senyor Tomàs, només faltaria. Per tant com que vostè em demana perquè vol la 
paraula jo li explico que ha tingut dues intervencions amplíssimes on ha pogut posicionar el 
seu vot i a més a més argumentar el perquè. Un cop ha tingut les dues intervencions tal com 
marca el reglament orgànic municipal doncs, i s’ha debatut amplament el punt sense cap 
mena de limitació temporal com vostè veu doncs ara toca la votació per tant, seria injust que 
li donguessin un tercer torn d’intervencions perquè francament no toca i a més a més estaria 
en un clar avantatge davant dels seus companys. Per tant, senyor Tomàs jo crec que s’ha 
explicat amplament i ara el que ens toca és fer la votació.  
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La proposta és sotmet a votació i queda 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, 7 vots en contra dels 
senyors LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN 
LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ 
SIGÜENZA i ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, i una abstenció del senyor FRANCESC ARPAL 
MACIÀ: 

 
El compte general mostra la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats 
i de l’execució del pressupost, és a dir, que reflecteix la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. La seva aprovació és un acte essencial per a 
la fiscalització del mateix pels òrgans de control extern. Aquesta aprovació no requereix la 
conformitat amb les actuacions reflectides en el compte, ni genera responsabilitat per raó de 
les mateixes. 
 
El compte general de l’Ajuntament de Martorell corresponent a l’exercici 2015 està integrat 
pels comptes anuals del propi Ajuntament, del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les 
Persones de Martorell i de l’entitat mercantil Martorell Gestió del Sòl Empresa Municipal 
SLU. Aquest compte va ser dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes 
en sessió duta a terme el dia 1 de setembre de 2016. L’anunci de la seva exposició  va ser 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 5 de setembre de 2016. 
Simultàniament aquest anunci d’exposició pública fou inserit en els taulers d’edictes físic i 
electrònic de l’Ajuntament. 
 
D’acord amb l’establert en l’article 212.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i  l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la qual s’aprova el model normal d’Instrucció de 
comptabilitat per a l’administració local (ICAL), aquests comptes han estat exposats al públic 
durant un termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies més els interessats poden 
presentar reclamacions, reparaments o observacions.  Aquestes reclamacions, reparaments 
o observacions han de ser examinats per la Comissió Especial de Comptes i, practicades les 
comprovacions que consideri necessàries, emetrà nou informe. 
 
En el termini concedit a l’efecte es van presentat reclamacions i observacions per part de: 
. El senyor José Simón Cabrera, en representació de l’Agrupació Municipal de Martorell de 
Movem Martorell-Entesa, mitjançant escrit amb núm. del registre d’entrada de data 10171, 
de data 29/09/2016. 
. El senyor Lluís Tomàs Moreno, regidor de l’Ajuntament de Martorell i portaveu del grup 
municipal PSC-CP, mitjançant escrit amb núm. del registre d’entrada de data 10280, de data 
01/10/2016. 
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Les reclamacions i observacions presentades no tenen per objecte qüestionar el contingut 
del compte general, el qual no té altre finalitat  que posar de manifest la gestió realitzada en 
els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, sinó que les reclamacions i 
observacions presentades esmenten qüestions que deriven del contingut dels comptes.  
 
La interventora accidental i el secretari de la Corporació han emès informe sobre les 
reclamacions i observacions formulades, que figura a l’expedient i a continuació es transcriu: 
 
“Informe sobre les reclamacions, objeccions i observacions formulades envers el 
Compte General de l’Ajuntament de Martorell corresponent a l’exercici 2015. 
 
A.- Reclamacions i observacions formulades pel senyor José Simón Cabrera, en 
representació de l’Agrupació Municipal de Martorell de Movem Martorell-Entesa 
(escrit amb núm. del registre d’entrada de data 10171, de data 29/09/2016). 
 
Reclamació primera.-  
 
La informació i la documentació addicionals reclamades pel grup municipal MM-E no és cap 
documentació que hagi d’integrar preceptivament el Compte General de l’Ajuntament de 
l’Ajuntament de Martorell, d’acord amb el que prescriuen el Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel qual s’aprova la Instrucció del model 
normal de compatibilitat local.  
 
Per altra banda, en cap cas s’han infringit els articles 14 i 15 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). L’article 14.1 del ROF reconeix el 
dret dels membres de les corporacions locals a obtenir de l’alcalde els antecedents, dades 
o informacions que obrin en poder dels serveis de la Corporació i resultin precisos per al 
desenvolupament de la seva funció. Al seu torn, l’article 15 del ROF preveu que no cal 
l’autorització prevista en l’article 14.1 perquè els membres de la Corporació accedeixin a la 
informació i documentació corresponent als assumptes que hagin de ser tractats pels 
òrgans col·legiats dels quals formen part. Doncs bé, durant el període d’exposició pública 
del Compte General tots els integrants de la Comissió Especial de Comptes han pogut 
accedir a la informació i documentació integrant d’aquest Compte, així com consultar-la, 
sense cap problema. 
 
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació primera. 
 
Reclamació segona.-  
 
1r. Hem de reproduir el que s’ha assenyalat en relació a la reclamació anterior. 
 
2n. El reclamant diu que semblaria que a l’exercici 2015 s’han continuat prestant serveis o 
adquirint productes de forma directa i per sobre dels límits establerts a la legislació de 
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contractes, tant a l’Ajuntament, com al Patronat. Això no és més que una simple 
presumpció, que en cap cas s’ha demostrat. 
 
En tot cas, cal destacar el que estableixen les regles 49, apartat 4, i 50, apartat 2, de l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que a continuació es transcriuen: 
“49.4. La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta 
por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones 
reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.” 
 
50.2. Los cuentadantes a que se refiere el apartado anterior son responsables de la 
información contable, es decir, de suministrar información veraz y de que las cuentas 
anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado 
económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable. 
A los cuentadantes les corresponde rendir, antes del 15 de mayo del ejercicio inmediato 
siguiente al que correspondan y debidamente autorizadas, las cuentas que hayan de 
enviarse al órgano u órganos de control externo.” 
 
Les regles transcrites deixen molt clar el següent: 
 
1r. L’aprovació del compte general no requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi 
reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó d’aquestes. Per tant, els regidors o les 
regidores que formen part de la Comissió Especial de Comptes poden no estar d’acord amb 
les actuacions de qualsevol tipus recollides en el Compte General (en matèria de 
contractació, de gestió pressupostària, de subvencions, etc.), la qual cosa no els impedeix 
aprovar-lo, sense que es generi responsabilitat per raó d’aquestes actuacions.  
 
2n. La informació integrant del Compte General ha de ser veraç i aquest ha de reflectir la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de 
l’execució del pressupost de l’entitat local. Com el Compte General de l’Ajuntament de 
Martorell corresponent a l’exercici 2015 reuneix tots aquests requisits, és plenament ajustat 
a la normativa aplicable, sense perjudici de què els membres de la Comissió Especial de 
Comptes puguin criticar o censurar, legítimament, les actuacions de qualsevol mena 
recollides en el Compte General.  
 
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació segona. 
 
Reclamació tercera. 
 
En aquesta reclamació es critica l’elevat import de factures pendents d’aplicar al pressupost 
a la finalització de l’exercici 2015.  
 
La informació del Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2015 és veraç, i 
aquest reflecteix la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic 
patrimonial i de l’execució del pressupost de l’entitat local. I aquesta afirmació no queda 
desvirtuada per la reclamació tercera envers la gestió pressupostària. 
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Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació tercera. 
 
 
Reclamació quarta. 
 
En aquesta reclamació s’assenyala que les factures pendents d’aplicar s’han imputat a 
despeses diverses i no s’ha seguit l’estructura pressupostària.  
 
Hem de reiterar que la informació del Compte General de l’Ajuntament corresponent a 
l’exercici 2015 és veraç, i aquest reflecteix la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’execució del pressupost de l’entitat local. I 
aquesta afirmació no queda desvirtuada per la reclamació quarta envers la gestió 
pressupostària. 
 
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació quarta. 
 
Reclamació cinquena. 
 
La manca d’adequació de les bases reguladores de les subvencions a la normativa 
subvencional no significa que el Compte General sigui incorrecte, ni tampoc que no estigui 
ajustat a la normativa aplicable. En tot cas, estem davant d’una crítica envers la gestió de la 
Corporació en matèria de subvencions, aliena a l’expedient objecte d’exposició al públic. 
 
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació cinquena. 
 
Primera observació. 
 
En els expedients que es tramiten per l’Ajuntament i pel seu Patronat per a les compres ja 
se segueixen els principis i els criteris prescrits per la legislació en matèria de contractes del 
sector públic. 
 
Conclusió: s’ha de desestimar la primera observació. 
 
Segona observació. 
 
En aquesta observació es posa de manifest que s’han deixat de destinar recursos 
disponibles en despesa social per import de 287.337,07 €, quan les necessitats de la 
ciutadania són clarament creixents i es podrien haver destinat a ajuts a les famílies amb 
menys recursos. 
 
L’observació descrita és una crítica, legítima i respectable, a la gestió del govern municipal, 
però no conté cap retret o objecció de legalitat, perquè és una observació fonamentada en 
estrictes criteris d’oportunitat política.  
 
Conclusió: s’ha de desestimar la segona observació. 
 
 
  
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                     18 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
B.- Reclamacions formulades pel senyor Lluís Tomàs Moreno regidor de l’Ajuntament 
de Martorell i portaveu del grup municipal PSC-CP (escrit amb núm. del registre 
d’entrada de data 10280, de data 01/10/2016). 
Reclamacions 1, 2 i 3. 
 
Degut al canvi del programa de comptabilitat produït a l’exercici de 2015, pel qual es va 
passar a SICALWIN, no existeix la possibilitat d’establir comparatives en els documents que 
configuren els comptes anuals al trobar-se en el programa d’AUDIFILM els comptes de 2014 
i en el SICALWIN els comptes de 2015. Aquests aclariments ja es recollien en l’informe 
d’intervenció sobre el compte general de 2015 presentat a la Comissió especial de comptes 
el dia 1 de setembre d’enguany. 
 
D’altra banda, cal fer constar que alguns dels documents que han de conformar el Compte 
general de 2015, d’acord amb l’ordre HAP/1781/2013 i HAP/1782/2013, de 20 de setembre, 
per la qual s’aproven la Instrucció del model normal i simplificat de comptabilitat local, no es 
trobaven actius en el programa de comptabilitat SICALWIN en la data en que aquest 
Compte va estar confeccionat, tema que a dia d’avui es troba resolt parcialment i poden 
generar-se. 
 
D’acord amb l’anterior i per tal de solventar la mancança d’alguns documents en el Compte 
general de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici de 2015, s’adjunten els següents: 

- Estat de canvis en el Patrimoni net (tant pel que fa a la pròpia Entitat local 
com al Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell). 
Annexos números 1 i 2 

- Estat de fluxos d’efectiu (tant pel que fa a la pròpia Entitat local com al 
Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell). Annexos  
números 3 i 4 

- Presentació per activitats del compte de resultats econòmic – patrimonial tant 
pel que fa a la pròpia Entitat local com al Patronat municipal de serveis 
d’atenció a les persones de Martorell). Annex números 5 i 6 

 
Així mateix s’adjunten com a documents annexes números 7 i 8 (de la pròpia Entitat local i 
del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell) una descripció dels 
ajustaments realitzats en compliment del previst a la mateixa HAP/1781/2013, per tal de 
recollir la correspondència entre els saldos recollits en l’assentament d’obertura de la 
comptabilitat de l’exercici de 2015 i els que haguessin figurat en el tancament de la 
comptabilitat de 2014. 
 
En tot cas, no s’ha vulnerat l’Ordre HAP/1781/2013, sinó que no s’han incorporat alguns 
documents al Compte General perquè el programa comptable impedia generar-los.  
 
Conclusió.- S’han de desestimar les reclamacions 1 i 3, i estimar parcialment la 
reclamació 2 en el sentit d’afegir els documents més amunt esmentats.   
 
Reclamació 4. 
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En aquesta reclamació s’assenyala que hi ha una baixa execució pressupostària en 
diverses partides del pressupost de l’Ajuntament i del Patronat municipal de serveis 
d’atenció a les persones de Martorell. 
 
Cal destacar el que estableixen les regles 49, apartat 4, i 50, apartat 2, de l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que a continuació es transcriuen: 
 
“49.4. La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta 
por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones 
reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.” 
 
50.2. Los cuentadantes a que se refiere el apartado anterior son responsables de la 
información contable, es decir, de suministrar información veraz y de que las cuentas 
anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado 
económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable. 
A los cuentadantes les corresponde rendir, antes del 15 de mayo del ejercicio inmediato 
siguiente al que correspondan y debidamente autorizadas, las cuentas que hayan de 
enviarse al órgano u órganos de control externo.” 
 
Les regles transcrites deixen molt clar el següent: 
 
1r. L’aprovació del compte general no requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi 
reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó d’aquestes. Per tant, els regidors o les 
regidores que formen part de la Comissió Especial de Comptes poden no estar d’acord amb 
les actuacions de qualsevol tipus recollides en el Compte General (en matèria de 
contractació, de gestió pressupostària, de subvencions, etc.), la qual cosa no els impedeix 
aprovar-lo, sense que es generi responsabilitat per raó d’aquestes actuacions.  
 
2n. La informació integrant del Compte General ha de ser veraç i aquest ha de reflectir la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de 
l’execució del pressupost de l’entitat local. Com el Compte General de l’Ajuntament de 
Martorell corresponent a l’exercici 2015 reuneix tots aquests requisits, és plenament ajustat 
a la normativa aplicable, sense perjudici de què els membres de la Comissió Especial de 
Comptes puguin criticar o censurar, legítimament, les actuacions de qualsevol mena 
recollides en el Compte General.  
 
Conclusió: s’ha de desestimar la reclamació 4. 
 
Reclamació 5.  
 
S’ha de corregir l’omissió i afegir a la relació d’Associacions a les que pertany l’Ajuntament 
les següents: 

- Associació Catalana de Municipis 
- Federació de Municipis de Catalunya 
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- Associació de municipis per a la Independència 
 
Conclusió.-  S’ha d’estimar la reclamació 5.”  
  
Primer.- Desestimar íntegrament les reclamacions i observacions presentades al compte 
general de l’exercici 2015 pel senyor José Simón Cabrera, en representació de l’Agrupació 
Municipal de Martorell de Movem Martorell-Entesa, mitjançant escrit amb núm. del registre 
d’entrada de data 10171, de data 29/09/2016. 
 
Segon.- Desestimar íntegrament les  reclamacions números 1, 3 i 4 presentades al compte 
general de l’exercici 2015 pel senyor Lluís Tomàs Moreno, regidor de l’Ajuntament de 
Martorell i portaveu del grup municipal PSC-CP, mitjançant escrit amb núm. del registre 
d’entrada de data 10280, de data 01/10/2016.   
 
Tercer.- Estimar parcialment la reclamació número 2 presentada al compte general de 
l’exercici 2015 pel senyor Lluís Tomàs Moreno, regidor de l’Ajuntament de Martorell i 
portaveu del grup municipal PSC-CP, mitjançant escrit amb núm. del registre d’entrada de 
data 10280, de data 01/10/2016, i en conseqüència annexar al compte la documentació 
següent: 

- Estat de canvis en el Patrimoni net (tant pel que fa a la pròpia Entitat local 
com al Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell). 
Annexos números 1 i 2. 

- Estat de fluxos d’efectiu (tant pel que fa a la pròpia Entitat local com al 
Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell). Annexos 
números 3 i 4. 

- Presentació per activitats del compte de resultats econòmic – patrimonial tant 
pel que fa a la pròpia Entitat local com al Patronat municipal de serveis 
d’atenció a les persones de Martorell). Annexos números 5 i 6. 

- Descripció dels ajustaments realitzats en compliment del previst a la mateixa 
HAP/1781/2013, per tal de recollir la correspondència entre els saldos recollits 
en l’assentament d’obertura de la comptabilitat de l’exercici de 2015 i els que 
haguessin figurat en el tancament de la comptabilitat de 2014. Annexos 
números 7 i 8. 

 
Quart.- Estimar la reclamació número 5 presentada al compte general de l’exercici 2015 pel 
senyor Lluís Tomàs Moreno, regidor de l’Ajuntament de Martorell i portaveu del grup 
municipal PSC-CP, mitjançant escrit amb núm. del registre d’entrada de data 10280, de data 
01/10/2016, i en conseqüència, corregir l’omissió i afegir a la relació d’associacions a les 
quals pertany l’Ajuntament les següents: 

- Associació Catalana de Municipis 
- Federació de Municipis de Catalunya 
- Associació de municipis per a la Independència 

 

 
  
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                     21 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Cinquè.- Aprovar definitivament el compte general de l’exercici 2015 de l’Ajuntament de 
Martorell, integrat pels comptes del propi Ajuntament, del Patronat Municipal de Serveis 
d’Atenció a les Persones de Martorell i de l’entitat mercantil Martorell Gestió del Sòl Empresa 
Municipal SLU. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a les persones al·legants.  
 
Setè.- Trametre el compte general a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a les 
administracions estatal i autonòmica, en compliment de la normativa aplicable. 

 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L’IMPOST  SOBRE BÉNS 
IMMOBLES PER A L’EXERCICI 2017. (EXP. 1099/2016-G). 
 
Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 10 d’octubre de 2016. 
 
El regidor, senyor Josep Casasayas, diu: En aquest cas tindríem que portar a aprovació 
la modificació dels impostos, les taxes i preus públics d’aquest Ajuntament. Com és habitual 
en els últims 3 anys no hi hagut increment ni d’impostos, ni de taxes, ni de preus públics i 
aquest any seguim igual, no volem fer increment ni d’impostos, ni de taxes, ni de preus 
públics. En aquest cas portem a aprovació l’IBI. Doncs perquè passem l’aprovació de l’IBI si 
no té modificació? La modificació que té és la següent, en principi a través de la Gerència 
Cadastral i donat que la revisió cadastral és de l’any 87 ens van permetre incrementar els 
valors cadastrals dels edificis segons uns determinats paràmetres establerts per tot l’Estat 
espanyol. En aquest cas, doncs, si nosaltres incrementéssim el valor cadastral però 
deixéssim igual que està la taxa impositiva els impostos creixerien un 8%. Que fem doncs? 
Després d’estar incrementat el valor cadastral reduïm la taxa impositiva en un 8% de 
manera que si un contribuent de Martorell l’any passat pagava 300 euros d’IBI aquest any 
seguirà pagant 300 euros d’IBI. Vam rebre posteriorment una notificació de la Gerència 
Cadastral dient, no sabem si s’aprovaran els pressupostos generals de l’Estat abans de 31 
de desembre, per tant si no s’aproven no hi haurà l’increment del valor cadastral dels 
habitatges, per tant la manera de redactar condicional ha estat condicional, és a dir, el punt 
en definitiva lo que està dient és “Si el valor cadastral dels edificis de Martorell a través de la 
Llei de pressupostos de l’Estat pugés un 8%, la quota a pagar baixaria un 8%- i està posat 
en aquest condicional- si el valor cadastral no es modifica la quota es mantindrà la que hi 
havia l’any passat”. 

També com a novetat en aquesta ordenança està el que aquest any per primera vegada, 
l’IBI, lo que és l’IBI, es podrà pagar tots aquells que domiciliïn el seu IBI, podran pagar-ho en 
4 terminis per comptes de 3. Fins ara tots recordaran que es pagava en 3 terminis, ara 
aquest any i per primera vegada podrem fer-ho en 4 terminis. Després hi ha una altra 
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variació que hi ha una bonificació que tots vostès coneixen sobre els pisos de protecció 
oficial, alguns pisos de protecció oficial del barri de..., no, tots els pisos que encara són de 
protecció oficial del barri de Buenos Aires, que sobre el seu valor cadastral tenen una 
bonificació del 45%, l’any passat aquesta bonificació era del 50%, per tant, aquestes són 
bàsicament les 3 diferències que hi ha en aquest IBI d’aquest any. 

 

El regidor, senyor Francisco J. Arpal, intervé: Des del nostre grup estem d’acord en què 
un any es pugui des de l’Ajuntament amb una congelació d’impostos. No obstant 
considerem que és un greuge general comparatiu el que es va amb aquestes vivendes de 
protecció oficial ja que a Martorell a part d’aquestes n’hi ha moltes altres i en aquestes altres 
persones com a propietaris d’aquestes vivendes, al contrari, no obtenen aquesta bonificació. 
Per tant, aquest any l’han baixat del 50 al 45 però potser lo que seria més adient és que 
inclogués a tothom que estigués en aquesta mateixa situació i per comptes d’un 45 fons un 
25 per tothom o un 30, lo que es considerés més raonable. D’altra banda seguim sense 
entendre el perquè es fins a l’exercici 2027 i no al 2030 o al 2020, bé, ja dic, estem d’acord 
amb aquesta congelació d’impostos però considerem que el tema aquest d’aquestes 
vivendes de protecció oficial és tindria que variar. 

 

El regidor, senyor José A. Simón Cabrera diu: He de reconèixer senyor Casasayas que 
és hàbil amb les paraules. Ha dit vostè unes quantes vegades que els impostos, en aquest 
cas l’IBI no ha pujat en aquests últims tres anys, el que no ha dit és que del 2012 al 2013 va 
pujar un 13%, ha fet el tall allà on quedava quadrat. La primera proposta que van fer en 
aquella reunió que va a acudir la companya Asunción Moreno precisament era això, tornem 
al tipus impositiu del 2012-13 i ajustem-nos amb aquella pujada del 13%, aquesta va ser la 
primera. Després, com sempre fem, vam acudir a la reunió que vostès van convocar tot i 
que els hi vam demanar, i li vaig demanar jo personalment per escrit que abans d’aquesta 
reunió nosaltres li enviàvem les nostres propostes com fem sempre però que vostès també 
enviessin les seves propostes per jugar amb igualtat de condicions i anar una mica 
preparats a l’hora que proposava cadascú. Vosté en va dir que no farien cap canvi i que ens 
presentaren allà, llavors en aquella mateixa reunió que va acudir la companya es va fer una 
reunió per discutir les propostes que presentaven Movem Martorell, cosa una mica 
surrealista si més no, o sigui es fa una reunió de tot l’Ajuntament per debatre propostes que 
fa un grup municipal, si més no surrealista que només es puguin debatre les propostes que 
fa Movem Martorell. 

Per una altra banda, aquestes propostes que comentàvem que la primera ja li hem dit, que 
era agafar el mateix tipus impositiu que el 2012, hi havia algunes més, que era per exemple 
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aplicar un recàrrec del 90 % amb les entitats bancàries i grans tenidors d’habitatges 
permanentment desocupats, actualment recordem que això, recàrrec del 90% a entitats 
bancàries i grans tenidors d’habitatges permanentment desocupats, en aquest cas 
l’ordenança ara mateix estableix que és un 50%, nosaltres demanàvem que si això podíem 
anar una mica més enllà. Establir un valor cadastral màxim a l’habitatge habitual i un valor 
cadastral màxim pel conjunt de béns dels membres de la família nombrosa; inclòs l’habitatge 
habitual; aprovar un reglament de subvencions per a les famílies sense recursos perquè 
puguin complir amb les seves obligacions tributàries a Martorell; subvencionar l’IBI a 
aquelles persones que posin el seu habitatge a l’Oficina Local de l’Habitatge, aquesta 
proposta hem de dir que en una reunió de la setmana passada amb vostè i amb el senyor 
Lluís Amat em van dir que l’estaven estudiant i que mirarien la viabilitat i per últim, la última 
proposta que van fer, precisament és la que recullen, que ens ho van trobar posteriorment, 
que era que l’IBI es pogués pagar en quatre terminis i no en tres com fins ara, recordem fins 
fa poc eren dos, i aquesta proposta que veiem que l’han agafat. Bueno, de les sis que 
propostes que vam fer han agafat una i mitja diguéssim, per això el nostre vot serà 
d’abstenció. 

El regidor, senyor Lluís Tomàs, diu: Vam començar per la part final de les propostes, 
nosaltres vam rebre, també al sortir d’aquí, una invitació per part del regidor Casasayas, per 
diferents motius d’agenda seva i nostra no va poder ser aquesta reunió, si que amablement 
va atendre a un dels meus companys la passada setmana, nosaltres vam traslladar aquí 
unes propostes que van adreçades, ja entenem que lo que aprovem avui aquí és lo que diu 
la normativa de la Diputació, que no surt el tema de possibles subvencions, no sé si després 
el regidor vol afegir alguna cosa, sinó les comentarem al final del Ple però ja li dic senyor 
Casasayas, amablement, que una mica el nostre condicionant de vot pot estar relacionat, ja 
li vam dir, amb aquestes propostes que li vam fer, que són propostes de subvencions de l’IBI 
a famílies monoparentals, evidentment, aquesta de monoparentals adequant-lo a la 
normativa que ja existeix i que les equipara a les famílies nombroses. La família 
monoparental és una persona, he escoltat per la ràdio un senyor o una senyora que té una 
sèrie de crios i que ell sol se’n fa càrrec d’aquella família, proposàvem una subvenció del 
50% amb un límit; después també els aturats de llarga durada, sempre amb unes bases 
depenent de la renda; i después també proposàvem un atorgament, una subvenció del 50% 
o un tope a les persones que visquin soles, siguin més grans de 65 anys i que tinguin uns 
ingressos iguals o inferiors a 1,5 vegades de l’IPREM. Aquestes són les propostes que 
nosaltres vàrem presentar, espero que en la segona intervenció si ens vol fer cinc cèntims 
de què ha pensat el grup de govern.  

Hi ha un tema que vostè ha comentat sobre els pagaments fraccionats de l’IBI, jo no m’ho 
vaig mirar bé senyor Casasayas, però vostè em confirma que aquest repartiment del 
pagament és només per l’IBI, no és ni per escombraries ni taxes ni tot això, només per l’IBI, 
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bueno, ens assembla bé. Bé, de fet nosaltres, altre grup com Movem, abans Iniciativa ja ho 
havia presentat, nosaltres ho vam presentar i així consta a l’acta del Ple de l’any anterior i 
bé, nosaltres sobre el tema dels períodes de pagament si que veiem com va vostè comentar 
i ho comento jo i ha comentat el company Simón que s’ha ampliat a quatre períodes, però no 
hem vist el calendari fiscal, quins són els períodes que es podrà fer el pagament, entenc que 
es tindria que aprovar, entenc, no sé exactament si hi ha encara un termini més enllà en el 
mes de novembre per poder-ho aprovar, ens ha sobtat, de fet ja li vam comentar també, per 
tant una mica el nostre condicionant del vot estarà una mica en aquests temes, sobretot en 
aquestes aportacions que vam fer i en conèixer quina serà la possibilitat de poder-les 
acceptar, això sí, com hem dit via subvenció. 

El regidor, senyor Josep Casasayas, diu: Bé en aquest cas, a veure, començant pel 
calendari fiscal. El calendari fiscal, directament a la pregunta que vostè em fa, el que fa 
referència a l’IBI, els pagaments seran al juny, a l’agost, a l’octubre i al desembre, cada dos 
mesos, aquest és lo que hi ha preparat pel calendari fiscal que es presentarà en el Ple de 
novembre. Prèviament dir-li que quan hem mirat el calendari fiscal ens hem fixat de que no 
hi hagués un pagament d’aquests, per exemple un d’escombraries, o l’impost de vehicles de 
tracció mecànica sinó que estigués tot preparat, per lo tant aquest any quan presentem el 
calendari fiscal veuran vostès que està tot absolutament repartit i no hi ha cap mes, sembla 
que ho hem aconseguit, que no hi ha cap més que hi hagin dos d’aquests, que coincideixin 
dos d’aquests pagaments, que aquesta era la dificultat, perquè els hi recordo que l’any 
passat vostès van presentar una proposta de calendari on un pagament de l’IBI queia 
exactament en el mateix moment en què s’estava pagant les escombraries, que va sortir 
aquí en aquest Ple, escolti’m no s’han donat compte que d’aquesta manera no fem cap favor 
a ningú sinó que acumulem els pagaments? Vostès van dir: és veritat, és veritat, això no 
està del tot correcte. Aquest any si que s’ha pogut repartir. No sé, tot això depèn 
absolutament de les dates que dona la Diputació de quan són disponibles els padrons, per 
tant, aquí ens hem guiat amb això. El que passa normalment, la realitat quina és? La realitat 
del tot és que aquest equip de govern porta tres anys sense pujar ni impostos ni res i això és 
una realitat palpable, i això ho saben tots els martorellencs i més que els hi repetirem perquè 
tinguin en compte que això no succeeix, que jo sàpiga, a gaires Ajuntament, no succeeix. 
Sempre hi ha algunes coses que acaben i en aquí de moment tenim tres anys sense cap 
tipus de pujada de res. És molt fàcil quan es planteja un debat sobre els impostos el dir “és 
que jo li donaria un 50% de descompte a no sé qui, a un col·lectiu, el que sigui” i vostè em 
dirà altres col·lectius i jo encara li podré treure un quart que també pugui tenir accés, per les 
seves circumstàncies, a una subvenció de l’IBI, de l’IAE, de l’impost de vehicles, de 
qualsevol cosa. Per lo tant, quedi clar que lo més fàcil del món és proposar coses sense 
sàpiguer quan ha de costar la broma i sense sàpiguer a quanta gent ha d’afectar. Quina és 
la labor que ha de fer l’equip de govern? L’equip de govern la labor que ha de fer és abans 
de proposar qualsevol bonificació, bonificació no perquè no poden ser en els impostos, 
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qualsevol subvenció, fer un càlcul d’a quanta gent pot arribar aquesta subvenció i fer un 
càlcul de quants diners li costarà a l’Ajuntament. I això perquè? Perquè si estem parlant de 
subvencions d’aquest tipus han d’estar sempre suportades per una partida pressupostària i 
amb una quantitat determinada. Però no solament això sinó que quan estàs preparant unes 
bases per una subvenció has de pensar també en altres circumstàncies i altres 
circumstàncies poden ser, per exemple, estem parlant, vostè posava l’exemple de famílies 
monoparentals, vostè creu que és lo mateix una família monoparental d’un senyor que cobra 
200.000 euros l’any a un senyor que cobra 23.000? No és el mateix. Per lo tant, no podem 
parlar només de la qualificació de les subvencions i això els hi vaig dir, tant al partit de 
Movem com al partit dels Socialistes de Catalunya quan vam fer la reunió quan en vam 
parlar. Vostès em diran “bueno pues posem uns límits en els ingressos”, d’acord, posem uns 
límits en els ingressos i ja veurem quin serà, hem de mirar quin serà. Però els insisteixo una 
altra cosa, i si aquesta persona té sis habitatges més? Vostès veuen raonable que una 
persona que té sis habitatges i que efectivament, actualment està amb uns ingressos baixos 
per renda tinguem que donar-li una bonificació? Una subvenció, perdó. Vostès ho veuen clar 
això? Pues totes aquestes coses són les que es tenen en compte en les bases de 
subvencions que intentarem portar a terme per aquest any 2017. Pues tot això s’ha de tenir 
en compte, no podem aventurant-se, tirar pel dret sense sàpiguer quines coses afecten a 
cadascú i és molt fàcil fer la proposta i dir, és que jo amb tots els senyors que, no sé, que 
han perdut la feina els hi donaria una subvenció, i això queda molt bé, i si tenen un gran 
patrimoni? També els hi donarien? Estic segur de què no, estic segur que tots vostès 
actuarien com nosaltres, però a l’hora de fer les propostes vostès això no ho tenen en 
compte i deixen anar aquí la proposta tal com va, per lo tant, per lo tant, recollirem en unes 
bases per subvenció que afectarà ademés de l’IBI a altres temes, unes bases de subvenció 
que puguin ajudar a la gent que realment ho necessita, a tirar endavant els impostos que 
puguin cobrar a l’Ajuntament però sota unes condicions determinades, no tal i com està 
escrit a la seva proposta. S’han de mesurar molt bé, tant la quantitat de gent que podem 
abastar com les bases tant de patrimoni com d’ingressos corrents que puguin tenir.  

El regidor, senyor José A. Simón, en un segon torn d’intervencions diu: Senyor 
Casasayas si vostè de tant en tant escoltés lo que li diuen la resta de companys del 
Consistori, moltes vegades no li caldria fer aquesta intervenció, la proposta núm. 1 que hem 
fet precisament és diu: “Tenir en compte l’habitatge habitual i la resta d’habitatges d’aquesta 
família”, proposta núm. 1, és la que vostè està dient però si és que és la que vostè està 
dient. Proposta núm. 4: “Aprovar un reglament de subvencions per ajudar a les famílies 
sense recursos a complir amb les seves obligacions”, aquí ni diem que no paguin els què no 
sé que, no, que la gent pugui pagar i que tothom pugui fer front a les seves despeses 
ordinàries, és que al final és lo mateix, és fer un reglament de subvencions que fa molt de 
temps que vostè sap que li demanem perquè la gent pugui fer front, depenent del seu 
patrimoni i dels seus ingressos, això és lo que venim demanant no sé quants anys, però fa 
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uns anys, si és que si aquesta fos la seva proposta és clar que els hi votaríem a favor, demà 
ens posem a treballar. Ja ho sap vostè quan va engegar tot el tema dels ajuts pels serveis 
energètics van donar tot el suport que vam poder per tirar això endavant i vam arribar a un 
acord i aquesta proposta encara avui tira endavant. Quan fa cinc anys vam arribar, set anys 
perdó, tot el Consistori amb un acord per aplicar la tarificació social, escolti, és això que 
vostè està explicant, la tarificació social, sí, que la gent pagui en funció de la seva renda i 
dels seus ingressos, això es tarificació social, és que vostè al final lo que passa és que dona 
la volta, dona la volta, no és que vostès...Jo, em sembla que la meva intervenció o en les 
meves propostes que vam entrar al nostre grup municipal no hi havia cap proposta que, no 
sé, que la gent no pagui l’IBI per no sé, no, dèiem, fem un reglament i tinguem en compte 
tota aquesta documentació, si vostès volen tirar endavant perfecte, sincerament ho dubto 
molt. 

El regidor, senyor Lluís Tomàs Moreno, diu: Començant el tema del calendari fiscal, ho 
ha dit el regidor, tindrem l’oportunitat de veure’l i aprovar-lo, espero que sigui el proper mes 
de novembre. Jo aquesta tarda em llegia una mica les intervencions que va haver-hi en 
aquell Ple ara fa un any i, efectivament, nosaltres vam rectificar perquè coincidia, per això li 
he preguntat si només era l’IBI o algunes coses més, en algun altre pagament acabàvem 
dient que ens agradaria que fes la consulta sobre aquesta possibilitat a l’Organisme Tributari 
de la Diputació de Barcelona, vostè ens ha confirmat que sí, cosa que ens alegra.  

Sobre el tema de fa tres anys que no pugen els impostos, nosaltres també li vam dir en 
aquella ocasió ara fa un any que perquè no baixa’ls tenint en compte, sobretot perquè no 
baixa’ls entre cometes, tenint en compte mirant a l’estat d’execució del pressupost per sort 
per tots plegats vostè sempre recapten més del que planifiquen a l’inici de temporada en 
ingressos, en especialment en el tema de l’IBI.  

I sobre el tema de les ajudes, de les subvencions. Escolti’m, regidor Casasayas, nosaltres li 
vam passar tres, la que nosaltres veiem molt més clara és el tema de les famílies 
monoparentals que en altres estaments, com la Generalitat, tenen un carnet pautat, no sé li 
dona el títol de família nombrosa al primer que té dos fills i no sé que, hi ha uns indicadors 
per donar-los-hi, però sobretot el més important que nosaltres li vam traslladar és que volem, 
com en altres àmbits de l’administració, que una família monoparental estigui equiparable a 
una família nombrosa. Vostè ha fet aquí un plantejament que pot ser coherent “i si té uns 
ingressos de més de no sé quan?”, escolti’m doncs si fem aquest plantejament “ i si una 
família nombrosa el pare cobra 20.000 i la mare 200.000?”, Que se li impedeix per això? La 
normativa justa o injusta li dona la possibilitat com família nombrosa a tenir en aquest cas 
aquesta bonificació. Nosaltres l’únic que demanem per les famílies monoparentals és 
idèntic, cobrin més, menys, repeteixo, segurament la normativa de bonificació de famílies 
nombroses vostè té raó, a lo millor entre els dos cobren moltíssim, tenen molts ingressos, 
però això no els impedeix que la seva bonificació se’ls hi sigui aplicada, pues les famílies 
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monoparentals és el mateix l’únic via subvencions, està pautat, diu: “aquella en la qual les 
persones progenitores que té la guarda de fills o filles no percep la pensió d’aliments d’un 
d’ells o d’elles establert judicialment, tot i percebre-la aquesta inferior a la meitat de l’import a 
l’indicador de la renda de suficiència de Catalunya, l’IRSC vigent, mensualment per cada fill 
o filla”. Escolti’m, només demanem que s’equipari com ja tenen altres avantatges, i tenen un 
carnet, que aquest carnet, repeteixo, no se’ls hi dona perquè si. I després i els altres dos 
capítols, les altres dos ajudes que nosaltres li vam proposar, vostè no ens ha dit 
absolutament res tot i que la reunió pensem que va ser profitosa. I la nostra proposta 
acabava dient, que també s’ajusta a lo que vostè ha dit, “en cas de l’acceptació d’aquestes 
propostes ens comprometem a treballar de forma conjunta en la redacció d’unes bases 
reguladores per poder-les tirar endavant”. Vostè ha parlat de què faran unes bases, un 
reglament, escolti’m, nosaltres ens comprometem a treballar junts perquè aquests tres 
col·lectius tinguin aquest 50%, les monoparentals per equiparar-les a les nombroses i les 
altres també vam parlar amb vostè que estaríem disposats a ficar un tope, hi ha ajuntaments 
que ho estan fent, hi ha altres que ho començaran a fer ara, jo entenc que ens 
comprometem a fer unes bases, això es un punt de partida regidor Casasayas. Jo hi he 
entès, també hi he entès lo que vostè ha dit que caldrà veure quant import econòmic 
suposaria això, estic segur que es pot saber per ficar al col·lectiu, jo li diré uns números que 
tenia de l’any anterior, del 2014, que encara havia bonificacions, això ho vam parlar al Ple, 
per les famílies monoparentals, suposava un pagament d’uns 13.000 euros a l’any. No em 
digui que això suposarà un trasbals importantíssim en el pressupost. Una altra cosa és 
saber quants aturats o quanta gent més gran de 65 anys pugui haver-hi, però també caldrà 
veure qui són els que compleixen els requisits, qui són els que demanaran aquesta 
subvenció. Per tant, a mi m’agradaria que vostè agafés aquí, aquest Ple, el compromís de 
que treballarem plegats i que això es podrà plasmar en el pressupost. 

El regidor, senyor Josep Casasayas, diu: Vostè sap perfectament perquè el document 
aquest que té diu 13.000, perquè ja fa anys que les bonificacions de les famílies 
monoparentals van sortir de la llei, i sap que precisament a l’inici, les famílies 
monoparentals, eren menys, i han anat exhaurint aquesta bonificació que se’ls hi va donar 
des de l’Ajuntament però que era per dos, tres o quatre anys,  i per això em dona aquesta 
dada, però no fa referència a si es tornés a fer una convocatòria per famílies monoparentals, 
no fa referència a quantes serien perquè no ho sap, perquè no ho sap. Tampoc fa referència 
a que no tenen ni idea de quanta gent està en situació de més de 65 anys i que viuen sols a 
Martorell, no ho sap. Però insisteixo, quina diferència hi ha entre que visquin sols o que 
visquin acompanyats amb una pensió mínima, hi veuen diferència? És que nosaltres 
donarem, en les bases de subvenció, que no és que farem, no he dit jo que farem unes 
bases de subvenció, he dit estem fent, però abans de portar-les a terme hem de, o abans de 
portar-les a aprovació, hem de mirar que puja cadascuna. Per lo tant, tampoc tenen ni idea 
de si convé més per tipus de renda o perquè visquin sols o no visquin sols i això són els 
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temes de discussió dintre de l’equip de govern per veure si tirem per una via o tirem per un 
altra, aquests són els dubtes. El dubte no està en donar una subvenció, el dubte està en 
mesurar que les subvencions siguin les adequades a la gent que ho necessita. En el cas de 
Movem, en el cas de Movem tampoc aporten datos ara perquè tampoc els tenen, jo ho 
entenc que no els tinguin, per lo tant, poder fer un brindis al sol dient, jo és que rebaixaria el 
50% a no sé qui, és molt fàcil, això és molt fàcil. Insisteixo, si finalment a les sis propostes, a 
les cinc propostes, a les tres de l’altra banda diguessin que sí a totes estic segur que sortiria 
una sèptima i estic segur, segur, que vostès s’han plantejat tot aquest tema de subvencions 
des de fa molt temps però sempre des de después de l’últim dia que van governar;mentres 
van governar, mentres van governar no ho van poder fer, mentres van governar a Castellví 
no ho van fer. Aquí si que ho veuen clar, ara sí, perquè ara no hi ha cap tipus de .... i no cal 
fer números, i si nosaltres, vostè mateix ho ha dit, tenim sort de fer tancaments positius, no 
és qüestió de sort és qüestió de gestionar-ho, i quan es gestiona malament els tancaments 
són negatius i quan es gestiona bé els tancaments són positius, ja ho sap, sap a que em 
refereixo? Perfectament ho sap. Per lo tant, aquí, no és lo mateix que en tots els 
Ajuntaments, aquí gestionem, gestionar bé vol dir tancar en positiu i llavors poder plantejar-
nos amb diferents opcions perquè clar, tots hem oblidat que vam ser l’Ajuntament pioner en 
donar subvencions per la suficiència energètica, subvencions que vol dir diners, un sobre 
l’altre, pioners, no ho feia ningú quan ho vam plantejar aquí, això no se’n recorden ja tots 
vostès i és així, vam ser els primers de fer això, después hem intentat fer-ho a altres 
ajuntaments però jo crec que podríem contar-los i serien menys del 10% d’ajuntaments de la 
província de Barcelona que tenen un pla d’ajut social com el que tenim aquí i de la comarca 
ni un, de la comarca ni un, un pla d’ajuts com aquest, de la comarca ni un. 

Per lo tant, insistim, lo que portem a aprovació és el que en aquest any no apugem impostos 
igual que els tres anys anteriors. Lo que portem a aprovació és que aquest any, per primera 
vegada, això sí, l’IBI i només l’IBI es podrà pagar en quatre parts. Això és lo que porta aquí a 
aprovació i lo que portarem a aprovació, quan estigui fet ja els farem partícips, és una 
bateria de noves subvencions que estaran incloses en el pressupost. 

Sotmesa la proposta a votació és 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, i 7 
abstencions formulades pels senyors LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ 
ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN 
CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA i ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ: 
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El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació 
i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.  
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici 
de la seva aplicació.  
 
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats.  
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a 
eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb 
els ciutadans.  
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes al text de l’Ordenança fiscal núm. 1, 
reguladora de l’Impost sobre béns immobles, obeeixen al compliment de les previsions 
normatives esmentades anteriorment.  
 
Aquest expedient ha estat fiscalitzat per la Intervenció municipal.  
 
  
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora 
de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2017, que a continuació es detallen:  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES  
 
Article 5è. Bonificacions.  
 
. L’apartat 2. lletra d), queda redactat de la següent manera:    
 
“2. Bonificacions de caràcter potestatiu:  
 
d) Gaudiran d’una bonificació del 45% en la quota íntegra de l’impost els immobles 
qualificats en el seu dia per l’Instituto Nacional de la Vivienda com habitatges de protecció 
oficial subvencionats, compresos en la relació annexa al decret de l’alcaldia de Martorell 
núm. 557/2015, de 20 d’abril.  
 
La bonificació s’aplicarà cada exercici fins que es mantingui vigent la qualificació de 
protecció oficial, i en tot cas fins l’exercici 2027.”  
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Article 7è. Tipus de gravamen i quota  
 
. En el punt 2, es modifica el tipus de gravamen dels béns de naturalesa urbana, que del 
0,86% passarà a ser el 0,796%, en el supòsit que la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2017 aprovi l’aplicació dels coeficients d’actualització dels valors cadastrals, 
publicats en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) núm. 238 del dia 1 d’octubre de 2016.  
En el cas que la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017 no aprovi 
l’aplicació dels coeficients d’actualització dels valors cadastrals, publicats en el Butlletí 
Oficial de l’Estat (BOE) núm. 238 del dia 1 d’octubre de 2016, el tipus de gravamen dels 
béns de naturalesa urbana continuarà essent el 0,86%  
 
Article 10.- Règim d’ingrés  
 
. L’apartat 2. queda redactat de la següent manera:  
 
“2. Sens perjudici de l’anterior, per aquells rebuts amb domiciliació bancària, el cobrament 
s’efectuarà en quatre terminis, procedint-se al cobrament de la quarta part de la quota en 
cadascun d’ells.”  
 
Segon. Exposar al públic l’acord precedent, mitjançant anunci inserit als taulers d'edictes 
físic i electrònic de l’Ajuntament de Martorell, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
a un diari dels de major difusió de la província, durant trenta dies hàbils a comptar des del 
següent al de la darrera de les publicacions. En aquest termini les persones interessades 
poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se formulat reclamacions, l’acord 
d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un nou acord plenari.  
 
Tercer. En cas de no haver-se produït reclamacions, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de 
la província de Barcelona l'acord definitiu i el text íntegre de les modificacions.  
 
 
4.  PROPOSTA D’APROVACIÓ PER A L’ANY 2017 DE DOS DIES FESTIUS 
ADDICIONALS D’OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA AL TERME MUNICIPAL DE 
MARTORELL. (EXP. 3035/2016-G). 

 
Al començament d’aquest punt abandona la sessió el regidor senyor Lluís Esteve. 

Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 10 d’octubre de 2016. 

 
El regidor, senyor Lluís Amat, hi intervé: Doncs, efectivament, portem la proposta 
d’aprovació per l’any 2017 dels dos dies festius addicionals, d’obertura comercial autoritzada 
al terme municipal de Martorell. Com bé saben, la Generalitat de Catalunya proposa vuit 
dies i en aquest cas deixa la potestat de marcar dos dies més a cada ajuntament, en aquest 
cas, en aquest any, la nostra proposta es 15 d’agost i 31 de desembre. 
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El regidor, senyor José A. Simón, diu: El nostre vot serà l’abstenció donat que no sabem 
l’opinió de les dues associacions de comerciants de Martorell. 

El regidor, senyor Lluís Tomàs, diu: He llegit la proposta, em vaig mirar l’informe o 
l’expedient i una mica coincidint amb el que ha dit el regidor Simón, no existeix cap proposta 
per escrit de Nou Martorell, del Centre Comercial La Vila, dels botiguers de l’altra entitat, 
tampoc vam veure que hi havia cap resposta per part dels paradistes del Mercat Municipal i 
només van respondre dues de les entitats que hi ha de grans superfícies aquí a Martorell. 
Bé, tenim que explicar que això ve condicionat una mica, per triar aquestes dates, després 
de conèixer també les dates que ja ha autoritzat de fet la Generalitat. Nosaltres ens hem 
ficat amb contacte, igual que va fer el tècnic de Comerç de forma verbal amb alguns 
comerciants per demanar-los-hi la seva opinió i veiem com hi ha una altra proposta, també 
entendríem que quan van sortir d’aquí no la van presentar per escrit, però nosaltres sobre la 
proposta del 31 de desembre estaríem d’acord però no part amb la proposta del 15 d’agost 
amb motiu de la festa major i època de vacances. Nosaltres proposaríem la de mantenir la 
de 31 de desembre atenent també al vistiplau dels centres comercials, també caldria veure 
de les grans superfícies que diuen els treballadors de tenir que estar el 15 d’agost treballant 
amb motiu de la festa major i proposaríem un parell de dates opcionals en aquest 15 d’agost 
que serien el 5 de març, com darrer dia de la campanya de rebaixes, o en aquest cas el 
diumenge 23 d’abril coincidint amb Sant Jordi tenint en compte que aquests dies, ara penso 
en el centre comercial La Vila, són dies que hi ha moltíssima activitat, que segurament molts 
més possibles compradors hi hauria que no pas el 15 d’agost. Per lo tant, nosaltres 
proposaríem aquestes dues dates alternatives i també ens sorprèn que les dues entitats de 
botiguers no hagin presentat cap proposta i tampoc ni tant sols de forma verbal que els 
paradistes del Mercat Municipal Les Bòbiles hagin respost; 5 de març, 23 d’abril, tots dos 
dies són diumenge. 

 

El regidor, senyor Lluís Amat, diu: Bé, bona nit novament dos coses no es cert que les 
comissions   són verbals les comunicacions que es fan des de la regidoria són escrites 
sempre, no aquest any, tots els anys tots els anys, no fa pas gaires que es permet a les 
entitats municipals obrir dos dies més, una altra cosa és que les entitats ens contestin per 
escrit, o no, però s’ha parlat amb tothom i s’han fet vàries peticions per obtenir aquesta 
informació, més ara  per deixar-ho clar. També  deixar clar que la possibilitat d’obertura és 
potestativa no és que s’estigui obligant a ningú a obrir, senzillament és la possibilitat si vostè 
vol obrir dintre d’agost, obri. Sinó no obri. 

Per últim, és una feina de l’equip de govern el potenciar cada vegada més el que nosaltres 
en diem la cultura comercial com vostès hauran vist, que a demés les nostres festes 
populars, les nostres festes locals, estan agafant un caire jo crec de més envergadura i el 
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que ens he sembla tant, des de la regidoria de Cultura,  com des de la regidoria de Comerç, 
el que és molt important el potenciar no només la cultura, l’activitat d’oci, sinó que afegir-hi 
en aquells casos que pertoqui, que es pugui fer una activitat comercial afeixida, és per això, 
que entre altres dies, o altres esdeveniments que es fan, que ja tenen un potencial 
important, hem considerat que el 15 d’agost és un dia molt adient. Gràcies. 

El regidor, senyor Lluís Tomàs, diu: Sr. Alcalde, molt breu, i comentat el fet dels 
comunicats, això és el que ficava l’expedient, que s’havien fet unes consultes verbals, sinó 
vaig malament, una altra cosa és que no hagin fet cap document dient que ens és igual el 
dia o que obrirem si volem, o no volem, i aquí ningú està discutint al contrari, vaig traslladar 
al regidor de Cultura, la bona iniciativa de tots aquests últims moviments que s’estant fent, 
tant a nivell comercial com cultural de participacióde molta gent, això, regidor Amat no he 
discutit en cap moment, nosaltres torno a repetir, proposaríem el 5 de març, el 8 d’octubre 
lligat una mica amb això que dèiem de la Festa del Roser, i el moviment que hi ha de gent, i 
no pas el 15 d’agost, perquè en aquest cas tenint en compte que  només han respost ells, se 
li està fent, o si li dona la raó a les úniques propostes que han arribat, que són per part de 
les grans superfícies. No sé quin tipus de contacte han fet? no discuteixo, que la regidoria el 
regidor s’hagi preocupat i hagi anat a veure però penso, que podríem haver fet, penso... 
regidor Amat, algun esforç més, res més. Gràcies. 

El regidor, senyor Lluís Amat, diu:  Només per acabar i ser molt breu,  repeteixo les 
comunicacions les fem sempre per escrit, en una primera instància,  i després verbalment 
perquè ens trobem molt en aquestes entitats, i per últim, jo no menystindria la Festa Major, 
és la nostra festa més gran, per tant, jo crec que el dir que el dia de la Festa Major ja poca 
gent, doncs realment jo crec que hi ha molta gent, amb la línia que portem encetada fa dos o 
tres anys, cada vegada funciona més bé, i crec que pot ser una oportunitat pels comerços 
poder obrir aquests dies. Gràcies. 

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 11 vots a favor dels senyors/es XAVIER 
FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, 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 
LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS i 
ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, i 3 abstencions formulades pels senyors/es JOSÉ A. 
SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA i ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ: 

I.- L’article 1.2.c) de la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a 
determinades activitats de promoció estableix: “El nombre de diumenges i festius en què 
poden romandre oberts els establiments comercials és de vuit l’any. Cada ajuntament ha de 
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fixar dos festius més per al seu àmbit territorial municipal, que s’han de comunicar d’acord 
amb el que estableixi una ordre de departament competent en matèria de comerç.”  
 
El precepte transcrit ha estat desenvolupat per l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la 
qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies 
festius per als anys 2016 i 2017, els articles 1, 5 i 6 de la qual assenyalen: 
 
“Article 1 
Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al 
públic per als anys 2016 i 2017, d'acord amb el que estableix la Llei 3/2014, de 19 de febrer, 
d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC núm. 
6568, de 24.2.2014), són els següents: 
 
Per a l’any 2016: 
3 i 10 de gener. 
3 de juliol. 
15 d’agost. 
6, 8, 11 i 18 de desembre. 
 
Per a l’any 2017: 
8 de gener. 
2 de juliol. 
1 de novembre. 
6, 8, 10, 17 i 24 de desembre. 
 
Article 5  
6.1 Als efectes del que preveu l'article 1.2.c) de la Llei 3/2014, els ajuntaments, amb l'acord 
previ de l'òrgan competent, han de comunicar a la Direcció General de Comerç, els dos dies 
festius addicionals d'obertura comercial autoritzada aplicables al seu àmbit territorial 
municipal. Les comunicacions preceptives s'han de presentar abans del dia 30 de octubre de 
2015 en el cas de l'any 2016, i del 31 de octubre de 2016 en el cas de l'any 2017. Per 
determinar les dates dels dos dies addicionals els ajuntaments han de tenir en compte el 
que estableix l'article 1.2.d) de la Llei 3/2014. 
6.2 A instàncies del Departament d’Empresa i Ocupació es publicarà al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la relació de les dates addicionals comunicades pels ajuntaments. 
 
Article 6 
En el supòsit dels municipis els ajuntaments dels quals no hagin presentat la comunicació 
preceptiva a què fa referència l'article 5 dins dels terminis previstos, s'entendran com a dates 
escollides i aplicables als seus àmbits territorials respectius el dia 1 de novembre i el dia 4 
de desembre en el cas de l’any 2016 i el dia 12 d’octubre i el dia 3 de desembre en el cas de 
l’any 2017.” 
 
II.- L’informe emès pel tècnic de comerç, mercats i consum, en data 5-10-2015 diu 
literalment:  
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I.- Atesa la normativa reguladora dels horaris comercials de la Generalitat de Catalunya, a 
través de la ordre EMO/156/2015 de 22 de maig, on s’estableix el calendari d’obertura dels 
establiments comercials pels anys 2016 i 2017. 

II.- La empresa Mercadona, expressa a través de la seva instancia de  15 de setembre de 
2016 amb número 2596-2016 de registre d’entrada en aquest Ajuntament que un dels dos 
festius addicionals sigui el dia 31 de  desembre de 2017; l’altre festiu els és indiferent; la 
empresa Carrefour  expressa ( instància de 22-9-2016 núm. Registre d’entrada 2721/2016) 
que els dos dies addicionals per obrir en festiu siguin el dia 31 d’agost de 2017 i el dia 15 
d’agost de 2017.    

III.- Demanada  la proposta als representats de les associacions de botiguers del Centre 
comercial de la Vila i de Nou Martorell ( correu electrònic de data 13-9-2016 ) aquests,  fins a 
data d’avui, no han contestat però si que esmenten verbalment al tècnic de la regidoria que 
els és indiferent quin dels dos dies addicionals es triïn.  

Es per això que escoltats als agents comercials implicats,  proposem els següents canvis:  

1. Que els dos dies dos festius addicionals en que el comerç  pot obrir en festiu i 
que son potestat de l’ajuntament de Martorell siguin els dies  31 de desembre 
de 2017 ( diumenge) i  el dia 15 d’agost  de 2017 ( dimarts). 

2. Així doncs la proposta de calendari de festius en que pot obrir el comerç a 
Martorell  pel 2017 seria el següent:  
 
8 de gener 
2 de juliol 
15 d’agost 
1 de Novembre 
6,8,10,17,24,31 de desembre 

 
 L’Ajuntament Ple, acorda:  
 
Primer.- Fixar per a l’any 2017 com a dos dies festius addicionals d’obertura comercial 
autoritzada al terme municipal de Martorell els dies 15 d’agost (dimarts) i 31 de  desembre 
de 2017 (diumenge). 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació de Botiguers del Centre Comercial la Vila de Martorell, a 
l’Associació de Botiguers Nou Martorell, a l’Associació de Comerciants del Mercat municipal 
de les Bòbiles, als establiments de Carrefour, Mercadona de Martorell, així com al 
departament d’activitats de l’Ajuntament de Martorell. 
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Tercer.- Establir que una vegada autoritzat aquest canvi per la Direcció General de Comerç, 
aquest Ajuntament haurà de fer-lo públic adequadament, per tal que els establiments 
comercials situats al seu terme municipal en prenguin coneixement. 
 

 
DICTÀMENS DE L’ÀREA  DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 

  

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MARTORELL A L’ÀMBIT DEL SECTOR P-7 
INDUSTRIAL SOLVAY DE  MARTORELL. (EXP.  3024/2016-G). 
 
Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, de data 
10 d’octubre de 2016. 
 
El regidor, senyor Adolf Bargués, diu: Doncs, tal com tenen en la documentació que se’ls 
ha facilitat, un cop replantejada l’obra, i ficada aquesta sobre el terreny, s’ha vist que 
l’aplicació del Pla General d’Ordenació Urbana, i la planificació puntual del  que és el P-7, 
s’havia de buscar una solució, doncs, per modificar aquesta modificació puntual d’aquest 
Pla, és per això, que portem aquest punt a aprovació són tres les vessants que es varien. 

Una vessant és aquesta tenir aquesta poder fer aquesta modificació puntual, ja un tema 
topogràfic important, que un cop fets els carrers, s’hagut d’ajustar. 

Un segon punt, que és un RAK de sortida, recordem que aquest polígon industrial està fent 
en una parcel·la, on ja existeix una indústria, doncs aquest RAK, en un principi es pensava 
que es podria reubicar i treure fàcilment, i tècnicament és impossible  fer-ho.  

Després també, un tema de garantir el que són els costos de manteniment i el que són els 
tributs, que l’Ajuntament quant recepcioniaquesta obra dit entre ras i curt, aquesta obra 
pugui compensar el manteniment d’aquests carrers, doncs, amb els ingressos de les 
indústries que estiguin allà establertes. 

El regidor, senyor José A. Simón: Gràcies, com bé ha  explicat el regidor Bargués, això 
és, una modificació puntual que es fa al P-7, perquè els qui ens estigui sentint per la ràdio 
ara mateix, és el Polígon Industrial que quant vas per l’autovia veus al costat de Can Bros, 
que s’està construint  ara mateix i fa un any si no vaig errat que es va fer una modificació 
puntual, també per aquest polígon industrial. 

Per la gent que ens estigui sentint que vol dir això, això vol dir, que fa un any, es va 
modificar el Pla General, que és la norma urbanística que regula tot el urbanisme de 
Martorell, ens vam fer i donar unes llicències, vam fer una sèrie d’estudis topogràfics, viaris, i 
demés molt costosos, tot s’ha de dir, i resulta que l’empresa que ja està executant l’obra, vol 
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canvis, ens trobem en la paradoxa de que en comptes que l’empresa, s’hagi d’ajustar a la 
legislació, ajustem la legislació al que diu l’empresa, és per la gent que ens està escoltant, 
imaginin aquest supòsit: 

Demanen un permís per fer-se una casa amb el planejament urbanístic d’ara mateix, i 
vostès demanen permisos, presenten documentació, i compleixen tota la norma. Després va 
avançant la casa, i vostès detectant una sèrie de coses, que diuen no... escolta m’has de 
canviar el Pla Urbanístic, i en comptes de canviar tu com a propietari la teva obra en aquest 
cas, en aquest cas obra industrial, es demana a l’Ajuntament que canviïn el Pla Urbanístic, i 
l’Ajuntament ho fa. Per segona vegada. Que no es van fer estudis topogràfics?. Estaven 
malament tots aquests estudis? I s’han adonat un any més tard?. Jo sincerament Sr. 
Bargués, crec recordar quant vostè estava en l’oposició aquestes coses no les deixava 
passar! 

Em sobte que ara vostè amb aquesta facilitat digui bueno això, bueno vam fer un projecte, i 
ara el projecte no s’ha de canviar el projecte, sinó s’ha de canviar el planejament urbanístics 
de tot el municipi d’aquell sector, per això, el nostre vot serà en contra, i farem al·legacions. 
Gràcies. 

El regidor, senyor Adolf Bargués, diu: Sr. Simon la modificació puntual correspon 
exactament allò diu la gent, que el mapa no és el territori, i quant es trepitja el territori es veu 
quines són les mancances o quines són els problemes d’execució, quant tens unes 
parcel·les amb les quals has de fer uns rebaixos de terra, per entrar, i l’entrada directament 
a Can Bros i veus que pots permetre a la promotora edificar el percentatge que toca quant        

ell ho fa a ple dret i diu, mira edificaré fins aquí, i veus que surten un talussos excessius, el 
cas es plantejar, i dir escolta’m el que vull, és el millor per Martorell, el millor pel promotor, 
per favor, ni tinc fal·làcies, la modificació aquesta s’ ha fet primer: 

-Disposar d’un instrument urbanístic adequat li lleixo perquè és exactament això, i després 
es va a mirar sisplau  les obres, passa em consta que passa sovint, per allà a Can Bros, 
doncs abans d’arribar per sota de l’autovia  ma esquerra miri allà el desnivell que es pot 
generar, sí s’aplica el Pla tal com està dibuixat ara, per això aquesta modificació. Aquesta 
modificació millora substancialment el que estava previst, diu: 

Un cop executades les rasants de la urbanització i vistos els projectes presentats per la 
sol·licitud de les llicències d’obres, s’ha pogut comprovant que aplicant els paràmetres 
vigents segons els PGO i el Pla Parcial,no es poden resoldre adequadament el límits de les 
parcel·les, per tal de facilitar la implantació de les noves edificacions i evitar murs de gran 
alçada és considera necessari que es reguli de forma detallada, l’adaptació topogràfica i la 
definició de les tanques dels límits de les parcel·les, atenent la singularitat topogràfiques, 
tipològiques i la preexistència del sector el que abans els estava dient, de que allà havia una 
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indústria, i era Air Liquide  que ja estava implantada a la zona, per tant, es planteja que el 
instrument urbanístic més adequat per regular de forma detallada aquest aspectes 
específics sigui el Pla Parcial. 

El segon punt és ajustar la zonificació d’un tram del RAK, de conduccions de substàncies 
químiques, per tal de reconèixer la realitat existent, i en concret, els trams extrems de 
connexió en les instal·lacions d’Air Liquide, i Solvay, en aquest cas en el trams externs del 
RAT, s’ha pogut comprovar que és tècnicament inviable desviar-lo tal com preveia 
l’ordenació vigent, el sòl que ocupen aquests trams, està qualificat de parcs i jardins, i en el  

PGO vigent, es preveu reordenar aquest sòl dins del mateix àmbit, en manera compatible 
amb la seva ordenació sense alterar la seva funcionalitat, localització i la seva superfície per 
tant, la superfície resultant del sòl, es manté. Les noves zones verdes s’han qualificat de PJ, 
s’han previst enganxades a la parcel·la d’Air Liquide, ampliant la zona verda prevista al 
costat d’aquesta  situant la major part al costat del vial i de l’accés a la parcel·la. 

El tercer punt i últim garantir l’equilibri entre costos i tributs al sector, per tal d’assegurar el 
funcionament del polígon des del primer  moment, atès de la dinàmica immobiliària d’aquest 
i el costos excessius del manteniment de la urbanització, vist el projecte de urbanització 
redactat posterior a la modificació, i vistos els elements tècnics derivats d’aquestes el 
manteniment de la urbanització generarà unes despeses excessives provocant un 
desequilibri entre càrregues i costos, que en un primer moment no tindran compensació en 
el tributs i taxes municipals per tant, i segons l’article 68.7 de l’RLU, es proposa imposar a 
les persones propietàries de conservar les obres de urbanització agrupades legalment com 
a junta de conservació, durant un termini inicial màxim de 5 anys, a partir de la recepció total 
o parcial de les obres de urbanització, que és temps que en condicions normals de l’activitat 
econòmica el sector hauria de tenir consolidada l’edificació en dues terceres parts, en tot cas 
aquest termini inicial serà prorrogable per acord municipal, per un període màxim de 5 anys 
més si la seva finalització no s’ha arribat al grau de consolidació de l’edificació indicat, tot i 
que en aquest tres punt no ajuden a ningú, no ajuden al promotor no devasten territori, no 
generen més sostre del que ja hi ha,  adeqüen la realitat existent la planificació urbanística  

a la realitat existent. Moltes gràcies. 

El regidor, senyor José A. Simón: Entenc que pel que vostè diu Sr. Bargués els estudis 
topogràfics, estudis que demés es van fer, estaven malament fets?, suposa que sí estaven  
malament fets?, pensa prendre mesures contra qui va fer aquests estudis? sí ara resulta que 
estan malament i hem de modificar el Pla, pregunto?, vostè confirma que això estava 
malament que aquells estudis no s’adequaven a la realitat?, ara canviem el Pla General per 
adequar a la realitat, al que és la realitat, o sigui que aquest estudis no estàvem ben fets?, 
repeteixo, prendran mesures contra qui va fer aquests estudis? Gràcies. 
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El regidor, senyor Adolf Bargués, diu: Sí vostè una regulació aquesta regulació li permet 
fer una obra, i aquesta obra quant l’està executant és millorable aquest Govern sempre farà 
la millor obra que sigui pel municipi de Martorell, no hi ha cap errada de cap tipus la 
planificació et permet edificar, el que et permet edificar, i on et permet edificar-ho, i si vostès 
com a promotor vol fer una promoció, i aquesta promoció en dret a llei, tu t’adones com a 
govern municipal que es  podrien modificar i es podria arreglar això, va en benefici de tots, i 
no va detriment de ningú, en aquest cas de que faci la promoció d’aquest polígon industrial, 
no hi ha més, no hi més cera, clar no penjarem a ningú, clar que no. Moltes gràcies. 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 11 vots a favor dels senyors/es XAVIER 
FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, 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, i 7 vots en contra dels senyors/es 
LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MAQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, 
ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA i 
ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ: 

I.- L’arquitecte municipal, Rodrigo Alaminos Rodríguez, ha redactat el projecte de 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell (PGOU) a l’àmbit del 
sector P-7 industrial Solvay de Martorell. 
 
Els objectius d’aquesta modificació puntual del PGOU són els següents: 
. L’ajust de la normativa que regula l’adaptació topogràfica i les tanques resultants en 
relació a la millora de les condicions d’execució i integració de la urbanització del sector i el 
seu entorn. 
. L’ajust de la zonificació prevista per reconèixer la posició final del rack de conduccions de 
substàncies químiques per subministrament dels processos de producció de l’empresa Air 
Liquide. 
. L’ajust de les càrregues urbanístiques del sector en relació al manteniment dels serveis 
tècnics resultants de la urbanització. 
 
II.- La legislació aplicable a la present modificació del PGOU és la següent: articles 73 i 74, i 
82 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme; articles 102 a 104, i 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; i articles 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
III.- En base a la legislació assenyalada cal dir que els plans d’ordenació tenen vigència 
indefinida. No obstant això, en exercici del “ius variandi”, l’Administració quan les 
circumstàncies li demanin per a una major satisfacció dels interessos generals d’ordenació 
del territori pot procedir a la seva modificació. 
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La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se 
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. Les propostes de 
modificació d’una figura del planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de 
la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència en relació amb els interessos públics i privats 
concurrents. 
 
IV.- El secretari d’aquest Ajuntament va emetre informe sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir, el qual es troba incorporat a l’expedient. 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Martorell a l’àmbit del sector P-7 industrial Solvay de Martorell, promoguda per l’Ajuntament 
de Martorell. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 
de Martorell a informació pública durant un termini d’un mes, mitjançant anuncis inserits al 
Butlletí  Oficial de la província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació al municipi, i als taulers d’edictes de la Corporació i de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Martorell. 
 
Durant aquest temps l'expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui 
examinar-lo, per tal que es puguin formular les al·legacions oportunes. 
 
Tercer.- Suspendre en l’àmbit assenyalat en el corresponent plànol de la present 
modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell, en compliment del que preveu 
l’article 73.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la tramitació de plans urbanístics derivats 
concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també l'atorgament de 
llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial. La durada de la suspensió serà 
de dos anys a comptar des de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona. En qualsevol cas, els efectes de la suspensió s’extingiran amb 
l’entrada en vigor de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell, per 
raó de la publicació de la seva aprovació definitiva. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’àrea de territori i sostenibilitat. 
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DICTÀMENS DE L’ÀREA  DE SERVEIS A LES PERSONES: 
 

6. PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI 
INTERADMINISTRATIU SUBSCRIT AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ 
SOCIAL DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA CONCERTACIÓ DEL CDIAP. (EXP. 
2956/2016-G). 
 Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, de data 10 d’octubre de 2016. 

La regidora, senyora Núria Canal, diu: Bé bon nit, com vostès ja sabran el 17 de 
desembre del 2015, es va signar la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa 
entre el departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Martorell, per la 
prestacions de serveis del Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç de 
Martorell, el que coneixem amb l’acrònim de CDIAP, el pacte primer d’aquesta pròrroga el 
que s’estableix és que tindrà una durada fins al 31 de desembre del 2016, i que pot ser que 
es vagin signant pròrrogues expresses per anys successius, fins al 31 de desembre de l’any 
2029, és en aquest sentit, i és amb aquest cas que l’Ajuntament de Martorell creu 
convenient doncs i necessari pel manteniment d’aquest centre que se signi la pròrroga per 
l’any 2017, per tant, el que es porta a l’aprovació d’aquest Ple, és sol·licitar que per l’any 
vinent hi hagi una pròrroga del Conveni de col·laboració entre el departament de treball afers 
socials i família de la Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament per la prestació d’aquests 
serveis de CDIAP. Gràcies. 

El regidor, senyor Lluís Tomàs, diu: Gràcies Sr. Alcalde, molt breu, ja va sortir a la Junta 
Rectora o la Comissió Informativa corresponent, es va estar comentant que baixava el 
mòdul, que passava de 33,47 a 32,87 un 1,8% així ho va comentar el regidor Arpal, la meva 
pregunta és els hi ha dit perquè baixa el preu del mòdul? Ens mantenen les mateixes hores 
que el Conveni anterior? S’han reduït les hores? Sobre tot ha variat el tema de les hores? I 
si els hi ha donat alguna explicació del perquè ha baixat el preu del mòdul? Tot i això ja els 
hi adelantariem nosaltres, votarem a favor. 

La regidora, senyora Núria Canal, diu: Sí efectivament, ja ho vam estar comentant a la 
Comissió Informativa i ja li vam aclarir, que l’import dels mòduls certament ha disminuït en 
1,8% en compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària, és a dir  en el Decret 
3/2010 de 29 de maig. En quant a les hores són exactament les mateixes i 17.544 i 
evidentment l’import màxim també és el 576671,28€ IVA exclòs, tal i com li vam estar 
comentant. Gràcies. 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents: 
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I. En data 17 de desembre de 2015 es va signar la pròrroga del conveni de col·laboració 
interadministratiu entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Martorell, per a la prestació dels serveis dels centres de 
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Martorell, del conveni subscrit en data 
29 de novembre de 2013. 

II. D'acord amb la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals administratives, financeres 
i del sector públic, en la qual s'establia la supressió de l'lnstitut Català d’Assistència i Serveis 
Socials (ICASS), i el Decret 130/2014, de 30 de setembre, de modificació del Decret 
332/2011, de 3 de maig de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, 
la Secretaria d'lnclusió Social i de Promoció de I'Autonomia Personal (SISPAP), del 
Departament de Benestar Social i Família, es subrogava en tots els drets i obligacions 
de I'ICASS. L’article 6 del Decret 86/2016, de 19 de gener, estableix que la Direcció 
General de Protecció Social assumeix les funcions de l’anterior Secretaria d’Inclusió 
Social i Promoció de l’Autonomia Personal. 
 

III. El pacte primer de la pròrroga esmentada estableix la vigència d’aquest fins el 31 de 
desembre de 2016 i que pot ser prorrogat amb pròrrogues expresses per anys successius 
fins el 31 de desembre de 2029, per acord d’ambdues parts, sempre que no hi hagi 
denúncia per qualsevol d’elles amb una antelació de 2 mesos, en el cas que es 
continuïn complint els pactes estipulats i sempre d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries. 
 

IV. L’Ajuntament de Martorell creu convenient i necessari per al manteniment del centre la 
subscripció de l’esmentada pròrroga del conveni. 

V. D’acord amb l’escrit de la Direcció General de Protecció Social cal un acord de Ple per tal 
de sol·licitar dita pròrroga. 

Primer.- Sol·licitar per a l’any 2017 la pròrroga del conveni de col·laboració 
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Martorell per a la prestació dels serveis dels 
centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Martorell, que es regirà 
pel següents pactes: 
 

“PACTES: 
 

Primer.- Objecte 
Es prorroga amb efectes 1 de gener fins el 31 de desembre de 2017 el conveni 
de col·laboració interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i l’Ajuntament de Martorell per a la prestació dels serveis dels centres de 
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Martorell. 
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Segon.- Facturació 
Per donar compliment a l’article 2.3 del decret llei 3/2010, de 29 de maig, de 
mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció 
del dèficit públic, l’import dels mòduls de la cartera es reduirà l’1,8%. 

 

 

Servei 
Preu €/hora (s/s IVA) 

mòdul cartera mòdul 2017 
mòdul cartera < 

  
CDIAP 

 
33,47 

 
32,87 

 

El Departament abonarà, prèvia presentació mensual de factures, per mesos 
vençuts i hores reals, inclosos tots el conceptes, a càrrec de la partida 
pressupostària D/251000200/315L/0000, la quantitat màxima següent: 

 

Vigència Servei Hores Preu 
€/hora 

  

Import màxim 
€ (s/s IVA) 

01/01/2017 
a 
31/12/201
 

 
CDIAP 

 
17.544 

 
32,87 

 
576.671,28 

 

Tercer.- Pacte Finançament del conveni 
Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, la 
Generalitat de Catalunya ha de compensar a l’ens local amb l’import previst al 
pacte segon i aquests obliga a executar el pressupost d’acord amb els conceptes 
de despesa en aquest establerts. Així mateix, l’ens local ha de justificar l’actuació 
efectuada en la forma, terminis i condicions que preveu el pacte segon i trametre a 
la Generalitat de Catalunya, juntament amb aquesta documentació, l’escrit de 
proposta de pagament sol·licitant l’abonament de l’import corresponent, perquè 
aquesta en el termini màxim de dos mesos, des de la recepció de l’escrit de 
proposta, notifiqui la conformitat a l’ens local, el que comportarà el reconeixement 
de l’obligació de pagament1 i la condició de deute vençut, líquid i exigible. 
 

Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura del conveni i de tota la documentació 
que se’n derivi per a l’efectivitat del present acord. 
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Tercer.- Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, així com als departaments d’intervenció i comunicació de 
l’Ajuntament. 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 

7. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I 
ESQUERRA DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, JOANA ORTEGA, IRENE RIGAU I 
FRANCESC HOMS AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 
9N. 
 
La regidora, senyora Nuria Canal, llegeix la moció: 

 
“ANTECEDENTS  

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes 
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. 
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem 
acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La 
resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se 
contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i 
Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau.  

El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres 
van rebre la imputació del TSJC per l’organització del 9N i van ser citats a declarar durant el 
mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemorà el 75è aniversari 
de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusava de quatre delictes: desobediència, 
obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; 
amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó. A més, el 19 de 
maig del 2016, mig any després i responent a criteris polítics i que no pas jurídics, el 
Tribunal Suprem va imputar l’exconseller de la Presidència Francesc Homs per col·laborar 
en el desenvolupament del 9N. Homs ha hagut de declarar en qualitat d’investigat davant el 
Tribunal Suprem el passat 19 de setembre per defensar-se de les acusacions. 

El 28 de juny del 2016 el jutge Joan Manel Abril va tancar la instrucció i desestimar la petició 
d'arxivament de la causa contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta 
del Govern Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau. El passat 3 d’octubre, 
la Fiscalia ha demanat 10 anys d'inhabilitació per a l'expresident Artur Mas i nou per a 
Ortega i Rigau, segons l'escrit d'acusació presentat davant del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) pels fiscals del cas, Francisco Bañeres i Emilio Sánchez Ulled. Ara 
aquest procés queda a l’espera que siguin cridats a declarar a judici.  
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Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, 
sense precedents a l’Europa del segle XXI. Es tracta d’un procés penal amb una clara 
connotació política ja que en cap país democràtic s’ha encausat a ningú per escoltar a la 
gent i posar les urnes sense vinculació legal. 

Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS   

1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la 
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el 
futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014, així com també expressar el suport a 
l’imputat Francesc Homs i a totes aquelles persones que puguin ser encausades per 
defensar els drets democràtics del poble català.  

2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar 
processos democràtics.  

3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Martorell amb el dret democràtic del poble de 
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.  

4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, 
als afectats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, al Tribunal Suprem, a l’Assemblea Nacional Catalana, Omnium Cultural, 
l’Associació de Municipis per la Independència i fer-la públic a través dels mitjans públics 
municipals.”  

El regidor, senyor Francesc Arpal, diu: Mocions com la que presenten vostès avui aquí al 
Ple son el tipus d’espectacle que organitzen quant perden els arguments, i llavors una 
vegada més ens fan les víctimes, es sí aquestes persones compareixen davant els tribunals, 
sincerament es perquè s’ho han guanyat a pols, amb la seva confrontació directa amb les 
institucions de l’Estat, i decidint saltar-se les lleis quant no els hi convenen o no els hi 
agraden, per tant, doncs, s’ha de dir alt i clar han estat uns irresponsables, i com a tal 
comencen a pagar les conseqüències no es pot utilitzar un parlament per desafiar 
contínuament l’estat de dret i la Constitució, miri! Els hi agradi o no! vivim en un estat de 
dret, i en un estat de dret la llei s’ha de complir, i això és la democràcia, hi ha Artur Mas, 
Irene Rigau, Joana Ortega o Francesc Homs, no estan per sobre de la llei, ni ells ni ningú, 
miri! Els actuals dirigents de Convergència haurien d’obrir  una reflexió que pensin com va 
acabar Ibarretxe, ara fa quinze anys, quant va voler fracturar la societat basca, 
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afortunadament en país basc, va saber rectificar a temps i optar pel sentit comú, perquè el 
camí de la fractura, la divisió i l’enfrontament, evidentment que no ens porta en lloc, ara miri! 

Vostès a Convergència  han arribat a un punt, que no poden seure en una mateixa taula, ni 
amb el P.S.C., ni en Ciutadans ni amb el Partit Popular, només ho poden fer amb els 
radicals de la C.U.P., de fet en l’actualitat estan a les seves mans, jo crec que això, s’ho 
tindrien que replantejar.   

Mirin! A Espanya és un teixit de sentiments, de llaços de família, de vincles econòmics, 
culturals i esportius, una plataforma d’oportunitats per tots els catalans, i un projecte comú 
per molts d’ells, això no ho poden trencar per interessos electorals, o per aferrar-se a un 
càrrec, abandonin la seva política d’aïllament i de tancament, que  només ens pot perjudicar 
en aquest cas a tots els catalans, abandonin per tant, la seva reclusió voluntària i tornin a 
pensar a situar a Catalunya, al capdavant del gran projecte compartit,  que és Espanya. 
Gràcies.  

La regidora senyora Laura Ruiz diu:Bona nit, gràcies, des de l’Assemblea de Movem 
Martorell volem mostrar el nostre suport al Sr. Mas, a la Sra. Rigau, a la Sra. Ortega, al Sr. 
Homs, a totes les persones que defensen el dret de l’autodeterminació de Catalunya, a les 
persones que defensen el dret de l’autodeterminació de la resta de territoris del món, a les 
persones que defensen el dret a fer vaga, o al dret de manifestar-se lliurement. 

Donaríem exclusivament suport al Sr. Mas, a la Sra. Rigau, a la Sra. Ortega, al Sr. Homs, si 
haguessin donat suport per exemple, en lloc de reprimir al seu govern, o prohibir en el seu 
moment els organitzadors del multi referèndum, o sí haguessin donat suport en el seu 
moment, o sí aquest consistori hagués donat suport, a l’Isma i al Dani, o a l’Esther Quintana, 
amb un ull rebentat per una bala de plàstic en una manifestació, s’haguessin donat suport 
per exemple a l’Alfon un nano de 18 anys que està a la presó, s’haguessin donat suport a la 
Laura i l’Eva més represaliades, si haguessin donat suport en Roger, o en Mercader, o cada 
sindicalista que està perseguit i ara mateix fins i tot empresonats molts, a les presons 
d’aquest Estat. Nosaltres donaríem exclusivament suport sí consideréssim que hi ha drets 
exclusius o persones exclusives que mereixen més suport que d’altres que també estan 
patint repressions, potser no d’una administració vers una altra sinó de l’administració vers 
les mateixes persones vàrem fer una esmena que recollia una mica aquest esperit, de 
intentat englobar dins aquesta moció, a totes aquelles persones que també pateixen 
repressió i no ha estat acceptat, no ha estat possible, per tant, en aquest sentit nosaltres ens 
abstindrem. 

 

El regidor, senyor Lluís Tomàs, diu: Gràcies Sr. Alcalde, de forma molt breu, ja han llegit 
aquesta moció, abans d’explicar una mica el nostre sentit de vot, coincidiríem el que ha dit la 
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companya Laura Ruiz, que segurament hi haurà persones que també per motius similars, 
han anat  a judici, o estan empresonats, o estan en situació complicada i mai, també val a dir 
que nosaltres no hem portat mai cap moció tampoc, per defensar a aquests senyors o 
aquestes senyores o senyoretes, però en fin ens adherim en aquesta reflexió que ha fet la 
Laura Ruiz, nosaltres pensem que la política no té perquè estar lligada en la judicialització 
de la mateixa, però també entenem que la llei ha d’estar per complir-se, i que els governants 
aquest cas quan parlem d’aquestes persones que surten a la moció, creiem nostres de 
forma modesta que han de donar exemple a la ciutadania a l’hora de complir la llei a tots, a 
tota la ciutadania, per tant, el nostre sentit moció en suport en aquestes persones serà 
d’abstenció també. 

La regidora, senyora Nuria Canal, diu: Bé per tancar aquesta moció, el que sí que li diria 
Sr. Arpal és que evidentment, no és pot encausar a ningú per posar les urnes, es a dir una 
situació que ha de ser un parlar polític, un diàleg, un poder posar aquest problema sobre la 
taula, que a més a més, ja  fa molt temps que dura, molts anys  que arrossega moltíssima 
gent, i que cada vegada va a més, no es pot solucionar en el jutjats, i això sí que ho 
defensem ara, i ho defensarem sempre, no defensarem una fiscalia que ni se immuta  quant 
un grup de feixistes volem enviar al nostre president Mas a la càmera de gas. Però en canvi 
sí  que es mobilitza quant una senyora una presidenta del Parlament Sra. Carme Forcadell  
vol permetre un debat sobre el futur de Catalunya, per tant, només insistir en que 
evidentment el nostre compromís de l’Ajuntament, serà amb el dret democràtic del poble de 
Catalunya que sigui ell que decideixi lliurement el seu futur, i no a través dels tribunals. 
Gràcies. 
 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 10 vots a favor dels senyors/es XAVIER 
FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, 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 i 
SERGI CORRAL BARÓN, 1 vot en contra del senyor FRANCESC ARPAL MACIÀ, i 7 
abstencions dels senyors/es LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, 
RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, 
LAURA RUIZ SIGÜENZA i ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ: 

“ANTECEDENTS  

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes 
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. 
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem 
acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La 
resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se 
contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i 
Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau.  
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El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres 
van rebre la imputació del TSJC per l’organització del 9N i van ser citats a declarar durant el 
mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemorà el 75è aniversari 
de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusava de quatre delictes: desobediència, 
obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; 
amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó. A més, el 19 de 
maig del 2016, mig any després i responent a criteris polítics i que no pas jurídics, el 
Tribunal Suprem va imputar l’exconseller de la Presidència Francesc Homs per col·laborar 
en el desenvolupament del 9N. Homs ha hagut de declarar en qualitat d’investigat davant el 
Tribunal Suprem el passat 19 de setembre per defensar-se de les acusacions. 

El 28 de juny del 2016 el jutge Joan Manel Abril va tancar la instrucció i desestimar la petició 
d'arxivament de la causa contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta 
del Govern Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau. El passat 3 d’octubre, 
la Fiscalia ha demanat 10 anys d'inhabilitació per a l'expresident Artur Mas i nou per a 
Ortega i Rigau, segons l'escrit d'acusació presentat davant del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) pels fiscals del cas, Francisco Bañeres i Emilio Sánchez Ulled. Ara 
aquest procés queda a l’espera que siguin cridats a declarar a judici.  

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, 
sense precedents a l’Europa del segle XXI. Es tracta d’un procés penal amb una clara 
connotació política ja que en cap país democràtic s’ha encausat a ningú per escoltar a la 
gent i posar les urnes sense vinculació legal. 

Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS   

1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la 
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el 
futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014, així com també expressar el suport a 
l’imputat Francesc Homs i a totes aquelles persones que puguin ser encausades per 
defensar els drets democràtics del poble català.  

2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar 
processos democràtics.  

3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Martorell amb el dret democràtic del poble de 
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.  
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4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, 
als afectats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, al Tribunal Suprem, a l’Assemblea Nacional Catalana, Omnium Cultural, 
l’Associació de Municipis per la Independència i fer-la públic a través dels mitjans públics 
municipals.”  

 
II.-PART DE CONTROL 

 
A. DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
 
Es dóna compte de la relació de resolucions de l’alcaldia des del dia 01.09.2016 i fins el dia 
30.09.2016, 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, senyor Lluís Tomàs, diu: De forma molt breu Sr. Alcalde, només observant la 
relació i el llistat, observem que en concret hi ha uns decrets que són iguals, no sabem si a 
cas dic els noms i quant pugui el Secretari ja em passarà la informació corresponent. 

El senyor Alcalde diu: Perdó Sr. Tomàs, quant diu iguals, vol dir que són? ... Idèntics 
doncs  suposo que deu de ser un error, però si vol indicar-ho, li agrairem. Gràcies. 

El regidor, senyor Lluís Tomàs, diu: Perdoni, igualment que l’altra dia li vaig dir que hi 
havia dos que no apareixen, ja hem va comentar que en el llistat estaven anul·lats, cap 
problema, però veiem que hi ha en concret el 1192 que és idèntic al 1188, m’agradaria saber 
quin és vàlid o no?. 

I després hi ha altres dos que aquí com ha dit el Sr. Alcalde l’únic que varia és una xifra en 
concret ens agradaria saber d’aquests dos decrets  quin és el vàlid 1204 i 1203, i si hi ha 
algun motiu, repeteixo hi ha una xifra que varia, quin dels dos tindríem que conformar com a 
vàlid quant pugui el Sr. Secretari si ens ho facilita. 

Després Alcalde hem vist un Decret, Sr. Secretari el 1199, que parla de la contractació 
mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona d’una persona per fer les tasques 
d’auxiliar administrativa amb sou mensual, per una dedicació de 37,5 setmanals, amb un 
import de 850,79€, ens bé la pregunta a la Moció que vam  aprovar al seu dia, que 
l’Ajuntament intentaria no contractar ningú que cobrés menys d’aquell salari que vam 
aprovar en aquella Moció de 1075,00€?, són preguntes que  Sr. Alcalde que li trasllado al Sr. 
Secretari, i ja em contestarà quant  ell cregui oportú. Gràcies. 
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B. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL REGULAT PER L’ARTICLE 
QUART DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, 
DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA 
LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.  

 
Es dóna compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la LLei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

El Regidor senyor José Simón diu: Hem vist que al segon trimestres de 2016 hi havia 131 
factures pendents de pagament per un import de 157.449,64€, això mateix al tercer trimestre 
són 585 factures per 581.803,33, en agradaria que ens diguessin el motiu d’aquesta 
diferència. Gràcies.  

El Regidor senyor Josep Casasayas diu: Bona nit, bàsicament és perquè entre mig 
d’aquest segon trimestre hi ha el mes d’agost, i en el mes d’agost les coses es poden 
retrasar una mica, llavors hem tingut una punta de factures ara per pagar a finals de 
setembre, però a hores d’ara moltes d’elles ja estan absolutament pagades. Surt la punta  
que ens ha provocat el mes d’agost amb les vacances de la gent, etc. etc. Gràcies. 

 
C. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL 
PRESSUPOST GENERAL DE 2016, I DEL MOVIMENT DE LA TRESORERIA (PER 
OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES) I DE LA SEVA 
SITUACIÓ, CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2016.  
 
Es dona compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 
2016, i del moviment de la tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i 
de la seva situació, corresponents al tercer trimestre de 2016. 

El Regidor senyor José Simón diu: Aquí Sr. Casasayas com vam fer l’altra ocasió li 
demanem el  detall d’aquesta execució. 

El Regidor senyor Josep Casasayas diu: Ens ho pot passar per escrit el que vol? Quin 
detall vol? Perquè ja li he dit abans que això comporta 2500 pàgines, si vol li dono totes. 

El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, doncs Sr. Simón si pot passar-ho per escrit, amb el detall 
que vostè sol·licita. 

 

El regidor, senyor Lluís Tomàs, diu: Gràcies Sr. Alcalde, bé de fet és un tema que ja 
anem reiterant cada trimestre que surt aquest punt, tot i que amablement la Sra. interventora 
ens ho facilita, sense que sigui uns trasbals molt important, sí que ens agradaria disposar, 
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no les 2500 pàgines com diu el Sr. Casasayas, sinó l’estat de execució ingressos despeses, 
del patronat i l’ajuntament, l’estat d’execució de forma detallada, que li dic que poden ser 
com a molt, trenta pàgines, si vostè és tant amable, si ho tenim que demanar  per escrit ho 
farem, però sí es tant amable de donar les ordres com ha passat en altres ocasions quant ho 
hem reclamat, i ens ho ha donat li agrairé. Gràcies.      

 
D. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT D’ALLÒ PREVIST SOBRE PERSONAL 
EVENTUAL PER L’ARTICLE 104 BIS DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA 
DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL.  
 
En compliment del que prescriu l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local (precepte introduït per la Llei 7/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local), es dóna compte al ple de la 
Corporació que en aquesta entitat local hi ha tres llocs de treball reservats a personal 
eventual: 

- Cap de protocol i relacions institucionals de l’alcaldia (lloc de treball cobert)   
- Responsable del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per al mandat 2015-2019 (lloc 

de treball cobert) 
- Coordinador de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior (lloc de treball 

cobert) 
 

Així mateix, s’informa que el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual en 
aquesta entitat local ha estat publicat en la seva seu electrònica, situada a la plana web 
www.martorell.cat, i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 15 de juliol de 
2016.  

 
E.  INTERPEL·LACIONS. 
 
El Sr. Alcalde diu: N’hi ha dues de presentades pel grup socialista , la primera perquè per 
ordre d’entrada per registre, la primera és la que  tracta sobre modificació de l’ordenança 
fiscal número 1 que tracta sobre béns immobles, bé dir-li que poden llegir-la, però abans fer 
una prèvia, els serveis tècnics els serveis  jurídics d’aquesta casa, em deien que això no era 
motiu de interpel·lació, i ara havia un punt en l’ordre del dia de la sessió ordinària en el qual 
es debatia això, per tant, havia de ser en tot cas doncs, reclamacions, propostes o 
suggeriments dins del propi punt, de tota manera com aquest  equip de Govern i aquesta 
alcaldia com sempre volem que tot allò que es pugui tractar que es tracti, doncs li demanen 
que ho passi a llegir i ho tractarem tot i que exactament el mateix que vostè proposa en 
aquesta interpel·lació, ho hem tractat de forma ampla en el punt que tractava sobre 
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l’ordenança fiscal de l’impost de béns immobles, de tota manera repeteixo llegeixi la 
interpel·lació i l’atendrem com si no haguéssim tractat aquest punt en aquesta sessió 
plenària. 

El regidor, senyor Lluís Tomàs, llegeix la primera interpel·lació:  

“Tenint en compte que en la sessió ordinària es presenta la modificació de l’ordenança fiscal 
núm.1, impost sobre Béns Immobles IBI 2017, el Grup Municipal Socialista interpel•la a 
l’equip de govern per debatre les següents propostes relacionades amb les possibles 
subvencions aplicables a l’ordenança en qüestió:    

PROPOSTES: 

1. Atorgament d'una subvenció equivalent al 50% de la quota líquida de l'impost de l'IBI, en 
favor de les persones titulars del títol de família monoparental. 

La finalitat d'aquesta subvenció és eliminar la possible discriminació dels titulars de família 
monoparental respecte els destinataris de la bonificació establerta a l'ordenança fiscal 
reguladora de l'impost sobre béns immobles, pels subjectes passius propietaris del seu 
domicili habitual que tingui la condició de titulars del títol família nombrosa. Aquesta proposta 
ja la vàrem presentar per ésser aplicada l’any 2016 i, finalment, no es va acceptar. 

2. Atorgament d'una subvenció equivalent al 50% de la quota líquida de l'impost de l'IBI, en 
favor de les persones aturades, la unitat familiar de les quals estigui sota un determinat 
llindar d'ingressos. 

La finalitat d'aquesta subvenció és contribuir al sosteniment d'un col•lectiu de persones 
respecte de les quals concorren circumstàncies de risc de pobresa i exclusió social, 
mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària municipal associada a l'habitatge 
habitual. 

3. Atorgament d'una subvenció equivalent al 50% de la quota líquida de l'impost de l'IBI, en 
favor de persones més grans de 65 anys que viuen soles i tenen ingressos iguals o inferiors 
a 1,5 vegades l'IPREM. 

La finalitat d'aquesta subvenció és contribuir al sosteniment d'un col•lectiu de persones 
respecte de les quals concorren circumstàncies que les fan particularment vulnerables al risc 
de pobresa i exclusió social. 

En cas de l'acceptació d'aquestes propostes, ens comprometem a treballar de forma 
conjunta unes bases reguladores per tal de poder-les tirar endavant.” 
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El Regidor senyor Josep Casasayas diu: Tal com ha dit el Sr. Alcalde anteriorment 
aquestes propostes ha estat debatudes en escreix anteriorment, jo vull tornar a insistir 
aquest  equip de govern des de l’any 2013 no ha pujat els impostos cap d’ells. 

Segona qüestió, elaborar unes propostes com les que vostès han escrit en una cosa 
senzillíssima, i qualsevol martorellenc podria fer-ne 10, 10 en podria fer com aquestes, 
sense cap tipus de rigor, sense cap tipus de càlcul, sense cap tipus de coneixement, 
escriure per escriure. 

Tres, actualment a l’equip de Govern està preparant unes bases de subvenció que 
abastaran les propostes aquestes, no vol dir això que quedin acceptades tal com vostès les 
diuen, abastaran  les propostes que han fet el grup de moment i qualsevol altra proposta, 
que considerem adequada perquè per ajudar a la gent  que realment ho necessita a la 
població de Martorell. 

De totes maneres insisteixo, insisteixo, busqui’m ajuntaments que tinguin unes taxes 
impositives com les nostres, busquin ajuntaments que no hagin incrementat els impostos en 
els últims tres anys, busquin ajuntament que no tinguin zona blava al carrer, busquin 
ajuntaments que tinguin unes subvencions  per suficiència energètica, busquin ajuntaments 
que tinguin subvenció pel dinar dels nanos que van a col·legi incluïts a l’estiu, busquin tot 
això, i jo crec que només trobaran Martorell, no crec que trobin més! Ajuntaments que 
tinguin tota aquesta relació de subvencions per ajudar a la gent que ho necessita, i ara 
incorporarem unes  de   noves    a partir del pressupost del 2017, gràcies. 

El regidor, senyor Lluís Tomàs, diu:  Gràcies Sr. Alcalde, vostè ha dit qualsevol persona 
pot fer aquestes bases, aquestes onze o vint, les que siguin, i és escriure per escriure, 
escolti’m! digui-li a les persones que realment ho es estan passant malament, i per les que 
nosaltres demanem  aquestes humildes de subvencions, que és escriure, per escriure, 
expliqui’ls amb ells, escolti’m! Jo els felicito i ens felicitem perquè no hi hagi zona blava, 
perfecte, i que té res a veure això amb les persones? per no allargant-se que ja hem parlat 
abansmonoparentals que ja hem parlat abans o aquests col·lectius expliqui-les que això que 
hem presentat nosaltres com ho podia haver presentat   qualsevol en escriure per escriure, 
que ho passen malament, i que vostès han dit que faran una línia de subvencions que ens 
he sembla perfecta, però no digues escriure, per escriure, ja que vostè ho ha dit vàries 
vegades ens hem entretingut amb les noves tecnologies, i li diré una relació d’ajuntaments 
de la comarca, no sé si molt poc o regular que ja estant fent pagaments pel que vostè ha dit 
de  subministraments. 

Primer, li diria que tots els ajuntaments de l’àrea metropolitana de l’àrea de Barcelona, ja dic 
no sé en quin muntant de diners ja ho tenen, Cornellà, Sant Adrià, Sant Boi, Olesa, Molins, 
Vallirana, etc. Esparreguera, o sigui escolti’m! Sant Andreu de la Barca, ni ha! ja dic no sé el 
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muntant, sí molts, menys, regulars, això o desconec, però dir constantment que Martorell, 
segurament seria pioner, i jo recordo d’aquella època una proposta que va fer en aquella 
època Iniciativa per Catalunya, que després va ser aprovada per unanimitat cosa que em 
sembla fantàstica, però escolti’m! Tots els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, 
en el seu muntant, tenen ajudes d’aquest tipus, però vostè està dient som l’únic, l’únic en el 
seu dia ho van ser l’únic quant va arrencar, però en aquest moment Sr. Casasayas, no és 
així, no és així, jo li tinc que  rebatre el que vostè ha dit, res més, jo ja tanco la interpela·lació 
perquè penso que ja hem parlat suficientment. 

El Sr. Alcalde diu: Segona interpel·lació que és presentada també  pel grup Municipal del 
Partit dels Socialistes, que és per la millora continua amb la seguretat vial dins el nucli urbà 
de Martorell, si la vol llegir. 

El Regidor senyor Raul Rozalén llegeix la segona interpel·lació:   

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1- El hecho de que nuestro municipio este intercomunicado con diferentes vías de 
comunicación (autopista, autovías, ferrocarril, etc…) y el crecimiento progresivo de la 
población hace más que evidente la necesidad de un plan integral de seguridad y movilidad 
urbana.  

2- El fenómeno del tráfico de vehículos se ha generalizado y extendido de tal manera que 
forma parte de nuestra vida cotidiana y en Martorell se ha convertido en un problema a 
resolver.  

Estos problemas se resuelven incidiendo en dos aspectos: 

- Ordenación del tráfico 

Son todas aquellas medidas que tienden a organizar y distribuir las corrientes circulatorias 
de vehículos y peatones, de acuerdo, con el espacio disponible en las vías públicas.  

- Regulación del tráfico. 

Las distintas medidas que tienen a organizar y distribuir las corrientes circulatorias de 
vehículos y peatones, pero con relación al tiempo.  

3- De esta forma podemos afirmar que tanto la regulación, como la ordenación del tráfico, 
son actividades necesarias y complementarias para conseguir una circulación más fluida y 
segura. El dispositivo a través del cual se ponen en práctica las medidas de ordenación y 
regulación es la señalización. 
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Deben estar basadas en datos objetivos, nunca en meras suposiciones o hipótesis. De esta 
manera, se podrá comprobar posteriormente si las medidas adoptadas han obtenido los 
resultados perseguidos o al menos, han conseguido mejorar la situación anterior.   
Deben de estar racionalmente fundadas, teniendo en cuenta no sólo los factores 
relacionados estrictamente con el tráfico, sino también otros de carácter social y/o 
económico, que pudieran verse afectados.  

Su cumplimiento debe de ser razonablemente posible, pues en caso contrario se verán 
infringidas de manera sistemática.  

Su acatamiento debe ser asegurado a través de una vigilancia eficaz, para asegurar el 
cumplimiento del mismo.  

Es evidente que la seguridad vial es fundamentalmente una tarea colectiva y una de las 
claves del éxito final del Plan integral de seguridad vial será la coordinación de esfuerzos, la 
participación y la implicación de todos los sectores y de los agentes sociales relacionados 
con la movilidad y del conjunto de los ciudadanos de Martorell 

Por todo ello se interpela al equipo de gobierno para que adopte los siguientes acuerdos:  

1. La creación de una comisión de seguridad vial, donde se lleguen a acuerdos que mejoren 
la regulación y ordenación del tráfico. Dicha comisión deberá formarse en un periodo 
máximo de tres meses. 

2. Dicha comisión deberá ser constituida por:  

- Miembros del equipo de gobierno  

- Representantes partidos de la oposición  

- Policía local 

- Protección Civil 

- Asociación Arc de Sant Martí 

- Asociaciones de vecinos 

3. Realización de estudios periódicos donde se puedan medir las repercusiones de las 
medidas tomadas en la comisión de seguridad vial y la detección de nuevas realidades.  

4. Creación, desarrollo y puesta en marcha de un plan municipal de usos de transporte 
alternativo y un plan municipal de educación viaria que llegue a todos los centros educativos 
de Martorell, incluidos los centros que impartan ESO y Bachillerato.” 
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El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies Sr. Rozalén, deixem dir-li també una mica el que li he dit 
abans amb el seu company de grup  amb el Sr. Tomàs que és que si vostè si fixa no cal ja 
es veu, en el redactat propi d’aqueta interpel·lació doncs això, no és pròpiament una 
interpel·lació, sinó que és una moció, si es fixa perquè hi ha una part expositiva i una part on 
vostè demana uns acords,  i una part dispositiva fins i tot fixa un termini, una comissió, 
doncs això seria susceptible d’aprovació en aquest plenari en forma de moció en tot cas, de 
tota manera  això també ens ho van advertir,    però com entenc el que vostè vol parlar es de 
la mobilitat, i del trànsit a Martorell, que és els criteris capteniment de  l’equip de govern que 
seria la proposta que vostè haurien de fer en tot cas com interpel·lació, en quant a la 
mobilitat, i l’ordenació del trànsit com vostè parla, doncs entendrem això, però entengui 
també que això podríem senzillament rebutjar-ho perquè les coses en dret, no són el que 
diuen que són, sinó són el que són, per  tant, encara que vostè digui això és una 
interpel·lació, doncs això és una moció, per tant, hauria equivocat el format presentat, tota 
manera con que entenem....i amb aquest ànim de voler atendre totes les peticions que 
vinguin de qualsevol grup municipal d’aquest Consistori, amb els ànims d’atendre els criteris 
de mobilitat, i el criteris de capteniment  de l’equip de govern sobre la mobilitat i l’ordenació 
del trànsit, doncs li contestarem, i a més a més, vostè tindrà doncs la seva intervenció 
posterior, per tant, té la paraula el Sr. Casasayas. 

El Regidor senyor Josep Casasayas diu:  Moltes gràcies, 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, comportament 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, entorn segur, 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 un prioritat política, prova d’això és que 
durant els darrers anys, s’actuat de manera decidida a la via pública, renovant millorant el 
nostre entorn, millorant també la seguretat.  

S’ha actuat també de manera decidida per reduir la velocitat adaptant-la a noves realitats 
canviants els fluxos de circulació de vehicles i persones, amb senyalització amb mesures 
reductores i també amb controls policials, s’ha treballat de manera decidida a la prevenció, 
promocionant la seguretat vial a les escoles, uns alumnes entrenats i educats, són avui 
prescriptors de bones pràctiques de seguretat viària, i estaran en el futur garants de la 
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 objectiva 
amb les sol·licituds individuals i col·lectius veïnals, i desenvolupen les propostes tècniques 
només des de el rigor podem treballar seriosament en aquest tema tant transcendent, per 
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tant,   continuarem desenvolupant les activitats de seguretat viària, continuarem amb pla de 
les millores de la via pública, de manera constant per afavorir i millorar la seguretat viària, és 
una prioritat política el mantenir i millorar la seguretat viària, en el seu, en la seva 
interpel·lació vostè mateix diu:    

“Debe de estar basado en datos objetivos, deben estar racionalmente fundadas, y su 
cumplimiento debe de ser razonablemente posible”,crec que aquestes tres condicions a 
demés d’altres, els nostres equips tant de Serveis Tècnics, com de Serveis Municipals, com 
de Policia Local, són absolutament professionals com per donant-se les propostes adients 
per portar a terme unes condicions de circulació que provoquin cada vegada menys altercats 
per tant, per tant, és el nostre intenció continuar millorant la seguretat vial a aquest poble, i 
és la nostra intenció objectivar, objectivar tots els aconteixements que succeeixin a la via 
pública, no hi ha prou en dir, tal calle es insegura, sense tenir cap tipus d’informació 
estadística del que ha passat en aquest carrer, que és que pretenien vostès en la moció de 
l’últim Ple, parlaven de 10 o 12 carrers en el quals estaven dient que la circulació era 
insegura, sense cap tipus de dato objectiu, sense cap tipus d’actitud raonablement fundada, 
i sense tipus de visibilitat respecte a la possibilitat que hi havia d’actuar sobre aquells 
carrers. 

A més haig de dir-li que tot això està sota el paraigües del Pla Municipal de Mobilitat, un Pla 
que va ser efectuat per la Diputació, i que va ser aprovat per aquest Plenari. Per tant, 
continuarem funcionant a través de gent que hi entenc de Serveis Municipals que hi 
entenen, de Policia Local que hi entenc, de gent de Protecció Civil que hi entenc sobre els 
temes de Mobilitat i Seguretat, i tot sota el paraigües del Pla de Mobilitat establert per la 
Diputació. Gràcies. 

El regidor, senyor Raúl Rozalén, diu: Buenas noches, haber Sr. Casasayas lo primero, le 
voy a decir que ha comentado que las preguntas que yo hice en el pleno pasado sobre una 
inseguridad de unas calles sí que son objetivas, y sí que están fundadas porque son vecinos 
de aquí de Martorell, que viven aquí y que nos han dicho que tienen una serie de problemas, 
o sea, yo pienso que yo no le he dado ninguna solución a ese problema, sino que he 
transmitido, he sido una correa transmisora de unos problemas, de unos vecinos, de nuestro 
municipio, eso el primer punto. 

Entonces ahí tampoco estoy yo poniendo en duda la profesionalidad de los Servicios 
Técnicos de este Ayuntamiento, ni de la Policía, porque usted ha de coger las preguntas de 
esas calles, que yole he dicho que hay vecinos que dicen que vehículos van en exceso de 
velocidad, coger i pasarlo a esos Servicios Técnicos y a la Policía, y a ver que se le puede 
hacer, que solución que se le da, porque yo en ningún momento le he dado ninguna 
solución, sino un problema que tiene Martorell, le estoy diciendo y ustedes como equipo de 
gobierno han de buscar la solución, entonces a razón de esta interpelación, moción, bueno 
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interpelación, yo la he querido hacer como interpelación, yo aquí le he dicho de miembros 
del equipo de gobierno para debatir, para hacer una comisión, para mejorar continuamente 
la movilidad en Martorell, porque cada municipio tiene su idiosincrasia, me entiende, cada 
municipio.  

Yo pienso que el juntarnos una comisión y hablar de los problemas que hay y colaborar con 
la seguridad vial, y pedir información a las asociaciones de vecinos cuando se va hacer 
cambios de sentido de circulación o cuando se van hacer unas obras, yo me pienso que es 
fundamental, y yo lo único que estoy pidiendo es hacer partícipes a la ciudadanía, al tejido 
asociativo, de eso ni más ni menos. Gracias.  

 
F.  PREGUNTES. 
 
Preguntes  “in voce” pendents del Ple de 19/09/2016 

L’alcalde entrega als portaveus dels grups municipals del PSC-CP, MM-E i PP les respostes 
escrites a les preguntes “in voce” formulades en la sessió plenària de 19/09/2016, i demana 
al secretari que li faci arribar a la regidora del grup municipal SM . 

El text de les respostes és el que a continuació es transcriu: 

“RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES PER LA REGIDORA SRA. LAURA 
RUIZ EN EL PLE 19/9/2016 

• Resposta 1ª pregunta: 
 

IMPORT CONCEPTE 

  
8.101,39 

URBANITZACIÓ PARC DE LES SOLANELLES. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADA 
PER AIGÜES PLUVIALS.  

20.345,09 
PROJECTE DE LEGALITZACIÓ PER ELIMINACIÓ LÍNIES AÈRIES I SOTERRAMENT NOVES LÍNIES 
SUB. ELÈCTRIC PÀRQUING SOLANELLES 

453.904,01 EXECUCÓ DEL PROJECTE MODIFICAT DEL PARC DE LES SOLANELLES  

508,20 AIXECAMENT TOPOGRAFIC CONTROL MOVIMENT TERRES PARQUING SOLANELLES   

1.064,80 SUPORT TÈCNIC AL PROJECTE COMPLEMENTARI DEL PARC DE LES SOLANELLES  

2.855,00 COL.LABORACIÓ TÈCNICA PROJECTE D'URBANITZACIÓ PARC DE LES SOLANELLES.  
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242.054,79 EXECUCIÓ DE LES OBRES COMPLEMENTÀRIES DEL PARC DE LES SOLANELLES 

8.415,00 85 ARBRES PLATANUS HISPANICA PEL PARC DE LES SOLANELLES.  

1.281,50 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PEL PARC DE LES SOLANELLES 

223,85 COL·LOCACIO LINIA DE VIDA A MUR FORMIGO OBRA SOLANELLES  

280,72 TREBALLS AMB CAMIO DUMPER A PARKING SOLANELLES  

50,82 TREBALLS AMB MAQUINA MINIGIRATORIA A PARKING SOLANELLES 

4.602,11 INSTAL·LACIO APARELLS CONTROL APARCAMENT PARC SOLANELLES 

11.104,17 PINTURA MUR DE FORMIGÓ 

174,06 INSPECCIO INICIAL BAIXA TENSIO A ENLLUMENAT APARCAMENT SOLANELLES 

209,64 MODIFICACIO CAIXES ESCOMESA ELECTRICA APARCAMENT SOLANELLES 

90.737,90 INSTAL·LACIO ASCENSOR I PASSERA AL BARRI BUENOS AIRES. 

4.263,56 PROJECTE ESTRUCTURA PASSERA REF. SOLANELLES  

978.924,48 TOTAL  

 

• Resposta 2ª pregunta: 

La intervenció a la façana principal de la Casa de la Vila es va realitzar a principis del mes d’agost per 
part de l’empresa Vives Pintors SL,atès que anteriorment aquesta empresa havia realitzat de forma 
satisfactòria la restauració dels esgrafiats de la façana de la Casa Mestres, els qual són obra del 
mateix autor: Ferran Serra. 

Els treballs han consistit en la reparació dels elements constructius malmesos (cornisa i sostre del 
balcó), la neteja i pintat de baranes d’acer i elements de fusteria (portes i finestres), la neteja, 
reparació i hidrofugat dels elements de pedra, i finalment la neteja i reparació dels esgrafiats. 

Efectivament, un cop finalitzades les actuacions s’ha comprovat que la intervenció en diversos 
elements singulars dels esgrafiats no ha estat la més adequada, la qual cosa ja va ser comunicada a 
l’empresa, que procedirà a la serva reparació mitjançant l’especialista corresponent, i sense cap 
càrrec per aquest Ajuntament. 

• Resposta 3ª pregunta: 

Respecte el pacte tercer: 
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Segons el conveni les finques objecte d’arrendament són les següents: 

1er.- Finca amb referència cadastral 082001DF902S0001HM, emplaçada al carrer del mur 64 de 
Martorell, on es troba edificat el teatre Progrés, el café o sala dels miralls, la pista descoberta de ball 
amb escenari, i una zona enjardinada. 

2.- Finca amb referència cadastral 0821016DF1902S0001FM, emplaçada a la Plaça de la Vila, núm.19, 
on es troba l’antic edifici del “Círcol democràtic recreatiu”. 

En el moment de la signatura del conveni, l’estat i condicions físiques, jurídiques, urbanístiques de les 
finques objecte d’arrendament era el següent: 

“El Progrés”. 

DADES URBANÍSTIQUES. 

Pla vigent: PGOU 1991 

Classificació: SUC (urbà consolidat) 

Qualificació: PH-Protecció d'Edificacions d'Interès 

CATALOGACIÓ VIGENT 

Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic 

Classificació: Edificis 

Categoria: BCIL 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional: AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament 

Estil i Època: Noucentisme; Època contemporània. Segle XX 

Cronologia: 1917. Edifici del Café. 

        1931. Edifici del Teatre. 

Autor: Josep Ros i Ros, arquitecte 

Parcel·la:  Gran 

Context:  L'edifici es troba en un context urbà al centre de Martorell. A la part posterior hi ha 
un gran pati amb pistes esportives i un edifici més gran que és el teatre. 

Element:  

Edifici del Café:Edifici de planta rectangular i coberta a dues aigües de teula ceràmica. 
L'edifici està elevat respecte el nivell del carrer del Mur. Davant la façana hi ha un espai 
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protegit amb una barana amb balustrades. La façana principal i la posterior tenen el 
coronament curvilini i tres portals semicirculars separats per pilastres decoratives estriades 
amb capitells jònics. Al centre hi ha un gran oval amb el nom El Progrés envoltat d'una 
decoració de garlandes. A les façanes laterals, un seguit d'arcs s'enllacen emmarcant les 
finestres. A la part posterior hi ha una de les sala d'espectacles, una de les de més capacitat 
de la comarca, de dues plantes i un gran escenari. A la planta baixa, llotges de fusta 
ventrudes amb motllures el·líptiques decorades envolten la pista de ball. En dues de les 
columnes el capitell té forma de petits caps amb barrets frigis, al·legòrics de la República. A la 
part posterior hi ha pista esportiva i una zona amb vegetació per sota de l'Avinguda de Vicenç 
Ros. 

Teatre: Edifici aïllat de planta rectangular i coberta a dues aigües. Format per un cos d’accés 
on alberga escales, foayer, i sales complementàries. I edifici principal que alberga la sala del 
teatre, l’escenari, camerinos i serveis. 

La seva emblemàtica sala, conservada tal com ha estat sempre, encara avui dia és una de les 
sales de mes capacitat de la comarca, amb dues plantes i un gran escenari. A les quatre 
columnes de l’entrada, el capitell te forma de petits caps amb barrets frigis, així com la part 
superior de la boca de l’escenari coronada per un gran cap amb gorro frigi envoltat de 
garlandes, al·legòrics a la República proclamada el 14 d’abril d’aquell mateix any. A la planta 
baixa hi ha llotges ventrudes amb motllures el·líptiques decorades que envolten la pista de 
ball, així com a la primera planta amb una barana decorada també amb formes el·líptiques. 
De la seva platea cal destacar-hi un sistema basculant que el caracteritza enfront a d’altres 
teatres. Aquest sistema permet que quan la sala adopta configuració de teatre, la platea 
pugui arribar a tenir una pendent del 5%, passant a ser un gran pla inclinat des de el qual la 
visibilitat a l’escenari es perfecte i que quan es requereix un espai diàfan, la platea basculi 
fins a convertir-se en un pla horitzontal per, una vegada buida de butaques, poder celebrar-hi 
ball. 

Ús actual: Cultural  

Ús original/altres: Cultural 

Estat conservació: Bo 

Façanes/Coberta: Bo 

Estructura/Interior: Bo 

DADES JURÍDIQUES. 

Finques inscrites al registre de la propietat de Martorell número 1, amb els números 1780 i 
1938, ambdues tenen com a titular el Centro de Martorell El Progrés 
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“Círcol democràtic recreatiu”. 

DADES URBANÍSTIQUES. 

Pla vigent: PGOU 1991 

Classificació: SUC (urbà consolidat) 

Qualificació: PH-Protecció d'Edificacions d'Interès 

CATALOGACIÓ VIGENT 

Tipus de bé: Patrimoni arquitectònic 

Classificació: Edificis 

Categoria: BCIL 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional: AP/E Arquitectura Pública, semipública. Equipament. 

Estil i Època: Noucentisme; Època contemporània. Segle XX. 

Cronologia: 1916 

Parcel·la:  Gran 

Context:  L'edifici es troba al centre del nucli antic de Martorell. 

Element: Edifici entre mitjeres de planta baixa, pis i terrat a la catalana. La composició de 
l'habitatge ve donat per la voluminositat de la tribuna. Accés central per pòrtic de vuit 
columnes geminades amb capitell ornat i escut en relleu a la part baixa del fust. Al primer pis 
hi ha una tribuna correguda de peanya arrodonida, muntants de fusta, coberta de teula àrab 
i vidres glaçats de colors. Coronament de barana massissa, cos central a manera de frontó 
doble, motllures i relleus centrals. 

Ús actual: Sense ús. 

La planta baixa havia estat adequada com a oficina bancària. 

La planta primera havia estat oficines administratives. 

Ús original/altres: Cultural 

Estat conservació: En general: bo. Planta Primera: regular. 

Façanes/Coberta: En general: bo. Tribuna de la façana principal dolent. 

Estructura/Interior: Bo 

DADES JURÍDIQUES. 
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Finques inscrites al registre de la propietat de Martorell número 1, amb els números 1780 i 
1938, ambdues tenen com a titular el Centro de Martorell El Progrés 

Respecte a la pregunta sobre el pacte sisè: 

No s’han realitzat les obres. En aquets moments s’estan elaborant els treballs previs per a la redacció 
dels corresponents projectes. Per tant , en aquests moments no existeix previsió de calendari 
d’execució ni valoració econòmica de les mateixes. 

Respecte a la pregunta sobre el pacte setze: 

Exercici 2014: ( de 31/7/2014 fins al 31/12/2014): 241,60.-€ 

Exercici 2015: 737,31.-€ 

Respecte a la pregunta sobre els pactes 22è i 23è: 

Els contracte d’arrendament es considera un contracte privat i com a tal està subjecte als pactes que 
estableixin les parts. 

• Resposta 4ª pregunta: 

RESUM D'INVERSIONS REALITZADES A ESCOLES MUNICIPALS DURANT ELS ANYS 2014 I 2015. 

ESCOLA ELS CONVENTS imports 
parcials 

IMPORTS 
TOTALS 

      

01 Col.locació de passamans a dos alçades a tota l'escala principal   2.148,91 

02 Substitució de 3 finestres i 1 porta doble de fusta per 2 finestres i 2 
portes dobles d'alumini amb tall de pont tèrmic i vidres laminats amb 
càmera d'aire 

  8.468,57 

03 Millores de plaeteria   5.299,87 

04 Modificació de serveis de pati incorporant. Fusteria   1.450,79 

05 Barana a terrasses de planta primera per enderroc del galliner   1.434,21 

06 1 joc de porteries de futbol sala pel pati   1.151,36 

07 Treballs verticals per rehabilitació de façana realitzats per trams   7.654,46 

08 2 nous punts de connexió per pissarres electròniques   1.086,79 
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  TOTAL   28.694,97 

  

 

  

ESCOLA JOSÉ ECHEGARAY imports 
parcials 

IMPORTS 
TOTALS 

        

01 Modificació de pati i adequació de caseta del conserge per a nou ús   28.114,26 

02 Dotar una aula d'accés directa al pati   4.912,60 

03 Cabina fenòlica per serveis   1.161,60 

04 Substitució d'escomesa elèctrica de l'edifici del gimnàs   3.693,53 

05 Modificacions instal·lacions elèctriques i llum a l'AMPA   2.076,36 

06 Proteccions cistelles de bàsquet   1.015,80 

07 Pintat de pista esportiva i estructura metàl·lica de coberts exteriors   2.135,65 

08 Modificació d'escala d'emergència   17.200,03 

09 Ampliació dels vestidors de gimnàs   102.416,00 

10 Equipament de gimnàstica artística   19.091,97 

11 Tancaments per ubicar el rack informàtic   1.179,75 

        

  TOTAL   182.997,55 

    
ESCOLA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ imports 

parcials 
IMPORTS 
TOTALS 
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01 Nova pista coberta   211.081,99 

02 Renovació d’instal·lació de calefacció i ACS en els trams de producció, 
col.lectors, bombes i control 

  48.222,71 

03 Ampliació instal·lació calefacció amb 2 radiadors a la tutuoria del cicle 
superior 

  1.934,57 

04 Substitució d'acumulador de 500l   3.736,43 

05 Nova instal·lació de calefacció amb radiadors d'aigua al cicle d'infantil   12.705,00 

        

  TOTAL   277.680,70 

    
ESCOLA LOLA ANGLADA imports 

parcials 
IMPORTS 
TOTALS 

        

01 Nou joc infantil al pati   4.712,95 

02 Pintar pista de minibàsquet   1.023,66 

        

  TOTAL   5.736,61 

    
ESCOLA MERCÈ RODOREDA imports 

parcials 
IMPORTS 
TOTALS 

        

01 Nou tendall al pati infantil   4.106,74 

        

  TOTAL   4.106,74 
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ESCOLA VICENTE ALEIXANDRE imports 

parcials 
IMPORTS 
TOTALS 

        

01 Substitució del cel ras dels vestidors del gimnàs   1.410,62 

        

  TOTAL   1.410,62 

    
CENTRE D'EDUCACIÓ ESPEDIAL EL PONTARRÓ imports 

parcials 
IMPORTS 
TOTALS 

        

01 Substitució de tots els bombins i claus del centre (executat pel propi 
conserge) 

  3.283,81 

        

  TOTAL   3.283,81 

    
  TOTAL INVERSIONS 2014-2015   503.911,00 
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RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES PER LA REGIDORA SRA. REMEDIOS 
MÁRQUEZ EN EL PLE 19/9/2016 

• Resposta 1ª pregunta: 

Estem treballant en un programa dedicat a l’actualitat política de Martorell, però encara no s’ha 
decidit el format. Ja tenim tertúlies radiofòniques en la programació actual i cal trobar un equilibri. 
Volem ser innovadors i trobar un format més amè per als oients. 

• Resposta 2ª pregunta: 

En les notícies que es publiquen al web municipal no es fa esment dels regidors que assisteixen als 
actes, ni de l’oposició ni del govern, com no ho fa cap mitjà professionalitzat, ja sigui públic o privat. 
En les informacions, habitualment, s’esmenta la presència del senyor alcalde, com a representant de 
la població, i del regidor o regidora responsable de l’àmbit de l’activitat. Però no perquè sigui un 
criteri marcat per la regidora de Comunicació, sinó perquè és de manual periodístic. Per descomptat, 
no se centren les notícies en els regidors i regidores que hi han assistit, el veritablement rellevant i 
noticiable és allò que es fa i que es diu en un acte. 

• Resposta 3ª pregunta: 

La concessió de domini públic, que no la llicència, es va concedir per un termini de 50 anys, a 
comptar des del dia 22-10-1996, per la qual cosa han transcorregut 19 anys de la seva durada (el 
proper 22 d’octubre es compliran 20 anys). 

El cànon que abona el concessionari és de 6.010,12 euros anuals, que és el mateix import des de 
l’inici de la concessió i serà el mateix fins al final de la concessió, perquè en el contracte no hi ha 
clàusula d’actualització de la quantia del cànon, atès que en les concessions demanials no és, en cap 
cas, obligatori incloure una clàusula d’actualització del cànon. 

• Resposta 4ª pregunta: 

Les actuacions de reforma i millora dels centres docents es gestionen des dels Serveis Tècnics 
Municipals de forma coordinada amb la regidoria d’Educació, a partir del coneixement que es té de 
l’estat de cada immoble i atenent les diferents informacions o sol·licituds que cada centre realitza en 
funció de les seves necessitats. 

Durant l’estiu 2016 s’han dut a terme les següents actuacions, les quals algunes encara es troben en 
fase d’execució: 

CONVENTS 

   col.locacio de mosquiteres finestres i portes menjadors 825,00 

  col.locacio de zocolsintetic al gimnàs 35,00 
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  noves lleixes a aules traslladades 880,88 

  substitució de finestres alumini per ventilació aula amb 3 mòduls 
batents arran sostre(prova pilot)  1.936,00 

  tapar forats de tacos i grapes de les aules 248,00 

  reparar connexions elèctriques per trasllat de 2 aules 200,00 

  reparacio paviment gimnàs 258,94 

  Trasllat aulas 2.704,35 

  Pintar aulas de groc part baixa 3.000,00 

  Pintar aula antiga biblioteca 1.000,00 

  Pintar porxo pati i netejar pati 1.500,00 

  Nou ascensor i reforma nucli banys 76.062,20 

  Barana grades entron pista exterior 4.356,00 

  PARCIAL 93.006,37 

 

JR JIMÉNEZ 

   substitució paviment aula psico 6.222,43 

  rehabilitacio de lavabos 14.472,81 

  canviar aeroterm a gimnàs 1.082,65 

  PARCIAL 21.777,89 

 

V ALEIXANDRE 

   nou accés al pati d'infantil 3.573,84 

  pintar jardineres al voltant de l'edifici pati de colors 1.641,97 

  substitució de policarbonats del lluernari 2.734,53 
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  millorar ancoratges de radiadors inestables 605,97 

  col.locar sòcol que manca a varies aules 2.294,16 

  neteja i segellat de juntes estructurals de l'edifici 1.599,62 

  reparació de goteres a aules 3b i 3a 998,61 

  canvi electrovàlvula de les moxiles de descàrrega dels WC d'infantil 1.800,00 

  pintura bancs pati 500,00 

  nou paviment de la pilesportiva 41.590,07 

  col.locar equipament esportiu 429,55 

  pintar pista pilesportiva 3.664,63 

  PARCIAL 61.432,95 

 

J ECHEGARAY 

   reparació de xemeneia de caldera i dintell esquerdats 1.136,79 

  millorar ancoratges de piques a serveis 451,75 

  canviar aixetes de serveis 1.306,80 

  paletaria varia per rehabilitar serveis 2.265,12 

  nou paviment de la pilesportiva 26.832,90 

  col.locar equipament esportiu 677,36 

  pintar pistas esportives 4.506,14 

  PARCIAL 37.176,86 

 

M RODOREDA 

   reparació d'enfonsada de paviment de formigó i xarxa de 
sanejament que l'havia provocat 15.432,61 
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  paviment continu de cautxú de 4 cm  12.584,00 

  estructura joc al pati central 4.047,45 

  pintar banys 1.000,00 

  PARCIAL 33.064,06 

 

LOLA ANGLADA 

   nou tendalls entre menjador i mòdul prefabricat del pati interior 4.682,70 

  varis paleteria reparant moviments de l'obra 3.418,25 

  nou passamà a doble alçada a barana d'escala exterior  1.500,00 

  pintar sostre de les aules 8.355,53 

  PARCIAL 17.956,48 

 

PONT D'ESTELS 

   impermeabilitzar tota la canal i generar sobreixidors de gran 
embergadura 5.965,30 

  mobles aules 6.580,12 

  mobles sota piques 1.270,50 

  pintura aules 1.706,22 

  varis paletaria 716,32 

  PARCIAL 16.238,46 

 

RIU DE SONS 

   cortines sala polivalent 646,14 

  mobiliari per dormir 3.366,37 
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  PARCIAL 4.012,51 

 

LES TORRETES 

   canviar inodors d'adults per infantils 434,27 

  dutxes personal divisories 1.039,39 

  modificar alçada manetes aules   

  PARCIAL 1.473,66 

 

EL PONTARRO 

   nou sorral 2.500,00 

  tanca sorral antic 500,00 

  porta pati tancat 1.706,10 

  rampa vehicles accés pati 476,74 

  tendal aula 5 831,27 

  tendals aules planta primera  a interior pati 3.479,96 

  PARCIAL 9.494,07 

 

RESUM ESTIU 2016  

CONVENTS 93.006,37 

JR JIMÉNEZ 21.777,89 

V ALEIXANDRE 61.432,95 

J ECHEGARAY 37.176,86 

M RODOREDA 33.064,06 
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LOLA ANGLADA 17.956,48 

PONT D'ESTELS 16.238,46 

RIU DE SONS 646,14 

LES TORRETES 4.658,65 

EL PONTARRO 9.494,07 

    

TOTAL 295.451,93 

 
• Resposta 5ª pregunta: 

 
a) Cost econòmic detallat de les actuacions: 

COST ECONÒMIC ACTUACIONS ARTÍSTIQUES FESTA MAJOR 2016 

 Actuació La Terrasseta    2.420,00 €  

Actuació Open Door   476,44 €  

Actuació Montserrat Carulla  2.710,40 €  

La PartyCool   2.904,00 €  

Actuació Holi Colors Festival 372,56 €  

Espectacle Manneken'sPiss 1.197,90 €  

Actuació Tauromaquina 1.391,50 €  

Actuació VersiónImposible 4.598,00 €  

Havaneres Les Anxovetes (TÈCNICA INCLOSA) 1.246,00 €  

Actuació Animal 3.025,00 €  

Actuació Joan Rovira 1.815,00 €  

Actuació AlwaysDrinking 1.724,25 €  

Espectacle Xarivari Blues 1.512,50 €  
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Actuació Esbart 1.530,00 €  

Clara Peya 1.476,20 €  

COST TOTAL 28.399,75 € 

b) Cost total de la festa Major: 83.730,58€ 

c) Cost econòmic de la festa de l’aigua: 

Es va contractar a l’empresa LoopEntertaiment, cost detallat: 

• Tobogan urbà+monitoratges: 1.500€ 
•  Inflables refrescants+monitoratges: 850€ 
•  Tècnica i so: 156,78€ 

  TOTAL: 3.033,20€ 

 
• Resposta 6ª pregunta: 

El pregó el va realitzar la Sra. Montserrat Carulla a cost  0.-€. 

L’import a que es fa referència a la segona pregunta es correspon a l’espectacle que va realitzar la 
mateixa artista. 

• Resposta 7ª pregunta: 

S’han instal·lat cinc tòtems viaris a cada un dels accessos a la població, ( Ctra de Piera 
,  Gelida,  Abrera ,Sant Esteve de Sesrovires , Sant Andreu de la Barca i Ctra de Terrassa ).  

La producció dels tòtems esta composta  de plaques d’alumini blanc de 2.40 mts d’alçada x 1’ 40 mts 
d’amplada  i 4 mm de gruix  rotulat ambdós costats i laminat amb vinil antigrafitti, muntada sobre 
base de perfils IPN de 10X 5 unides entre si per tubs d’acer galvanitzat, encastats a base de formigó.  

El cost de cada un dels tòtems es de 840 €  (IVA exclòs). La instal·lació de cada un dels tòtems  es de 
165 € (IVA exclòs ) . El finançament és amb fons propis. 

• Resposta 8ª pregunta: 

En aquests moments els Serveis Tècnics municipals estan treballant en l’elaboració del nou plec de 
prescripcions tècniques del servei de gestió de recollida de residus municipals, neteja i reg de la via 
pública. 

Quan es disposin d’aquest plecs, s’establirà el calendari de licitació. 

• Resposta 9ª pregunta: 
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Les obres que s’estan realitzant a la Plaça del Sòl consisteixen en la re urbanització de la zona de 
passeig que limita amb la façana posterior de la Llar d’infants Pont d’Estels. 

En concret s’ha renovat el paviment, la xarxa de clavegueram, la d’enllumenat i el mobiliari urbà. 

La renovació d’aquest espai es realitza dintre de les accions que aquest equip de govern ve impulsant 
des de l’inici de mandat, on ja s’han invertit més de 1.860.000.-€- euros en projectes de reforma i 
millora de la via pública, i a través de les quals els veïns i veïnes del Martorell veuen com aquest 
Ajuntament es preocupa i actua en tots els barris. 

• Resposta 10ª pregunta: 

No.  

Estem treballant per agilitzar la resolució d’aquest assumpte, atès que és preocupació i obligació 
d’aquesta Ajuntament instar el compliment dels acords que adopta amb tercers.  

 

RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES PEL REGIDOR SR. LLUÍS TOMÁS EN 
EL PLE 19/9/2016 

• Resposta 1ª pregunta: 

Aquesta pregunta se’ls hi va respondre el mes passat. Durant aquest més no hi ha hagut 
modificacions respecte el que ja els hi vam explicar.  

 

• Resposta 2ª pregunta: 

Els indrets on aquest s’han produït incendis durant els mesos de juliol i agost són els següents: 

15/07/2019 Incendi forestal 
carrer Puig del Ravell, s/n. (Part posterior del Parc 
d’Europa) 

08/08/2016 Incendi forestal carrer Puig del Ravell, s/n. (horts del final del carrer) 

12/08/2016 Incendi forestal 
Plaça de les Germanes Maestre. (horts propers a la 
plaça) 

24/08/2016 Instal·lacions transport públic 
Av. De Joaquim Barnola i Bassols (a prop de les vies 
de l’AVE) 
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Els incendis forestals poden tenir el seu origen en diferents causes: causes naturals, negligències, 
accidents o provocats intencionadament.  En els informes de la policia local que els hi facilitem 
podran trobar la informació detallada sobre els mateixos. 

• Resposta 3ª pregunta: 

Resum avaries període Juny - Setembre 2016. 

Juny 2016: 6 

Juliol 2016: 17 

Agost 2016: 19 

Setembre 2016: 14 

En total en aquest període hi ha hagut 56 avaries, que és un nombre menor que les que van haver el 
mateix període de l’any passat (74 avaries).  

Els carrers afectats per les avaries han estat els següents: 

  JUNY 2016 

CARRER MONTSERRAT, 112 

CARRER TIT (JARDÍ) 

CARRER ROMANI, 6 

CARRER CA n'ALBAREDA, SN 

CARRER MONTSERRAT, 8A 

CARRER OLIVERS, 6 

 

  JULIOL 2016 

CARRER AVINGUDA DE LES MANCOMUNITATS COMARCALS, 12 

CARRER CARRER DE CASTELLVÍ DE ROSANES, 5 

CARRER CARRER DE LLUÍS COMPANYS, 26 

CARRER CARRER DELS OLIVERS, 10 
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CARRER CARRER D'EN GOMIS, 15-17 

CARRER CARRER LLOSELLES, 81 

CARRER PLAÇA DE LA VILA, 35 

CARRER CARRER DE GELIDA, 35 

CARRER CARRER DE GELIDA, 6 

CARRER 
AVINGUDA DE FÈLIX DURAN I CANYAMERES, SN – 
CREUAMENT 

CARRER 
AVINGUDA DE LES MANCOMUNITATS COMARCALS, SN 
– CREUAMENT 

CARRER AVINGUDA MANCOMUNITATS COMARCALS, 28 

CARRER CARRE DEL CATALÀ, 1 

CARRER CARRER DE BONAVENTURA PEDEMONTE, 16 

CARRER CARRER DE JOAN MIRÓ 

CARRER CARRER DE JOAN MIRÓ VS CTRA PIERA 

CARRER CARRER DE MONTSERRAT, 8A 

CARRER CARRER DEL PADRÓ, 2 

 

  ag-15 

CARRER AVINGUDA DE SANT ANTONI MARIA CLARET, 25 

CARRER C VAPOR SN 

CARRER CARRER DE FRANCESC SANTACANA, 9 

CARRER CARRER DE JOSEP IRLA, 63 

CARRER CARRER DE LA ELECTRICITAT, SN 

 
  
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                     76 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
CARRER CARRER DE LA MUNTANYA, 7 

CARRER CARRER DE SANT JOSEP, 32 

CARRER CARRER DE TIT, 2 

CARRER CARRER DELS OLIVERS, 4 

CARRER PLAÇA DE LA VILA, 9 

CARRER CARRER DE GELIDA, 1 

CARRER CARRER DE GELIDA, 7 

CARRER CARRER DE GELIDA, 9 

CARRER AVINGUDA DE PAU CLARÍS, 34 

CARRER AVINGUDA DE SANT ANTONI MARIA CLARET, SN 

CARRER CARRER DE JOSEP SERVAT, 60 

CARRER CARRER DE MONTSERRAT, 12A 

CARRER CARRER D'EN GOMIS, 14 

CARRER GERMANS MARTÍ, 22 

 

  SETEMBRE 2016 

CARRER MONTSERRAT, 1 

CARRER CARRER DEL MERCADAL, 26 

CARRER CARRER DELS OLIVERS, 3 BIS 

CARRER CARRER D'ESPARREGUERA, 3 

CARRER CARRETERA DE PIERA, 11 

CARRER CARRER DE GELIDA, 1 
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CARRER CARRER DE GELIDA, 11 

CARRER CARRER DE GELIDA, 41 

CARRER CARRER D'EN GOMIS, 1 

CARRER CARRER D'EN GOMIS, 1A 

CARRER AVINGUDA DEL COMTE DE LLOBREGAT, 117 

CARRER CARRER DEL COMPOSITOR DE JOAN CEREROLS, 7 

CARRER CARRER DEL PUIG DEL RAVELL, SN 

CARRER PLAÇA SANT JORDI, 4 

Els motius i tipologia de les avaries es molt diversa i pot estar influenciada per molts factors: 
Antiguitat mitjana de la xarxa, presencia d’arrels d’arbres, canvis estacionals en el consum de la 
població que produeixen canvis notables en el funcionament de la xarxa... Tant es així que es pot 
parlar d’una cadena de factors quan es produeix qualsevol avaria fortuïta. 

Sorea disposa d’un departament de recerca i localització de fuites (avaries que no son visibles) i fa 
campanyes preventives anualment. A Martorell s’inspeccionen anualment uns 25 km de xarxa, amb 
prelocalitzadors, correladors i geòfons (que escolten el soroll que fa l’aigua). 

Les depeses derivades de la reparació de les avaries s’estima en 75.500.-€ de cost directe, que 
assumeix l’empresa concessionària SOREA.  

No es disposa de dades fiables sobre la quantitat d’aigua perduda en cada avaria, atès que depèn de 
factors diversos, com el temps que passa des de que es produeix l’avaria i que es te coneixement. 

Des de l’inici del contracte i fins a l’actualitat, el concessionari ha realitzat inversions en renovació de 
canonades de subministrament d’aigua per valor de 943.246,78.-€, que han suposat la renovació de 
4.239 metres lineals de xarxa . 

 
• Resposta 4ª pregunta: 

La denegació de la còpia dels registres d’entrada i sortida de l’Ajuntament de Martorell i del Patronat 
municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell, corresponents al mes de maig de 2016, 
sol·licitada pel regidor senyor Lluís Tomàs Moreno, es va denegar per decret de l’alcaldia núm. 
782/2016, de 17 de juny, que es va notificar a l’interessat el 27 de juny de 2016. En la part expositiva 
del decret esmentat s’explicaven abastament els motius de la denegació de la petició efectuada. 
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• Resposta 5ª pregunta: 

El conveni entre el PMSAPM i l’editorial MIC relatiu al disseny i impressió dels programes de Fira 
Primavera, Festa Major, Festa del Roser i Màgia del Nadal 2016 estableix  el següent: 

 “L’Editorial MIC s’obliga a produir el disseny del programa la Fira de Primavera, de Festa 
Major, Festa Roser i Màgia del Nadal, presentant una proposta al Patronat Municipal de 
Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell per a la seva validació, a canvi de poder de 
poder gestionar els espais publicitaris de l’esmentada publicació. “ 

Per tant, l’editorial es fa càrrec al seu compte exclusiu de totes les despeses de producció i disseny 
del programes de les festes, a canvi de la gestió e la publicitat. Lògicament els preus els fixen amb la 
finalitat de rescabalar-se del cost del servei.  

En relació a les queixes a que vostè fa referència, la regidoria de comerç no n’ha rebut cap, per la 
qual cosa us agrairíem que comuniqueu a les persones que us han tramés la queixa  que es poden 
posar en contacte directament amb l’Ajuntament, per tal de que siguin  ateses correctament. 

• Resposta 6ª pregunta:  
 
L’entitat ha gestionat els tiquets degustació aquest any és la mateixa que ho ha fet des de 
l’inici del VIMART, atès que aquest Ajuntament valora molt positivament la tasca que en 
aquest sentit ha fet l’Arc de Sant Martí. Per aquest aquest motiu no es planteja realitzar cap 
canvi. Si vostès tenen algun motiu o proposta per modificar-ho, agrairíem que ens ho fessin 
saber per valorar-ho adequadament. 

La Fundació Privada Arc de Sant Martí es dedica a la Promoció i foment de la prevenció, educació, 
formació professional, activitat laboral, oci, atenció residencial i assistència sanitària, cultural i social 
de les persones amb discapacitat intel·lectual, a impulsar, fomentar i/o crear i administrar, en el seu 
cas, tot tipus de centres, serveis i activitats destinades a l’atenció i promoció dels drets de la persona 
amb discapacitat intel·lectual, donant a conèixer la dimensió del problema a la comunitat, per tal que 
aquesta accepti a les persones afectades i els doni el suport necessari. Col·labora amb les entitats i 
organismes públics i privats, orientats a fins similars. I, en general, desenvolupa activitats i gestions 
que directa o indirectament, contribueixin al compliment dels seus fins socials. 

La comissió de govern del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell, en 
sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2016, va adoptar el següent acord d’aprovació DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA ARC DE SANT MARTÍ I EL PATRONAT 
MUNICIPAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE MARTORELL PER A LA GESTIÓ I PRODUCCIÓ 
DE LA V I FIRA DE VINS I CAVES DE MARTORELL –VIMART201 6 .  
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• Resposta 7ª pregunta:  

Les actuacions que s’estan executant i la seva justificació la poden trobar de forma detallada al 
projecte tècnic de l’obra “Reurbanització de cruïlles de la rambla de les Bòbiles de Martorell”, 
aprovat inicialment per decret de l’alcaldia núm. 671, de data 26 de maig de 2016, i que va estar en 
exposició pública 30 dies hàbils, entre els dies 31 de maig i 5 de juliol de 2016, ambdós inclosos, on 
no es va formular cap reclamació ni al·legació. 

El projecte es desenvolupa segons projecte, sota la direcció dels serveis tècnics municipals. Durant el 
procés d’execució de qualsevol obra poden donar-se diverses circumstàncies que facin necessari 
actuar en zones o partides d’obra ja executades, segons el criteri de la direcció facultativa, que és qui 
les ha de donar per bones. 

Durant l’execució de les obres s’ha ocupat temporalment uns terrenys sense edificar que es troben al 
sector de la Sínia I, els quals es fan servir com a acopi temporal de runes, atès que per minimitzar les 
afectacions al trànsit s’ha previst que durant les tasques d’enderroc els camions banyera que 
transporten la runa a abocador no accedeixin a la Rambla de les Bòbiles, si no que carreguin la runa 
en el solar iniciat. Les runes son retirades de forma periòdica. 

Les obres que es realitzen a la via pública, sempre tenen una afectació a la circulació de persones, 
vehicles, etc... i durant la seva execució repercuteixen en el dia a dia dels veïns i veïnes, i dels 
comerços i activitats públiques i privades més properes. Per aquest motiu, en el cas de la re 
urbanització de la Rambla de les Bòbiles, el gruix de treballs més molestos s’ha realitzat durant el 
mes d’agots i abans de l’inici del curs escolar, que és quan l’activitat  diària es recupera per complert 
després del període de vacances estivals. 

En resum, com a totes les obres que es realitza a la via  pública o als equipaments municipals, 
després de les molèsties que aquestes poden ocasionar, arriba el moment de gaudir-les. I en el cas 
d’aquesta obra que vostè fa referència, estem segurs que tothom convindrà que suposaran una 
millora per al gran nombre de vianants que diàriament utilitzen aquest eix urbà tant important. 

El cost de les obres es preveu que sigui el de l’adjudicació del concurs, que va ser de  161.443,60€ 
(IVA exclòs). 

 

• Resposta 8ª pregunta:  

Les rutes saludables han permès implementar circuits per fomentar l’hàbit saludable de caminar a 
tota la nostra població, amb indicadors de distàncies i temps aproximat de cadascun dels itineraris.  
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Seguidament de la data d’inauguració es van realitzar dues caminades dinamitzades per tècnics 
esportius del Departament d’Esports del PMSAPM amb una bona acceptació per part dels 
participants.  

Som coneixedors que s’estan utilitzant regularment per persones que segueixen els itinerari 
proposats , però és molt difícil disposar de xifres concretes d´ús al ser tants circuits oberts i sense 
dispositius de registre en els mateixos.  

Regularment es reforça la informació a la població de la possibilitat d’utilitzar aquestes rutes 
saludables, com va ser incloure-les en el plànol de la darrera Marxa de la Primavera, per tal d’ampliar 
la possibilitat de caminar a través de circuits amb referències de distàncies i durada aproximada.  

Per tant, cal fer una valoració positiva d’aquestes rutes, fent-ne difusió regularment entre la població 
per ampliar el coneixement dels mateixos i amb l’objectiu d’incloure-les en altre activitats esportives 
i/o de salut. 

• Resposta 9ª pregunta:  

La moció a la que vostè es refereix es va aprovar en la sessió del ple del dia 20 de juny de 2016. 

Els plecs de clàusules administratives particulars per contractar el servei d’atenció domiciliària es van 
aprovar per la comissió de govern del Patronat en data 22 de febrer de 2016, és a dir, abans de 
l’aprovació de la referida moció, raó per la qual aquesta no es va poder aplicar. 

Pel que fa als futurs procediments de contractació que s’hagin de tramitar, com ara el del serveis de 
neteja d’edificis i locals i el servei de recollida d’escombraries i neteja viària, li hem de recordar que la 
moció 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 A LES PREGUNTES FORMULADES PEL REGIDOR SR. ROZALÉN EN EL 
PLE 19/9/2016 

• Resposta 1ª pregunta i única  
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Les mesures per minorar l’excés de velocitat dels vehicles que aquest equip de govern realitzarà 
seran les que la Policia Local proposi a partir de l’anàlisi de la tendència de l’accidentalitat, amb una 
visió global del municipi, i sempre amb la voluntat i el compromís ferm de que la sinistralitat  en 
l’àmbit urbà sigui zero.  

De forma continua es realitzen accions encaminades a la reducció de velocitat dels vehicles i 
l’augment de la seguretat viària dels vianants. Un exemple pot ser les obres que en l’actualitat 
s’estan realitzat a la Rambla de les Bòbiles, on s’estan reurbanitzant les cruïlles, per entre d’altres 
aspectes, millorar la visibilitat dels passos de vianants, disminuir la velocitat dels vehicles i millorar la 
seguretat viària en aquesta zona.” 

 

Preguntes “in voce” 

El regidor Sr. José A. Simón formula la següent pregunta: 

El servei de grua municipal es cobreix amb personal propi o mitjançant una empresa 
externa? Si es cobreix amb una empresa externa, què ha passat amb els treballadors que 
ocupaven aquestes places de treball ?  

La regidora Sra. Remedios Márquez  pregunta: 

1a. Quisiéramos conocer si en la residenciaSant Joan de Déu existe en la actualidad el 
centro de día, en caso afirmativo, cuántas plazas públicas del mismo están concertadas con 
la Generalitat de Catalunya, en caso negativo, está previsto pedir o ampliar las actualmente 
existentes. 

El Sr. Alcalde contesta :Sra. Márquez li dic ara, i així no  ens hem d’esperar al Ple següent. 

La residencia a la qual vostè fa referència, no és una residència municipal, com vostè sap, 
és una fundació que és la Fundació Residència Sant Joan de Déu i per tant aquestes 
preguntes les ha de en tot cas adreçar  al Patronat , a la Junta de Patrons de la residència, 
perquè l’Ajuntament pot donar informació de tota aquella informació municipal o de serveis 
municipals o d’organismes autònoms que depenguin directament de l’Ajuntament. La 
Fundació Residència, com vostè sap i els hi hem explicat en més d’una ocasió no forma part 
orgànicament de l’Ajuntament , d’acord ? Només li adverteixo, perquè... 

La regidora Sra. Remedios Márquez Ortega  diu: De acuerdo, reformulo la pregunta. 

El Sr. Alcalde diu:No, no reformuli no, és que la pregunta.... 
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La regidora Sra. Remedios Márquez  diu: Hago otra pregunta.  

1a. ¿ Actualmente el Ayuntamiento o el Patronat o disponen de plazas públicas para 
residencia de día en Martorell ?  

2a. Quisiéramos conocer el importe económico y los conceptos detallados por meses de la 
facturación de la empresa Safis Sports, en concreto del Esplai d’avis de Buenos Aires hasta 
finales de septiembre de 2016. 

El regidor Sr. Lluís Tomàs formula les següents preguntes: 

Tot i que hem parlat vostè i jo abans, m’ha donat l’explicació de que hi havia moltes pàgines, 
es torna a repetir la història, la història de que els ciutadans que ens van traslladar algunes 
d’aquestes preguntes no es poden quedar assabentats del que són les respostes a les 
seves preguntes, els que ens escolten per radio parlo.   

1a. Voldríem conèixer  si l’equip de govern té previst fer cap actuació en l’indret del Molí 
Paperer del barri de Can Carreras situat al carrer Gomis, en cas afirmatiu, quan ? Quins han 
estat o estaran els motius de les mateixes ? Quin cost o hi ha pressupost per tirar-les 
endavant ? S’han pactat o comentat amb l’associació de veïns de Can Carreras ?  

2a. A l’Av. Montserrat  i en concret en sentit descendent dels vehicles que venen del polígon 
industrial Solvay, Cargill, etc..., es troben unes biondes de ciment que impedeixen el tràfic 
rodat a aquest carrer, al carrer Montserrat, desviant-se els vehicles a la dreta paral·lel al 
recinte de Ca N’Oliveres. Té l’equip de govern previst  retirar aquestes biondes ? Per quins 
motius no s’obre la circulació a aquest tram després de tant temps ? Està previst fer cap 
actuació ? Personalment el nostre grup pensem que en aquest indret es tindria que fer una 
bona neteja i un bon manteniment. 

3a. Durant el mes d’agost s’han fet obres en diferents indrets i carrers de Martorell. Tenint en 
compte que en alguns carrers els veïns es varen deixar marxant de vacances ben 
estacionats els seus vehicles, a la tornada van veure com aquests vehicles havien estat 
retirats per motiu d’aquestes obres. És per això que voldríem conèixer els següents 
aspectes: Quants vehicles van ser retirats de la via pública en aquest període ? Quins 
canals es varen fer servir amb la suficient antelació per avisar als propietaris d’aquest 
vehicles ? Han estat sancionats econòmicament per la retirada dels mateixos ?  

4a. Tenim constància que durant el mes d’agost es va canviar l’horari d’estacionament en 
els carrers a on els dissabtes s’instal.la el mercadal, especialment en el barri de Buenos 
Aires, que fins a aquell moment era les 6 del matí l’hora tope per retirar el vehicle i es va 
avançar a les 4, això ha suposat que algun propietaris no s’adonessin d’aquest canvi i hagin 
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vist com se’ls hi retirava els vehicles. Voldríem conèixer la quantitat de vehicles retirats per 
aquest motiu en aquests indrets i quin tipus de campanya informativa es va fer. 

5a. Quina és la periodicitat de neteja dels embornals situats a la via pública ? Qui fa aquesta 
tasca de neteja i manteniment ? És  municipal o de l’empresa de neteja viària ? Es reforça 
aquest servei en època de turmentes o pluja intensa, com és el cas que estem patint 
aquests  darrers dies de final d’estiu o inici de la tardor ? 

6a. Quan es va posar, pensem que de forma injusta i arbitrària la llei per part del govern 
central de fer que tots els entrenadors o monitors esportius tindrien que estar contractats i 
per tant que el clubs haguessin de fer front al pagament de la seguretat social, l’Ajuntament 
via Patronat, pensem que amb bon criteri, es varen comprometre a donar suport econòmic 
durant els dos anys següents per ajudar a fer front a  aquestes despeses. Actualment, 
continua vigent aquest acord ?   

7a. Ens diuen algunes entitats que el corresponent  pagament de la temporada 2015-2016 
encara no s’ha fet efectiu. És així ?. En cas afirmatiu voldríem conèixer,  quan tenen previst 
fer aquest pagament ?. 

8a. En el pressupost del PMSAPM, existeix una partida amb el títol: “Conveni amb la 
institució religiosa Ntra. Sra. de la Mercè”. Recordar que l’any passat, l’any 2015, l’import 
amb  modificació inclosa va suposar una despesa de 10.000 €. És per això que voldríem 
conèixer els motius i els acords d’aquest conveni, i en tot cas, tenir còpia del mateix.   

9a. Segons tenim informació, a final del passat mes de setembre, en concret el dia 29 
finalitzava el plaç per presentar al·legacions tant al Pla Urbanístic d’Infraestructures 
Martorell-Abrera, com al Pla director urbanístic d’activitat econòmica del Baix Llobregat nord. 
Preguntem, en cas de ser així, voldríem conèixer si l’Ajuntament de Martorell ha presentat 
al·legacions. En cas afirmatiu, voldríem conèixer-les i demanaríem si us plau que ens fessin 
arribar les al·legacions presentades.   

El regidor Sr. Raúl Rozalén pregunta: 

1a.Después de los incendios que  ha habido este verano, sobre todo en los terrenos de la 
Sínia que se quemó parte, y después de haber notificado nosotros al equipo de gobierno de 
su limpieza, querríamos saber si a las peticiones de los vecinos les van a hacer caso, y 
entonces  querríamos saber qué actuaciones hará el equipo de gobierno, y para cuando. 

El Sr. Alcalde diu: Sr. Rozalén, ja li he sentit  dir varies vegades això de los vecinos, 
precisament si algú atén a los vecinos que diu vostè, som nosaltres, perquè precisament 
perquè els atenem doncs estem aquí, i precisament ens devem als veïns i als ciutadans. 
Sembla que vostè només parlin los vecinos, parlin amb vostè, els vecinos que diu vostè 
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bàsicament amb qui parlen és amb nosaltres que som aquells que tenim les competències 
per poder fer les coses. Per tant, los vecinos reiterant i repetint no cal que ens ho repeteixi 
tant perquè bàsicament tant les entitats com els vecinos parlen bàsicament i en temes 
quantitatius i qualitatius amb nosaltres, era només per fer-li una petita apreciació. 

El regidor Sr. Raúl Rozalén diu: A ver Sr. Alcalde, yo también soy un representante de 
este Ayuntamiento, soy regidor también, y a mí los vecinos me vienen con esas quejas y a lo 
mejor  los vecinos han venido aquí y no les han hecho caso y por eso tienen que venir a otro 
sitio. 

2a. Esta pregunta la iré formulando en todos los Plenos hasta tener una respuesta, que 
viene dada desde el 17 de mayo en el Pleno que pedí un tema relacionado con la Policía 
Local de Martorell, tales como: el organigrama actualizado, plantilla presupuestada, 
previsión de cubrir vacantes, convenio actual y anexos existentes, cuadrante de turnos y 
horarios de la plantilla del 2016, y convenio actual con protección civil, porque todavía no he 
tenido ninguna respuesta, ni se me ha dicho tampoco que no se me va a dar, pero venimos 
arrastrándolo ya unos cuantos plenos.  

 
G.  PRECS. 
 
La regidora Sra. Asunción Moreno hi intervé i diu: Jo un prec al Sr. Casasayas. Ha 
afirmat que tenim la informació sobre el motiu pel qual no s’han pogut imputar al pressupost 
les 375 factures del Patronat. Aquesta informació es va sol·licitar i la resposta de la 
Intervenció va ser que no ens podien donar aquesta informació ja que era molt dificultosa i 
no podien saber exactament quines eren les factures que havien arribat tard i que 
majoritàriament el motiu era per manca de consignació.  

També ha dit que són factures d’electricitat que ho sabem i que no ho diem.Del detall de les 
factures estan en concepte de canons i arrendaments 13 factures, en concepte de 
reparacions manteniment i conservació 183 factures, en concepte de subministrament de 
material d’oficina 14 factures, en concepte d’altres subministraments 58 factures, en 
concepte de publicitat i propaganda 14 factures, en concepte d’activitats culturals i 
esportives 18 factures, en concepte de despeses diverses 4, en concepte de treballs 
realitzats per altres empreses i professionals 70 i en concepte de maquinària, instal·lacionsi 
utillatge 1, cap d’electricitat.  

Li preguem al Sr. Casasayas que no desvirtuï la informació i que no falti a la veritat.  
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El regidor Sr. Lluís Tomàs , diu: La primera bateria de precs és en concreta preguntant per 
temes que han estat demanats o demanades per nosaltres o per alguns veïns, es tracten 
d’unes instàncies que queden pendents per contestar. Hi ha la 4120 del 12 d’abril de   2016 
on demanàvem la taula mixta de planificació escolar pel curs 16-17 aquesta pregunta es va 
traslladar la regidora ens va respondre una cosa que nosaltres pensem que no s’ajusta a 
aquesta pregunta. 

Després tenim aquí una instància que ens fan arribar uns ciutadans, uns veïns, la 912 de 
l’any 2012, que parla d’una instància entrada aquí d’un canvi d’ubicació de contenidors, 
m’agradaria que prenguessin nota del carrer Prat de la Riba al barri del Torrent dels Llops. 

El Sr. Alcalde, diu:  Perdoni Sr. Tomàs, he entès bé ? diu una instància presentada al 
2012? Que demanava que se li canviessin una bateria de contenidors...  

El regidor Sr. Lluís Tomàs , diu: Si correcte, no ha rebut cap contesta. 

El Sr. Alcalde, diu:  Fa més de 4 anys, això en tot cas, aquest ciutadà doncs li pot dir que 
em vingui a veure , ja li atendrem.  

El regidor Sr. Lluís Tomàs , diu: Gràcies Sr. Alcalde, després tinc aquí una altra instància 
que parla de..., la 4672 del 2014 i després es va tornar a entrar una altra instància, pregaria 
que se’ls hi doni alguna resposta. Hi ha  la 4728 d’aquest any 2016 que parla d’uns 
entorpiments d’entrada al pàrquing del carrer Josep Servat és el mateix cas, entenc que si 
no se’ls ha contestat, jo amablement faré servir el mateix que vostè ha comentat que vinguin 
a veure’l o tornin a fer una altra instància.   

Després hi ha una altra que ja ve del 5-6-2015, 3959 que va tornar a estar entrada el 20-7-
2016, 7685, que parla d’unes propostes o unes inquietuds de les persones i familiars que 
estan a la residència Anoia, parla de la perillositat de la sortida a l’av. Pau Claris demanaven 
algun tipus de solució, pregaria que es tornin a interessar per aquest tema.   

Aquesta tarda em fèiem també per demanar-li un prec, perquè és un escrit que va estar 
enviat personalment a l’Il·lustríssim Sr. Alcalde Xavier Fonollosa i Comas de Demasap que 
és una entitat mediambiental de Sant Andreu de la Barca sobre una preocupació d’uns 
abocaments i un abocador que hi ha en concret al Congost de Martorell, li dic el registre la 
data és 18-3 i el registre d’entrada és el 2484, han quedat sorpresos, estem parlat de fa 7 
mesos encara no han rebut cap resposta, li pregaria el mateix que vostè tornés a reiniciar o 
rescatar això i els hi pogués contestar. 

I després dos precs per acabar , Sr. Alcalde molt ràpid, pregaríem que quan hi hagi 
al·legacions, propostes, com ha estat el cas d’avui o esmenes que facin algun altre partit 
polític, nosaltres també en tinguem constància d’aquestes esmenes per saber què pregunta, 
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o què fa un o què fa l’altre, i a lo millor segurament moltes vegades no repetiríem  el mateix 
tema.  

I finalment, abans quan hem parlat del tema dels dies festius, aquest prec és aviam  si  
senyors regidors pogués articular d’alguna  altra manera el fet de que han parlat de les 
associacions, comerciants, grans superfícies , em traslladen que els hi faci un prec que 
estudiï la possibilitat de fer alguna altra tipus de consulta, suposo que més participativa als 
comerços que no estan ni en un lloc ni a l’altre que també tenen que dir la seva, no sé com 
es podria articular, és un prec que em traslladen, jo li faig a vostè, els que no estan associats 
a cap d’aquests estaments que se’ls hi pogués consultar, no sé si via web o via el que sigui, 
vostè miri-ho, segurament podríem tenir l’opinió de molts més  comerciants que jo crec que 
del que vostè a parlat abans,  es tracta. 

 
===== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 22.50 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, 
en DONO FE. 
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