
 
 
 
 
 
 
 
 
12/2016. SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 21 DE NOVEMBRE 
DE 2016.  

A la Vila de Martorell, el dia 21 de novembre de 2016,  essent les 20:04 hores, es reuneix 
l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió ordinaria 
presidida  pel Sr. Alcalde,  XAVIER FONOLLOSA I COMAS,  i   amb l'assistència  dels  
Regidors senyors/es NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP 
CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN 
LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUÍS TOMAS MORENO, 
REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, RAÚL ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL 
JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ 
GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I 
CREUS, SERGI CORRAL I BARÓN,  FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ, i RAQUEL PÉREZ 
MARTINEZ, assistits pel  Secretari  de  la Corporació  Sr. JAUME TRAMUNT I MONSONET.  

 El Sr. Alcalde diu :   Bona nit  a tothom, iniciem la sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple, 
però abans d’entrar en la part resolutiva del propi Ple, hi ha un punt o una petició en la qual 
jo crec que estem d’acord tots que és l’adhesió al Manifest per l’eliminació de la violència 
envers les dones tenint en compte que el dia 25 de novembre és el dia i per tant s’ha de fer 
la lectura i es farà però aprofitant que les dates són properes doncs hem decidit mostrar 
aquesta adhesió i és unànime del conjunt de forces polítiques d’aquest consistori i per tant 
passarà a fer la seva lectura la Sra. Dalmau. 

La regidora Sra.  Cristina Dalmau, llegeix el manifest: 

Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per 
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la 
nostra ferma voluntat de treballar fins eradicar-la.  
Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i que el fet 
de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una manca de 
reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones.  
És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments 
feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista i van 
crear grups de suport i d’assessorament a les dones que la patien. D’aleshores ençà, el 
rebuig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades des de les administracions 
públiques per donar-hi resposta han augmentat.  
Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i 
homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de l’equitat entre 
homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada. Tot i això, 
lamentablement una sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns articles 
concebuts per promoure la igualtat al món laboral.  
Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a 
Catalunya volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no podem 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
 
                                                                                         1 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
obviar que és en l’àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, a dia d’avui, moltes 
discriminacions que allunyen les dones d’una situació d’igualtat efectiva respecte els homes. 
És per això, que les polítiques d’igualtat de gènere són un eix estratègic del país que 
construïm conjuntament des de les institucions públiques i la societat civil.  
També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i 
enfortiment d’una xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets reconeguts 
per a totes les dones que es troben en situació de violència masclista.  
El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model 
d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també a 
avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica. 
Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les violències 
sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers les dones. En 
aquest sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat formal entre dones i homes, les 
violències sexuals no són socialment contestades de manera contundent, ans al contrari, la 
prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic hegemònic de la nostra societat indueix a 
qüestionar la dona víctima de l’agressió.  
Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no percep 
l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades conductes 
d’abús i control com a formes d’exercir violència masclista. Actituds d’imposició, de 
menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a pràctiques normalitzades 
en les relacions i les creences tradicionals al voltant de l’amor romàntic afavoreixen aquesta 
tolerància juvenil cap a la violència masclista.  
Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat que les 
dones vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En aquest moment 
històric, però, és imprescindible construir models culturals que reprovin les violències 
sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin l’apologia d’aquestes violències .  
Així, la denuncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'internet que incitaven a la violència 
masclista i que acumulaven més d'un milió de visites, per part del Consell Audiovisual de 
Catalunya i del govern, és un pas molt important que ens encoratja a treballar en aquesta 
línia.  
Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme que 
nega la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns estereotips i 
rols de gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat amb la feminitat. És 
necessari que sumem les voluntats i els sabers dels moviments feministes i grups de dones, 
i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania, que a través d’accions col·lectives i 
individuals, actuen per eradicar aquesta xacra social.  
Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un model 
d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador amb la 
difícil tasca de prevenir la violència masclista fins eradicar-la definitivament.  
I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina Simone que 
afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por. 
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El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, amb la lectura d’aquest Manifest l’Ajuntament de 
Martorell s’adhereix a la resta d’institucions que donen suport a aquest Manifest que són la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, la Diputació de Barcelona, la Diputació de 
Girona, la Diputació de Tarragona, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis, i ara si, passem doncs a la part resolutiva i donem inici a aquest Ple 
amb el primer punt que és l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 17 d’octubre de 
2016, tots vostès han tingut còpia de l’acta, hi ha alguna qüestió sobre l’acta ?   

                                                      I.- PART RESOLUTIVA 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA: 17 D’OCTUBRE DE 2016.  
 
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 17 d’octubre 
de 2016. 

La regidora Sra. Ráquel Pérez, diu:El nostre posicionament de SOM Martorell en aquest 
punt serà en contra, veiem que en aquesta acta han estat transcrites les respostes a 
algunes de les preguntes “in voce” que es van fer al Ple alguns dels regidors, companys de 
l’oposició i que ara l’equip de govern ha agafat  la moda habitual de fer-ho, no estem d’acord 
en que aquest nou sistema de no donar resposta no sigui pública i equiparable a les formes 
en que es fa la pregunta, les preguntes que fem els regidors de l’oposició tenen interès 
públic, tant per la resta de regidors d’aquesta corporació com per la resta de ciutadans de 
Martorell, ja que afecta a què fan vostès amb els diners i recursos de tots els contribuents i 
per tant la nostra votació serà en contra.     

El Sr. Alcalde diu : Moltes gràcies, només recordar-li o fer-li alguna correcció al que acaba 
vostè de dir perquè no és cert que no es doni resposta, es dóna resposta d’acord amb el 
Reglament Orgànic Municipal que és que les preguntes “in voce” o les preguntes que estan 
presentades en un termini que no dóna  temps  suficient a poder-les contestar en  propietat 
doncs es contesten en el Ple següent , al Reglament Orgànic Municipal es diu que s’han de 
respondre les preguntes i es poden respondre de forma oral o de forma escrita i el  que es 
ve fent és pel volum que suposa les respostes, en el cas d’avui per exemple 69 pàgines, 
doncs en lloc de llegir les respostes se’ls  donen per escrit i després es transcriuen 
literalment en l’acta del Ple que avui sotmetem a votació que és la del Ple anterior, de tota 
manera tindrem en compte el seu vot en contra. Dit això passem el punt a votació. 

L’acta resulta aprovada per 19 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, LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ 
ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN 
CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ,  ADOLF BARGUÉS I 
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ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL BARÓN I FRANCESC ARPAL 
MACIÀ, 1 vot en contra de la senyora RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ, i 1 abstenció formulada 
pel senyor  RICARD SÁNCHEZ GAYA. 

 

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

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT DE MARTORELL, EXERCICI 2017. (EXP. 3462/2016-G). 

 
Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 14 de novembre de 2016. 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas, diu: Bona nit a tothom. Un any més ens trobem davant 
del ple que ha d’aprovar els pressupostos per l’Ajuntament, el Patronat municipal de serveis 
d’atenció a les persones i Gessòl. 

El pressupost no és una finalitat en si mateix, és una eina que permet planificar les 
conseqüències econòmiques de les accions que pretén dur a terme durant el període de 
temps determinat el govern, des de la perspectiva econòmica ens ajuda a fixar prioritats i 
durant la seva execució ens ofereix informació econòmica que junt amb els altres indicadors 
han de facilitar la presa de decisions per la gestió , així doncs, la nostra finalitat no és 
gestionar pressupostos és planificar i prestar serveis que satisfacin de manera equilibrada 
les necessitats i expectatives dels Martorelles, per fer-ho possible fa falta entre altres 
aspectes una gestió acurada de la realitat econòmica.   

Com a prèvia que cada any repeteixo, i per donat la importància que te aquesta aprovació, 
significar que els pressupostos marquen el full de ruta del que l’equip de govern pretén fer a 
la població en aquesta ocasió per l’any 2017. 

Remarcar també com a tema importantíssim que aquest pressupostos parteixen de la base 
de que el 2017 i per tercer any consecutiu els impostos i taxes a Martorell han restat 
congelats. Per tant repeteixo els martorellencs no patirem increment d’impostos al 2017. I 
van 3 anys. I es voluntat del govern mantenir sense apujar els impostos tots els anys que 
sigui possible. Per tant entendrem que a nivell en general les despeses de l’Ajuntament no 
tindran grans variacions respecte les dels anys anteriors. 

En aquesta tessitura, comentar que el pressupost de l’Ajuntament enguany puja fins a 
34.051.520,91€ el que representa un increment sobre l’any anterior de un 1,8%. En el cas 
del Patronat el pressupost és de 11.560.035€ el que representa un descens de un 0,4% 
respecte l’any anterior i Gessòl te un pressupost de despeses enguany de 115.411,03€ amb 
un increment respecte 2016 d’ un 10,8%. 
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Els efectes de la consolidació de pressupostos fa que el pressupost global consolidat dels 
tres estaments pugi fins a 36.256.872,94€ amb un increment de un 2,9% respecte al 2016. 

Una vegada establertes les macromagnituds del que serà el 2017comencem a desgranar 
cada un dels pressupostos. 

Dir-los en primer lloc que la metodologia d’elaboració dels pressupostos es la següent: en 
primer lloc mirem i valorem amb criteri de prudència amb quins diners comptem, es a dir que 
pensem que podrem ingressar enguany per tots els conceptes. Posteriorment i una vegada 
establert quin és el marc en el qual ens movem en el capítol d’ingressos els comencem a 
repartir entre les despeses d’obligat compliment que te l’Ajuntament, el Patronat i Gessòl. 

Es a dir en primer lloc es valoren les nòmines del personal, seguidament els contractes que 
tenim compromesos, com són  recollida d’escombraries, tractament de residus, neteja de la 
via publica, neteja d’escoles, edificis esportius i resta d’edificis propietat de l’Ajuntament, 
manteniment de la jardineria, etc, etc. Finalment amb els diners restants dotem les partides 
que no representen contractes, i que utilitzem després per fer  les inversions. 

Comencem doncs a desgranar els ingressos amb els que comptem per l’any 2017. 

Quant a impostos directes, on s’inclouen el Ibi, el impost de vehicles de transmissió 
mecànica, el IAE a les empreses i el impost sobre l’increment de valor dels terrenys, 
l’increment es de un 2,6% i arriba a 16.673.000€ representaun 49% de tot el pressupost de 
l’Ajuntament. Per tant es un increment  molt vegetatiu, tan sols d’adaptació als nous padrons 
i fixant-nos en la recaptacions de l’any actual. 

Quant als impostos indirectes, si que l’increment és gran. Puja un 71,4%, però l’import és tan 
sols de 600.000€. en aquest cas és quan es nota que es reactiva la construcció, ja que 
l’impost indirecte que tenim a l’ajuntament de Martorell és el impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 

En el capítol 3 incloem les taxes i preus públics, que son les facturacions que fa l’Ajuntament 
en funció dels serveis que presta. En aquest cas la partida pressupostaria es de 4.382.160€ 
amb un increment del 4,4% respecte l’any passat. En aquest capítol hi ha molts conceptes 
d’ingressos. 

El més gran d’ells com cada any son el de la recollida d’escombraries que enguany puja 
1.060.000€, el de taxa per la ocupació del subsòl, sol i vol de la via pública amb 1.350.000€, 
les llicencies urbanístiques amb 201.000€, un altre vegada es mostra de que s’està 
reactivant la construcció, perquè aquests ingressos fan referència a les noves construccions, 
i finalment per sobre de 200.000 €tenim els  derivats de la recollida selectiva , en aquest cas 
em vull aturar i fer conèixer a la gent que el reciclar bé les escombraries fa que podem 
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mantenir la taxa d’escombraries sense cap increment. En el cas de reciclar menys o més 
malament ens costarien més  diners la recollida d’escombraries. Per tant a més a més de 
cuidar l’entorn, la recollida selectiva ben feta ens repercuteix positivament amb el que 
paguem. 

A més a més hi ha altres partides que fan la totalitat d’aquests ingressos però ja de menor 
import. 

Quant al capítol IV, hi tenim les subvencions per despesa corrent que enguany pugen 
7.719.632.15€, l’increment és de un 3,3% i la principal partida és la de participació en els 
tributs de l’estat amb 6.053.000€, que son els ingressos que ens venen de l’estat en funció 
bàsicament de l’evolució de la economia i de la quantitat de població que té la ciutat. A més 
a més hi ha altres criteris que afinen mes l’import. També hi tenim les subvencions que 
provenen de la participació en els tributs de la comunitat autònoma amb 270.000€, el 
contracte programa de benestar social amb 660.545.46€i altres partides ja de menys de 
200.000€ cadascuna.  Vull destacar entre aquestes partides menors, que hi ha un altre 
ingrés derivat de la recollida selectiva, que com l’anterior fa que podem mantenir els preus 
de recollida d’escombraries tants anys sense toca’ls. 

Quant el capítol 5, és el de ingressos patrimonials i tan sols puja 162.641€, bàsicament son 
interessos que cobrem a les empreses del grup, Patronat i Gessòl per els crèdits que els hi 
hem domat i els ingressos via concessions administratives que te l’Ajuntament. 

Enguany hem aconseguit de la Xarxa de la diputació de Barcelona 320.000€ que 
comptabilitzem en el capítol 7 per finançar inversions, tals com la construcció de un nou 
pavelló triple pav-3, el finançament d’obres a la via publica i el finançament de l’adequació 
del teatre del Progrés. Totes questes inversions les tractarem més endavant quan parlem de 
les inversions del 2017. 

Trobem finalment un nou endeutament de l’Ajuntament amb entitats bancàries de 
2.694.087,76€, que coincideix amb l’amortització dels crèdits que veurem més tard en els 
capítols de despeses. En aquest cas el que diem és que l’endeutament de l’Ajuntament es 
mantindrà, no creixerà, ens endeutarem únicament la mateixa quantitat que estem 
amortitzant de crèdits. 

Hi ha també una partida de renovació del crèdit amb el Patronat de 1.500.000€. inferior al de 
l’any 2016, ja que durant aquest any amortitzarem 500.000€ del crèdit de tresoreria que 
l’Ajuntament va donar al patronat. 

Fins aquí els recursos amb que compta l’Ajuntament. Però on els aplicarem aquest any? 
L’estructura del pressupost és com la de l’any 2016. 
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En primer lloc destinem 8.316.589,25€ a les despeses de personal. Nòmines, seguretat 
social i despeses socials per els empleats de l’Ajuntament. La partida es un 2,2% inferior a 
la de l’any 2016, bàsicament per que durant 2016 es van acabar de liquidar la paga extra 
que l’estat va fer treure a tots els empleats públics el 2012. 

Recordaran que l’any passat vam traslladar totes les despeses de subministraments i 
manteniments del patronat a l’Ajuntament. En aquest cas les despeses de capítol 2 pugen 
10.611.148,90€ un 3,3% més que l’any passat. 

Aquí les partides mes importants pressupostades son la neteja d’edificis i recollida 
d’escombraries, que pugen 4.788.298€ entre els 2 conceptes, la compra d’energia elèctrica 
que puja 1.556.000€, el transport públic i la conservació de jardins i altres contractes que 
puja 1.156.311€, els manteniments i conservació d’edificis 749.589€. 

En el capítol 3 de despeses financeres, la evolució segueix essent a la baixa un any més. 
Anem a una xifra de 424.685, un 10,4% menys que l’any anterior. Ja hauran deduït que son 
els interessos dels crèdits que te l’Ajuntament per el finançament de les inversions. 

En el capítol 4 de transferències corrents anem a 6.635.855€, un 10,2% més que l’any 
anterior. Bàsicament l’increment ve donat per la subvenció al Patronat de 6.328.918€, un 
9,5% més que l’any anterior i que ja desgranaré quan parlem del Patronat 

 Dins d’aquest increment apareixen 2 partides importants noves. Una primera que és una 
d’ajuts a les famílies per el pagament d’impostos i taxes. La partida es de 60.000€ i a través 
d’unes bases que realitzarem servirà per ajudar a pagar impostos municipals a les famílies 
que tinguin dificultats. Per establir a qui aniran dirigits aquest imports s’han d’elaborar unes 
bases que regulin la seva adjudicació. Aquesta és una novetat important d’enguany, ajut a 
les famílies per el pagament de impostos i taxes. 

Així mateix apareix una partida de 25.410€ d’aportació a Gessòl com a part del conveni 
signat. Fins ara es feia via capítol 2, però hem vist que s’ha de passar a capítol 4 com una 
aportació. 

Mantenim el programa d’ajudes a la creació d’ocupació, amb 58.531€ per el qual les petites 
empreses de Martorell que incrementin la seva plantilla durant un mínim de 6 mesos i sota 
una sèrie de condicions podran gaudir d’una subvenció per pagar aproximadament la meitat 
de la seguretat social de la persona empleada. Aquesta subvenció ja fa 2 anys que la 
pressupostem i que anem donant a les empreses que ho sol·liciten. Som conscients de que 
hem de fer més publicitat d’aquesta subvenció ja que ha estat anunciada amb escreix 
encara és molt desconeguda a Martorell. En aquesta mateixa línia seguim subvencionant el 
comerç de Martorell amb una aportació de 25.000€. 
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El capítol 6 com tots vostès sabran es el de les inversions reals. En aquest cas es tracta de 
dotar una partida de 3.676.000€ que puja un 20,2% més que l’any anterior. Per ordre 
d’imports les inversions previstes per el 2017 son: 

1.- Construcció d’un nou pavelló triple esportiu pav-3. Enguany dotem 1.300.000€ per iniciar 
aquesta construcció. Aquesta inversió porta associades altres inversions i moviments dins 
l’Ajuntament. De la següent manera : El Pav-3 es construirà a l’entrada del barri de can 
cases, en el terreny on avui dia hi ha el que es anomenat edifici de la brigada i que tirarem a 
terra per poder-hi fer el nou pavelló, amb entrada tant per l’avinguda can cases com per el 
carrer Josep Vilar. Formarà part del complex esportiu del torrent de llops, on a part dels 
camps de futbol i rugbi hi ha la pista d’atletisme i ara un nou pavelló. Però es tant important 
la construcció del nou pavelló com el derruir l’edifici de l’entrada al barri de Can Cases. Es 
una de les entrades de Martorell i a més a més del servei que ens farà el nou pavelló, 
dotarem a Martorell d’una entrada més amable.  

Al derruir aquest edifici, ha suposat que movem a les persones que l’utilitzaven. En primer 
lloc ja saben que fa unes setmanes prop de Can Bros es va posar la primera pedra del que 
anomenem Edifici de Serveis José Castro. Recordarem tot al Jose Castro, enginyer 
municipal durant molts anys i que va traspassar fa 4 anys. L’edifici que ja s’ha començat a 
construir albergarà la brigada municipal i la resta de brigades externes que treballen per 
l’Ajuntament. També s’està adaptant un local dins les instal·lacions de la policia local per als 
voluntaris de protecció civil. Durant aquesta setmana iniciaran el trasllat. També traslladem a 
la Vila a la Creu Roja en les instal·lacions annexes al camp de les Carolines, i 
momentàniament també desplacem a l’associació de veïns de Can Cases. Per tant amb 
aquesta inversió importantíssima per si mateixa que és la del nou pavelló municipal pav3, 
aprofitem per millorar les instal·lacions de la creu roja, la brigada, Protecció civil i l’associació 
de veïns de Can Cases. Sense oblidar-nos de la adequació d’una de les entrades de la 
nostra vila. 

Destinarem també 1.200.000€ a les actuacions prioritàries a la via publica. De tots és 
conegut que durant els darrers anys una de les obsessions de l’equip de govern ha estat 
mantenint en perfecte estat els carrers de Martorell. I tot i que encara ens queda feina per 
fer, sabem que és molt apreciat per la ciutadania el tenir els carrer en perfecte estat. I molt 
mes per la gent que ens visita de fora que si no venen sovint poden notar canvis a millor 
contínuament. Ja saben que aquest any la prioritat la posem al barri de Can Carreres, 
arreglant d’entrada el carrer Montserrat, Sant Lluís, Sant Joan, Carrer Gomis, carrer Pedró i 
plaça pedró. També tenim previst el barri del Verge del Carme i acabar alguna plaça de 
Buenos Aires. Més quant a il·luminació, jardineria i mobiliari que quant a grans obres. 
Finalment  començarem les obres en els carrers i  passatges del barri del Pla, Passatge del 
Pla, Sant Antoni Maria Claret, Angel Guimerà etc.. 
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Tot això sense oblidar-nos de la resta de carrers de Martorell que contínuament anem 
revisant i arreglant. 

No ens oblidem que tenim com a propietats municipals mes de 50 edificis que hem de 
millorar. Enguany disposarem 530.000€ per aquest concepte. A cometérem la reforma del  

Centre Cultural com a actuació mes important, seguirem invertint en la millora dels col·legis 
de Martorell, en les instal·lacions esportives i en la resta d’edificis administratius.  

Per primera vegada iniciem una acció participativa per tota la ciutadania en les inversions 
municipals, i dotem amb 200.000€ una partida sota el títol pressupostos participatius. Per 
fer-ho el millor possible encarregarem unes bases d’execució i participació a una empresa 
externa que ens permeti durant el primer semestre de 2017 tenir definits els projectes que la 
ciutadania creu més convenient. Es un primer pas cap la participació de la ciutadania en els 
pressupostos. 

Com hem vist en el capítol de subvencions, hem obtingut 120.000€ per l’adequació del 
teatre del Progrés, dotem amb 100.000€ una partida per l’arranjament del parc fluvial. Es un 
projecte que ens il·lusiona i que pensem que la ciutadania apreciarà. Serà una zona 
d’esbarjo a prop del riu Anoia, que esperem sigui molt utilitzat per passejar les famílies i 
jugar els nens.. 

La resta de partides son de menys de 100.000€ i per tant de menys magnitud de les que fins 
ara hem parlat. 

Continuant amb el desglossament del pressupost de l’Ajuntament, en el capítol 7 enguany 
dotem 193.100€ amb un increment substancial. Multipliquem per 3 la xifra de l’any anterior. 
La part més important és la dotació d’una partida de 140.000€ per la rehabilitació  
d’elements col·lectius dels edificis. Es a dir es un ajut a les famílies per arreglar façanes de 
edificis plurifamiliars, terrats, ascensors, etc. Ja hem dit que apostem per la millora dels 
carrers, dels edificis municipals, i també per els edificis particulars. Martorell està millorant 
molt en els últims anys i encara millorarà més. Amb l’ajuda de l’Ajuntament. Hi ha 2 partides 
menors en aquest capítol 7. Una que és exactament igual a l’any passat que és la subvenció 
que es dona a Gessòl per amortitzar el crèdit que te. Son 31.155€. I  22.000€ que assignem 
al Patronat per unes inversions mínimes que faran directament des del Patronat. 

Per acabar ens queda una partida del capítol 8 d’actius financer que es compensa amb una 
del capítol 8 d’ingressos que és la renovació del crèdit de tresoreria al Patronat. Aquesta 
partida és neutre tant en el pressupost de l’Ajuntament com en el del Patronat, i per tant no 
la tornaré a esmentar. 
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Finalment amortitzem 2.694.087,76€ de crèdits concedits per les entitats bancàries a 
l’Ajuntament de Martorell per les inversions d’anys anterior. Es a dir es el retorn dels crèdits 
que te l’Ajuntament. Com he comentat abans quan parlàvem d’ingressos, enguany ens 
endeutem per la mateixa quantitat que amortitzem. Per tant el total que deurem als bancs al 
final de 2017 serà aproximadament igual al de 31/12/16. Recordar que l’Ajuntament de 
Martorell te un endeutament de tan sols un 52,64%, quan l’estat ens deixa endeutar fins un 
110% i recomana que ens mantinguem per sota d’un 75%. Per tant seguim mantenint la 
salut econòmica de l’Ajuntament i els seus organismes i patronats. 

Fins aquí el que fa referència a l’Ajuntament. Seguidament parlarem del Patronat i el seu 
pressupost. 

El Patronat és l’entitat que dona els serveis d’ esports, cultura, benestar social, mitjans de 
comunicació, etc a la ciutadania de Martorell i es finança amb els diners que cobra a la 
ciutadania per la prestació de serveis més una sèrie de subvencions que rep, la més gran 
d’elles de l’Ajuntament. Quant als ingressos: 

La primera partida que trobem es la del capítol 3 taxes i preus públics i altres ingressos. En 
aquest cas l’import pressupostat baixa un 3,4% però segueix essent important, 
3.697.747,00€suposa una tercera part dels ingressos del patronat. Aquí es recullen tots els 
diners que el Patronat factura per serveis, des de els preus públics de l’escola de música, 
idiomes, arts plàstiques, moda, les taxes d’abonats a serveis esportius, les de llars d’infants, 
etc etc. En aquest cas el pressupost depèn de la historia que tenim de cobrament d’anys 
anterior i de les places disponibles. Aquí tampoc hem apujat cap preu. Per tant els usuaris 
pagaran les mateixes tarifes que l’any anterior. 

Una part molt important dels ingressos del Patronat es la de l’aportació que fa l’Ajuntament a 
través de una partida de subvencions del capítol 4. Son 6.328.918€ que representa un 9,8 % 
més que l’any anterior. I un altre a través del capítol 7 de 22.000€ per realitzar alguna petita 
inversió. 

L’important del Patronat no son els ingressos si no les despeses. En que es gasta els diners 
el Patronat. Te la mateixa estructura que en l’Ajuntament. 

El primer que trobem son les nomines del personal que treballa per el Patronat. En aquest 
cas son 5.812.906€ amb una reducció respecte l’any anterior de un 1,8% donat per el mateix 
motiu explicat en l’Ajuntament anteriorment. Això representa el 50,3% de les despeses del 
patronat. Per tant, la meitat de diners que el patronat es gasta son per pagar les seves 
nòmines. Tenim en plantilla, monitors esportius, educadores de llar d’infants, professors de 
l’escola de música, personal a serveis socials, personal administratiu, etc etc. Aquí 
s’emporten més del 50% del pressupost del Patronat. 
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Trobem en segon lloc el capítol 2 que com hem dit abans es el de despeses corrents en 
bens i serveis. L’import es de 2.792.259€ amb un increment de un 15,1% i suposen el 24% 
de les despeses del patronat. Dins aquest capítol hi ha infinitat de partides d’imports molt 
diversos, des de els 230.000€ del servei d’atenció domiciliaria a la dependència, fins els 
47.000€ del servei d’atenció domiciliaria social, des dels 164.400€ dels contractes 
d’activitats del cies i socorrisme de la piscina d’estiu, fins la festa de Sant Jordi amb 
18.000€o les activitats de museus amb 40.000€.des de els 82.000€ en programacions 
culturals estables, de temporada i eventuals, fins els 23.941€ del transport del servei teràpia 
ocupacional . Es a dir infinitat de partides per mantenir els serveis que dona el Patronat als 
seus usuaris. Mes tard parlarem de les destinacions per departaments. 

Quan el capítol 4 que es el que correspon a les subvencions que es donen a les persones 
necessitades el pressupost passa a ser de 1.358.870€ amb un increment de un 9,3%. 
Destaca el programa de suport a les famílies en situació de crisi amb 663.400€ de dotació 
on intentem encabir la major part de ajuts que necessitin els convilatans, o els 45.000€ en 
ajuts per la compra de llibres escolars, o els 232.640€ que corresponen a ajuts a famílies i 
entitats esportives. 

La practica de l’esport no es econòmica i a través de cedir les instal·lacions als clubs i de 
participar via subvenció de les despeses que tenen els clubs aconseguim que aquí a 
Martorell no sigui car fer esport. 

Mantenim els convenis amb el club de bàsquet, el futbol, l’Arc de Sant Marti, el Progrés, els 
amics de Sant Antoni, la magnifica cavalcada de reis, l’aula de teatre, el Martorell atlètic 
club. Es a dir col·laborem a que les activitats que es fan a Martorell estiguin a preus 
raonables. D’altre manera no tindrien l’èxit que tenen avui dia.  

Quan al capítol 6 d’Inversions es testimonial, hi ha tan sols 22.000€ de software informàtic 
propi dels serveis del Patronat. 

Els hi he comentat que parlaríem a nivell orgànic del Patronat per tenir una millor visió de en 
que ens gastem els diners en el Patronat. 

Hi ha 5 grans grups de despeses que per ordre d’importància son: 

 Benestar Social  2.749.225,44€ 

 Serveis Generals 2.673.962,43€ 

 Esports  2.182.968,86€ 

 Ensenyament  2.074.875,17€ 
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 Cultura  1.217.786,60€ 

Aquests son els principals despeses per destinació. En el cas de serveis generals que 
apareix en segon lloc hem de dir que te 1.500.000€ de devolució a l’Ajuntament del crèdit de 
tresoreria. 

Per tant ja veuen que realment el Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones 
està per això, per donar serveis a les persones. Des de les mes necessitades en primer lloc 
fins les actuacions en lleure, esportives i culturals. 

Per finalitzar ens queda el pressupost de l’Empresa Gessòl. En aquest cas les magnituds 
son molt mes discretes, estem parlant de 115.441,03€ en els capítols de despeses. 

Aquestes despeses són 54.502,63€ de despeses de personal, 11.438,40 de despeses 
corrents en bens i serveis, capítol 2, 5.141€ d’interessos que es paguen a una entitat 
bancària que ens va fer un préstec i la resta a l’Ajuntament per un préstec de tresoreria i 
44.359€ de passius financers que son les devolucions tant a l’Ajuntament com als bancs 
dels crèdits concedits. 

Bé crec que he parlat abastament del que es el pressupost per l’any 2017 de l’ajuntament i 
que ha quedat clares les línies mestres d’aquests pressupostos: 

 1.- la millora dels espais públics. Un Martorell cada cop mes arreglat i amable amb la 
gent. 

 2.- la represa econòmica amb uns serveis de promoció econòmica cada cop mes 
potents amb una feina encomiable d’ajuts a les empreses i a les persones sense feina. 

 3.- unes polítiques socials que son l’exemple del baix Llobregat, de la província de 
Barcelona, de Catalunya i d’Espanya. 

 

La regidora Sra. Ráquel Pérez, diu: El posicionament de SOM Martorell en el pressupost 
general presentat pe govern és en contra, i haig d’explicar una per una les raons d’aquesta 
decisió per part del nostre partit. 

Primer perquè SOM Martorell mai donarà suport a polítiques i pressupostos proposades per 
CIU un partit immers en corrupció política, el partit del cas Pujol, del cas Pretòria, del cas 
Pallerols, del cas Palau, del cas Innova amb més d’una cinquantena d’imputats sota secret 
de sumari, un partit que dóna suport al Tit, el tractat que ha de posar el teixit empresarial 
català, els convenis i la legislació laboral al servei d’empreses privades, un partit que 
juntament amb ERC ha pactat les retallades a la sanitat, que afavoreix els beneficis privats 
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de manera insultant de les clíniques mèdiques, els col.legis catòlics i la seguretat privada. 
Mai donarem  suport al partit del 3%, de les herències a Andorra, dels molts honorables que 
mai ho han sigut, dels imputats per la llei, de les seus embargades, etc,etc...,i pari l’orella Sr. 
Bargués, perquè vostè i el seu partit estan recolzant tot això. 

Segon : Perquè les formes també són importants, la falta de rigor i de paraula per part del 
Sr. Casasayas és indignant, i comença a ser habitual en les seves intervencions, en la 
comissió d’economia i hisenda del mes d’octubre va proposar una reunió per tal d’explicar el 
pressupost  2017 amb tots els regidors de l’oposició, ves per on que aquesta reunió mai s’ha 
produït , i perquè per facilitar la revisió del mateix pressupost ens dóna una setmana mal 
comptada entremig no sabem quantes modificacions i canvis s’ha produït i no ens facilita el 
material en suport digital, vostè sabrà perquè. 

Tercer: Perquè en aquest últim any han fet més de 60 modificacions de partides del 
pressupost i podem entendre que pugui haver alguna modificació però aquestes xifres no 
són acceptables per un  pressupost seriós, senyors del govern i per tant  pensem que 
l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament proposat per CiU i ERC no deixa de ser una 
presa de pèl als regidors de l’oposició i a la ciutadania, mai s’acompleixen. 

Quart: Perquè no deixen participar en aquests pressupostos ni als membres de l’oposició ni 
als ciutadans, el que se’n diu pressupostos participatius dels que vostès no volen sentir ni 
parlar-ne, de més de quaranta propostes del pressupost que vam fer l’any 2016 el vostre 
govern no en va recollir ni una sola proposta aprovada per part dels membres del govern, 
per la nostra banda les nostres propostes continuen sent les mateixes, inversions en 
polítiques de foment del treball, plans d’ocupació, en definitiva la lluita contra l’atur, l’atur el 
gran problema de Martorell en  més de 2.000 persones aturades de les quals més de 1.000 
no cobren cap tipus de subvenció ni prestació i que el govern no és capaç de cap de les 
maneres de tallar, i vostès pateixen la malaltia de continuar somiant que un dia es llevaran 
iels aturat hauran desaparegut. En les escoles públiques, en la sanitat, en els ajuts i 
subvencions a les famílies més necessitades, en les polítiques socials , però en tot cas són 
vostès els que estan governant i davant la reiterada negativa tant per part de CiU com 
d’ERC de la col·laboració i el diàleg amb les forces  polítiques de Martorell  són vostès els 
que han de fer les propostes per tal de tenir una millor qualitat de vida per a tots els 
ciutadans, encara que indubtablement pensem que amb aquesta distribució de diners que 
vostès fan això no s’aconseguirà.  

Sr. Bargués li recordo una de les seves intervencions en l’aprovació dels pressupostos de 
2015, d’això no fa tant, quan vostè estava en aquesta banda que ara sóc jo a l’oposició, 
maldita hemeroteca , en aquells moments vostè deia “en aquests moments quan els nostres 
ciutadans d’aquest país estan pel dret a decidir és ara el moment de que aquest dret arribi, 
aquest dret que reivindiquem no acaba només amb el procés , s’ha de ser coherent i que el 
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dret a decidir també s’ha de saber què passa que els ciutadans de Martorell puguin, puguem 
decidir de com es poden gestionar els nostres diners i en quins àmbits de la vida quotidiana 
prioritzem, triar quines són les inversions més necessàries per a nosaltres, s’ha acabat 
decidir sense tenir present els ciutadans”, això és seu, això pertany a la tardor patriarcal, i 
bla,bla,bla... això és seu. Només li faig una reflexió, m’agradaria saber amb quins ciutadans 
ha parlat vostè o ha parlat el seu equip de govern per comptar i destinar 1.300.000 € a fer 
unscampsde futbol, i la despesa que suposarà el manteniment d’aquestes pistes, no és 
només fer les pistes, sembla ser que els hi molesta molt el “puticlub” que hi ha allà, a mi no 
em molesta gens i a la meva gent tampoc. On queda el valor de la participació ciutadana 
que tant reivindicava quan estava a l’oposició, on està ? aquest valor, deu ser que ara 
governant les seves prioritats polítiques com a partit d’esquerres han canviat i molt, 
moltíssim, i ara el que escolta radio Vaticano sembla ser que també és vostè. Per nosaltres 
és lamentable, indignant , insolidari, irrespectuós, i de polítiques de dretes ràncies no 
atendre per davant de tot les necessitats bàsiques dels ciutadans, i no atendre en un país 
modern la veu dels ciutadans. Podríem aprofitar  ara que encara tenen l’impuls de la 
consulta, ara que encara estan amb el rebufo, i fer-ne una de popular i participativa 
preguntant a ciutadans de Martorell quins són els temes que realment preocupen a la 
població, si és l’atur o són les pistes de futbol, jo ho deixo aquí   a sobre. 

Cinquè: Perquè continuem endeutant  al nostre Ajuntament, i continuem beneficiant els 
bancs, amb interessos bancaris i despeses financeres per un import pressupostat per aquest 
any de només 500.000 €, només en despeses bancàries, que vostès deuen estar 
acostumats, però a casa meva és bastant curiós, és esgarrifós, per un partit com  nosaltres 
amb les nostres polítiques de no a la banca privada i no treballem amb diners públics amb 
els que han fet fora de casa seva i estafen els ciutadans, a sobre de que hem rescatat amb 
diners públics molts d’ells. 

Sisè: Perquè és un pressupost com ja és habitual inconcret, on s’agrupen partides o diners 
sense detall, com són  la de conservació de jardins 480.000 €, home podrien detallar una 
mica més que fan amb els jardins, el PRIAVP aquest que també els hi encantaque tampoc 
sabem que faran o que no faran, o quines seran les obres que volen destinar o que estan 
previstes 1.220.000 €, l’adequació del Progrés que ja és un clàssic , o sigui l’Ajuntament i el 
Progrés ja estem units per sempre 120.000€, estudis i treballs tècnics d’edificis municipals 
75.000 €, programa de suport a les famílies en situació de crisi 663.400 € i aquí em pararé 
una mica perquè en partides sobretot de serveis socials de difícil control per part de 
l’oposició i de les que el govern nega l’accés a la informaciódels expedients dels mateixos, el 
que fa impossible un seguiment i una fiscalització adequada per part dels regidors i també 
perquè aquest nou sistema de tot junt en un paquet fa que decideixin altres persones i 
articulin les misèries dels ciutadans de Martorell, es a dir ara els ciutadans no tenen dret a 
demanar què i com, sinó que vostès directament els hi diuen que és el que tenen dret o no . 
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Setè: Perquè és un pressupost partidista, això ja ho vaig dir i ho torno a dir, senyors del 
govern abans podia ser bastant més innocent  que ara però cada vegada tinc més clar que 
les coses no passen per casualitat, en aquest Ajuntament res no passa per casualitat. Tot el 
que vostès fan té un perquè i en tot cas de com es fa aquest repartiment de diners públics 
són decisions que mica en mica hauran d’anar explicant a tots els ciutadans. 

Vuitè: Perquè hi ha una despesa de remuneració de personal eventual de 121.255 € més l a 
seguretat social que són 38.256 que són els càrrecs de confiança que perquè ens 
entenguem i ens entenguin la gent són aquests contractes fets per vostès a dit, al 
començament de l’any, al començament de la legislatura, perdoni, es van comprometre a 
contractar un de sols d’aquests assessors i ara ja portem tres i segurament que abans que 
acabi la legislatura n’hi haurà més. 

Novè: Perquè no es contempla en cap moment la possibilitat de retorn del deute que tenim 
amb la Generalitat de Catalunya, aquest tema sembla que no ens afecta són 3.500.000 i  el 
Sr. Casasayas  si no que em corregeixi que ens deu la Generalitat de Catalunya i sembla 
ser que aquest tema en els pressupostos ni comptem, o sigui no sé quines negociacions han 
fet, després faré una pregunta envers tot això. 

I per acabar, la desena raó perquè l’empresa Gessòl que com ja han comentat des del propi 
govern ho diuen vostès mateixos, és una empresa municipal amb capital 100% públic que 
no ha servit mai per res, i això ho diuen vostès des de fa 10 anys i que continuen mantenint 
diuen que perquè costa diners fer la transmissió de patrimoni a l’Ajuntament, això ja ho hem 
discutit però continuem, més de 100.000 € de despesa dels quals 50.000 podrien ser 
absorbits per diferents departaments del propi Ajuntament, com són les despeses 
d’auditoria, gestoria, això que els hi encanta tant, que serien absolutament absorbits però 
intenten argumentar i argumentar el que crec que ja  és inacceptable per tal de no fer el 
traspàs, vostès ja explicaran o explicarem nosaltres més endavant el perquè d’això i perquè 
tenen entre d’altres com a patrimoni la torre de Santa Llúcia que s’ensorra inevitablement i 
vostès ni CiU ni ara tampoc ERC hi dediquen ni un sol cèntim d’aquest pressupost, quina 
pena no ? .  

Sr. Casasayas, com veu els nostres ja clàssics brindis al sol continuen sent gastar els 
nostres diners en la millora de la sanitat, en l’accés de  tots els ciutadans a una educació 
gratuïta , en el medi ambient, en l’atur i en el manteniment del patrimoni cultural propi davant 
del privat enlloc de fer-ho de totxos com el nou pavelló. Gràcies. 

El regidor Sr. Francisco J. Arpal, diu: Bona tarda a tothom, bé el pressupost que se’ns 
presenta avui aquí en el Ple de l’Ajuntament de Martorell per l’exercici 2017 hem de dir que 
és un pressupost elaborat exclusivament per l’equip de govern com ja s’ha dit abans, en el 
que no ha hagut cap mena de negociació amb els diferents grups de l’oposició tot i que per 
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part del regidor d’hisenda se’ns va oferir amb anterioritat el poder mantenir una reunióen la 
que doncs poguessin fer aportacions que també se’ns va dir que serien acceptades o no 
però almenys es podrien presentar, però a l’hora de la veritat no ha estat així, es veu que 
s’ho han repensat i els hi ha semblat que era millor no reunir-se amb els grups de l’oposició. 
He de dir que si això hagués estat així,  i hagués hagut una negociació possiblement doncs 
hagués pogut ser més factible el poder donar suport a aquests pressupostos, però clar 
evidentment, els pressupostos són única i exclusivament de vostès. 

Pel que fa als números d’aquest pressupost que ens presenta l’equip de govern per l’exercici 
2017, pel que fa als ingressos i les despeses com ja ha dit el regidor d’hisenda són bastant 
semblants als inicials del 2016, un pressupost que compta amb l’Ajuntament, Patronat de 
servei a les persones i empresa municipal Martorell Gestió de Sòl a un pressupost 
consolidat entre els tres de 36.259.000 i escaig d’euros, com ha dit un 2,9% més que l’inicial 
del 2016, per tant, a grans trets podem dir que aquest pressupost és molt continuista al del 
2016 pel que fa als serveis i un any més amb ajustos pel que fa a la plantilla de personal, ja 
que no tenen previst que aquesta augmenti , únicament com ja veuran després transformen 
una plaça d’auxiliar administratiu adscrita a intervenció del personal laboral a funcionari i una 
d’auxiliar administratiu adscrita al gabinet d’alcaldia a territori i sostenibilitat, i no serà s’ha de 
dir que no hi hagi vacants...,  de que entre personal funcionari i laboral tenim vora de 50 
vacants, per tant no és d’estranyar que el comitè de personal del patronat en aquest cas 
doncs informi desfavorablement, no ?. 

Bé, pel que fa als ingressos el més destacable és l’augment que tenen previst de recaptació 
de 400.000 € més pel que fa a l’IBI urbà, i després el que es pensa recaptar un 71% més 
600.000 € pel que fa al ICIO a l’impost de construcció i obra, ho ha dit el regidor i ho diré jo 
també, ens ha dit que si això és així vista l’evolució a menys que ha tingut els darrers anys 
fins al 2016 significarà que l’activitat econòmica està creixent amb força.  

Les transferències procedents de l’administració general de l’estat i el fons de cooperació 
local de la Generalitat augmenten uns 246.000 €, no obstant jo considero que aquestes 
seran més altes ja que així ha estat en l’any 2016.Tenen previst un ingrés d’1.500.000 € en 
concepte de reintegrament d’una operació de crèdit a curt termini amb el Patronat, i previst 
concertar com ja s’ha dit dues operacions de crèdit a llarg termini de 2.694.000 i escaig 
euros, per poder dur a terme el programa d’inversions que tenen previst o una majoria 
d’aquest programa d’inversions. Bé, s’ha de dir que aixòsón les previsions inicials ja que a 
final d’any la veritat és que els números canvien i canvien bastant. 

Pel que fa a les despeses, les de personal 8.316.000 i escaig euros, es redueixen 188.000 
€en el pressupost inicial del 2016 ja que si anem al definitiu del 2016 és de 9.000.000 i 
escaig, és una diferència bastant gran, són 856.000 € per tant a finals de 2016 ens passarà 
exactament el mateix. Les de bens corrents i serveis tot i que les augmenten respecten al 
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pressupost del 2016, un exercici més es quedaran curts però és que ho saben vostès ara 
que es quedaran curts, ja que el pressupost final d’aquestes despeses al 2016 és de 
353.000 € més del que vostès pressuposten pel 2017, algo semblant passa amb les 
transferències corrents que les augmenten un 9% però que al final de 2016 ja hauran estat 
més altes, les transferències al Patronal i a Gessòl són com ja ha dit ell regidor de 6.000.000 
i escaig al Patronat i 25.000 i escaig a l’empresa municipal Gessòl.  

El projecte d’inversions és d’un import de 3.676.000 i escaig euros, i  es financen com ja han 
posat de manifest abans majoritàriament amb crèdit, amb crèdit, algo que li estranyava al Sr. 
Bargués quan estava a l’oposició i que tant criticava, un any més ho tenen que fer així, però 
una cosa és predicar i una altra és dar trigo com diuen, un a concertar amb la Diputació de 
Barcelona de 175.000 € i un altre a llarg termini de 2.519.000 i escaig amb alguna entitat 
bancària. Bé, jo no faré valoracions pel que fa al projecte d’inversions de si són millor, si són 
pitjors, ja que és el seu projecte com he dit al principi de la meva intervenció, és el projecte 
de l’equip de govern i per tant suposem que ja que és el seu projecte doncs el considerem 
que l’adient, però posem de manifest les més rellevants els PRIAVPS 1.200.000 € i el nou 
pavelló triple esportiu 1.300.000, i com a novetat 200.000 € com a pressupostos 
participatius, per cert ja ens explicaran com ho faran això de la participació ja que a hores 
d’ara sembla ser que encara  no ho saben ni vostès i d’altra banda perquè 200.000 o no 
300.000 o 150, no obstant esperem que els participants doncsque tinguin més sort que no 
hem tingut els grups de l’oposició. 

S’ha de dir que el 2016 les inversions, les van pressupostar també amb 3 milions  i escaigs, i 
al final doncs hauran passat dels 9 milions d’€, llavors comparativament clar la diferència 
seria d’un 60 menys. No és aquesta ni molt menys una crítica, només és constatar una 
realitat en aquest cas positiva, que ve també ja d’altres exercicis.  

Pel que al patronat es edueix un 7,25% respecte a definitiu del 2016, aquesta diferència són 
903.000 € menys, i això també és molt.  

Les despeses de bens corrents es redueixen un 11%, 353.000 € menys. Bé considero que 
són poc realistes, vostès volen estalviar en els treballs realitats per altres empreses, però 
veurem si això serà així.  

Tot el que engloba les llars d’infants es redueix, el programa de suport a les famílies en 
situació de crisi el mantenen igual en 663400 €. D’altra banda, com el de premis de vila de 
Martorell, passen de 12000  a 7600, la festa major el 2017 potser aquest any no serà tant 
major, ja que el pressupost passa de 84000 al 2016 a pressupostar-la a 50000 pel 2017. El 
carnaval o la màgia del Nadal també es redueixen les seves partides. I pel que fa  a 
l’empresa municipal d’habitatge GESSOL, bé no té pràcticament variacions i seguirà 
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esperant a que arribin temps econòmicament millor per a desenvolupar-se de forma adient, i 
ara doncs potser més que mai a la que comença a veure’s llum al final del túnel. 

Bé pel  nostre grup municipal, és aquest pressupost continuista, amb molts dels aspectes als 
pressupostos anteriors, per vàries raons, com cada any, aquest serà un pressupost amb 
moltes modificacions, perquè en moltes partides si farà curt, no obstant com ha dit el regidor 
d’hisenda, és el full de ruta de les intencions de l’equip de govern pel 2017. Bé aquest per 
nosaltres és un pressupost,  que com he dit al principi de la meva intervenció, és 
unilateralment seu, de l’equip de govern, en el que els grups de l’oposició un any més ens hi 
ha deixat al marge, i considero que hagués estat més encertat per part de l’equip de govern, 
al menys intentar sumar voluntats polítiques amb els diferents grups, que no seguir un any 
més anar per lliure, però aquesta era una decisió que només la podrien prendre vostès.  

 

El regidor Sr. José A. Simón diu: Primer de tot una vegada més senyor Casasayas, i com 
ve sent costum, vostè ens va enganyar a tots, va dir que ens convocaria per recollir 
propostes, bueno ja és tradició que vostè enganyi a la gent. Recordem aquella foto, sempre 
la tenim al cap, quan penso en vostè de l’aigua no pujarà, no sé perquè aquella foto no 
marxa mai. Bueno una vegada més vostè fa un mes va dir que ens convocaria a tots, que 
escoltaria propostes, bueno, retòrica a la que estem acostumats.  

Anem una mica al pressupost que vostè presenta avui, primerament és un pressupost que 
creiem que és continuista bàsicament, igual menos les inversions que modifiquen any a any, 
el que fa anys vostès presenten, amb unes contradiccions i algunes coses, i algunes 
novetats. 

Primer diuen que congelen els impostos, des de fa tres anys, com que al final i ha una lluita 
de tu dius, jo dic, els aconsellem a la gent que ens escolta des del barri de Buenos Aires, 
que quan esl hi arribi el rebut de l’IBI, mirin el que pagaran el 2017 i lo que van pagar al 
2016. Veurem qui una vegada més enganya a la ciutadania. Molt fàcil eh, agafem un rebut, i 
agafem l’altre, i veurem que passa, si han congelat, sinó han congelat, que passa. de fet l’IBI 
ha pujat 400000 € d’un any a l’altre, congelant aquesta xifra no acaba de quadrar, decimals 
no crec que siguin eh. 

Continuen una vegada més externalitzant serveis, contenien baixant any a any el capítol 1, i 
posant el 2. Recordem lo que passa històricament, conserges, anglès i un munt de serveis 
que vostès  sembla que els hi agrada més que facin empreses externes que no el personal 
propi. Com a novetat aquest any quan ho vaig veure, vaig pensar, hòstia aquest any hi ha 
una novetat important, 200000 pressupostos participatius, vaig pensar hòstia em sap greu 
però els hauré de felicitar, però ara resulta que no, que també ho farà una empresa externa, 
no ho pot fer el personal que tenim a l’ajuntament aquesta tasca?, és millor que ho faci una 
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empresa externa? Pregunto, ens agradarà veure que significa, recordem 200000 € significa 
un 5,44% de totes les inversions de l’ajuntament, un 0,55% de tot el pressupost de 
l’ajuntament. Aquesta és la gran aposta, recordem que amb les xifres moltes vegades ens 
perdem un a mica. No sé coneixent-lo a vostè potser al final aquests 200000 € són 
preguntar si volem aparcaments en bateria o en semi bateria, perquè, bueno no sé a veure 
quin procés tant participatiu tenim. Els hi farem una proposta pressupostos participatius 
potser seria bo que consultessin a la ciutadania que farien a la Rambla de les Bòbiles, 
perquè sembla que la gestió que està fent l’ajuntament aquest equip de govern de la Rambla 
de les Bòbiles des de què es va construir fins ara, el qualificatiu menys ofensiu podria ser 
nefast,  a partir d’aquí el que vulgui. 

Una vegada més també pugen, lo que creuen que recaptaran per impost sobre 
construccions, multes. Creiem que no acaba de ser realista, però és un pressupost i això 
potser o no potser. Continuen amb les altes despeses en publicitat i propaganda, recordem 
també una vegada més que tenen publicitat i propaganda encoberta, a través d’altres 
informadors, subvencions sense transparència, sense concurrència competitiva, que sembla 
que és millor per vostès fer un conveni bilateral,  que no que tothom tingui les mateixes 
oportunitats, en subministrament continua pujant més de 2 milions d’€, vostè ha dit la llum, 
però aquí gas, gasoil, demés, cap mesura per reduir aquesta despesa, ni una, des de fa 
molts anys. La jardineria que és aquest mig milió que deia abans la companya Raquel, d’ 
Acciona, mig milió més, continuem pensant que aquest contracte el pot gestionar el personal 
del CET,i fem una altra vegada aquesta proposta, Clece continua un 1.800.000, anglès 
privatitzat, el servei d’aigua, el PRIAP, que és una partida en la qual són 1.200.000 € i no 
sabem ben bé no hi ha al darrera de moment com sempre, un projecte, alguna cosa que 
podem compartir, que podem planificar, que podem compatir amb els veïns, no hi ha res. 
Continua amb els tres càrrecs de confiança, tot i que he de dir que aquí m’agradaria fer un 
punt i felicitar-los, han tret el càrrec de confiança encobert, ara sembla que aquesta persona 
ja no hi és, felicitats, ara ja en tenim tres, que és el que marca la llei, transparent, i com a 
mínim el que estava encobert ja no hi és. El Progrés tampoc, l’altre dia ho comentàvem, no 
sabem ben bé quin és el fons del Progrés, que volen fer, quant volem destinar, ens 
agradaria poder compartir aquesta informació, li hem traslladat aquesta informació 
personalment al regidor Bargués, any a any anem veient partides de... que van destinades al 
Progrés, ens agradaria  acabar, tenir un projecte del Progrés que digui, el nostre projecte 
com a equip del govern pel Progrés és aquest, i el cost final serà aquest,  1 milió, mig milió, 
tres milions, el que sigui, però poder compartir aquesta informació amb tota la ciutadania i 
que la ciutadania sàpiga ben bé quin és el projecte, i quin serà el cost final. No cada any, 
partida a partida, sense acabar de saber que volen fer. 

Com deia continuen sense tenir reglament de subvencions, continuen sense aplicar la 
tarificació social, continua un pressupost sense participació, continuen deixant de banda la 
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torre Santa Llúcia i no hi ha transparència. Tot i que vostè no va acollir les nostres 
propostes, nosaltres si que vam un pressupost de participació ciutadana, vam obrir la nostra 
web municipal, vam fer reunions en diferents entitats de Martorell, amb diferents persones, i 
vam recollir 24 propostes, propostes que li vam fer arribar a vostè por escrit perquè les 
tinguessin en consideració i pogués fer alguna aportació a aquest pressupost. Una vegada 
més en vist que no ha portat cap de les nostres propostes, les tornem a posar sobre la taula 
any cada any, i intentarem que siguin recollides. 

Aquestes 24 propostes són les següents:     

-Crear un procés de participació ciutadana en el pressupost municipal, en què la ciutadania i 
les entitats puguin fer la seva aportació. 

-Establir un pla d’eficiència energètica per enllumenat públic i els edificis de titularitat pública, 
de tots el subministraments. 

-Realitzar les inversions per baixar la despesa i que mirin de ser més sostenibles econòmica 
i mediambientalment. Associar-ho amb ajuts, bones pràctiques, plans  d’ocupació, crear un  
projecte a mitja termini que permeti conscienciar a la ciutadania, lluitar contra el canvi 
climàtic, estalviar recursos municipals, generar ocupació i la lluitar contra la pobresa 
energètica. 

-Tercer,  aplicar l’acord que es va aprovar al novembre de 2009 per tenir una jardineria 
autòctona i sostenible, recordem lo que dèiem abans, contracte Acciona, quasi mig milió d’€, 
la nostra aposta vostè ja sap quina és.  

-Aplicar la tarificació  social, tal com es va aprovar per unanimitat, també amb el seu vot, al 
ple de 19/12/2011.  

-Crear un reglament de subvencions per a ajudar a les famílies sense recursos a complir 
amb les seves obligacions amb ls tributs locals. Vostès han dit ara que creen una partida de 
60000 €, entenem que és una cosa similar a lo que li estem proposant, posem sobre la taula 
generar un reglament de subvencions, li hem dit moltes vegades, creem aquest reglament, 
igual que en el seu dia quan es va crear el de... per la gent que no podia pagar les despeses 
energètiques, vam arribar a un acord i el vam tirar endavant, fent la mateixa proposta en 
aquest cas dels tributs locals.  

-Passar dels ajuts universals, com els ajuts de llibres de text escolar, a ajuts tenint en 
compte els criteris de la capacitat econòmica i en funció de les necessitats de cada família. 

-Setena, passa dels ajuts social assistencials a drets per a les persones que fomentin la 
igualtat d’oportunitats i possibilitin el desenvolupament de es persones, passar de la caritat 
als drets. 
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-Crear un pla per ajudar a la reactivació econòmica i lluitar contra l’atur.Generar ocupació, 
ajudar el desenvolupament local, mesures de suport a les PYMES i els autònoms i pal·liar la 
situació de les persones que busquin feina, en especial les que tenen més dificultat. Apostar 
d’una vegada per totes per les polítiques actives d’ocupació del nostre municipi, apostar i fer 
una aposta ferma. Estem veien com mesures que s’estan creant no acaben de ser 
recollides, com vostè mateix a dit, per la ciutadania, hem de donar un pas endavant i ser una 
mica més valents. Creiem que les polítiques actives d’ocupació, sobretot pel que fa a la 
vessant de la ciutadania que està a l’atur, creiem que hi ha un llar camí per recórrer i que 
l’ajuntament s’hauria d’intentar posar les piles. 

-Novena, disminuir les despeses d’externalització de serveis, per qui ens estigui sentint, 
disminuir les privatitzacions. 

-Disminuir les retribucions dels càrrecs electes, nosaltres els que estem aquí asseguts, i 
tornar a l’import de la passada legislatura.  

-Onzena, no contractar càrrecs de confiança. 

-Dotzena, reduir les partides supèrflues com despeses diverses, publicitat, propagandes i 
atencions protocol·làries. 

-Tretzena, traslladar el CET a un equipament municipal. Recordem que aquest equipament 
aquesta nau que ara està llogada, a l’ajuntament ara mateix li costa 25100 l’any. 

-Millorar la il·luminació de la via pública, línia elèctrica la Vila, Torrent de llops, etc. 

-Instal·lació d’ascensors, els que quedin al barri Buenos Aires, Can Carreras i el Pla. 

-Iniciar la recuperació de la partida, i posar una partida per la torre de Santa Llúcia. 

-Dissetena,  mobilitat sostenible, activar l’aprovació del pla de mobilitat i els camins dels 
escolars. 

-Divuitena, recuperar l’Ateneu com a espai públic, així com la seva gestió. 

-Dinovena, establir un departament de sanitat més centralitzat, destinar una o vàries 
persones que es dediquin exclusivament  a temes de sanitat, i que estiui clar en 
l’organigrama municipal. 

-Vintena, destinar un % dels impostos d’IAE a mesures contra la contaminació, fer servir els 
recursos que generem per tenir grans empreses o infraestructures al nostre municipi, per 
pal·liar aquests dèficits que té Martorell. 
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-Vint-i-una, adequar les bases reguladores de les subvencions a la normativa subvencional 
establerta a la llei 38/2013, de 16 de novembre, General de subvencions modificada per la 
llei 15/2014. 

-Vint-i-dosena, establir criteris de pluralitat, transparència i rigorositat en la realització de les 
despeses. 

-Vint-i-tres, establir mecanismes de control de la despesa. 

-I vint-i-quatre, disminuir l’import de les despeses diverses i seguir l’estructura 
pressupostària en la classificació econòmica,  que per la normativa aplicables’han creat i 
s’han d’usar obligatòriament  depenent de la naturalesa de la despesa. 

Una vegada més ens consta que les té, li vam enviar en un PDF, ens la va demanar en 
Word també li vam enviar, i les ha tingut el dia que vostè ens la va demanar. Una vegada 
més creiem que aquestes mesures vostès alguna d’elles com han fet algun any, si que han 
recollit alguna d’aquestes, aquest em sembla que no, tot i que el seu model i el nostre 
sabem que són contraposats totalment, però creiem que si que hi ha partides en les quals 
vostès crec que podrien acollir. El seu model és diferent, el seu model és clientelisme, el 
nostre model és transparència, igualtat d’oportunitats, el seu model és serveis privats, el 
nostre és serveis públics, el seu model és caritat i assistencialisme, nosaltres volem garantir 
drets a les persones. El seu model és obscur, nosaltres volem transparència, intentem en la 
mesura de lo possible arribar a un acord, el que no pot ser és que any rere any anem igual, 
intentem zero voluntat d’arribar a cap acord, si vostè diu us convocarem a alguna reunió, 
vostè sap que el nostre grup municipal no ha fallat mai a cap reunió, mai, i si li diem que li 
enviem propostes sap que li enviem propostes, i si sap que si hem de treballar propostes, 
treballem propostes, el que passa és que veiem que no hi ha voluntat. Vostès de aquestes 
24 propostes creu que cap d’elles la pot assumir, cap de les 24? I ha tingut dies, vostè ens  
les va demanar  i li vam enviar per correu electrònic, en Word, en lo que sigui escolti. Una 
vegada més, bueno any rere any veiem que és el mateix pressupost com deien més o 
menys el mateix de cada any, sense cap novetat, i al final les novetats, com hem vist amb la 
novetat que hi ha sempre hi ha alguna cosa amagada, o sigui que el nostre vot serè en 
contra.  

 

El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Primer que tindríem que dir que ens congratulem de què 
enguany es faci en aquestes dates, l’aprovació inicial del pressupost en aquestes dates del 
calendari, un més o menys seria el desitjable o el normal, i no pas  com el de l’actual 2016, 
que cal recordar, per diferents motius, es va aprovar el passat mes de març d’aquest mateix 
2016. Cal recordar que sota la nostra opinió el pressupost conjuntament amb les 
ordenances, serien els dos elements més importants a aprovar en un plenari com el que 
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estem vivint avui en aquest dilluns, és per això que el nostre grup voldria fer per començar 
les següents apreciacions: 

Tenint en compte com deia abans la importància que suposa el pressupost i que el equip de 
govern tindria si mes no, que intentar consensuar amb l’oposició els mateixos pressupostos, 
i que els grups de l’oposició, si és que així ho volen i ho desitgen, han de tenir l’oportunitat 
d’estudiar-los en detall, i poder fer la presentació de propostes, tindríem que dir que a més a 
més d’aquestes propostes, que ens  hagués encantat que haguessin estat debatudes, 
tampoc tindrien que oblidar el tema de la participació ciutadana, que aquí ha sortit, pensem 
també que la participació ciutadana té molt a dir i que no s’ha produït. 

Diríem que de tot això que seria el més coherent, participatiu i transparent res de res. Ara fa 
aproximadament un mes el regidor d’hisenda Sr. Casasayas, ens va explicar que els grups 
de l’oposició tindríem l’oportunitat de fer una reunió, amb suficient temps que ja ens 
semblava bé, per explicar el pressupost, mi que els grups de l’oposició poguessin si ho 
desitjaven, fer les seves aportacions, torno a repetir, el que he dit fa un moment, de tot això 
res de res.  

El dijous 10 de novembre se’ns deixa els despatxos dels grups municipals la informació, per 
ser debatuda en la comissió informativa del dilluns 14 de novembre, en aquesta informativa, 
davant de la petició de la majoria dels grups de l’oposició de retirar el punt de l’ordre del dia 
per poder-lo estudiar a fons, i en tot cas, si es considerava oportú després d’una reunió 
explicativa, presentar propostes, se’ns diu que res de res. Cal recordar que després 
d’aquesta informativa del dia 14, els dimarts dia 15 a la 1 del migdia, rebo una trucada molt 
amable per part de la regidora Núria Canal, per telèfon, a on se’ns convida aquella mateixa 
tarda a fer una reunió per si volíem fer alguna proposta, unes propostes que cert nosaltres 
vàrem presentar per registre el passat dijous, va ser impossible participar a la reunió que 
se’ns va convocar per aquell mateix dia. Sr. Casasayas, vostè com han dit altres companys, 
no ha complert la seva paraula, i tot i que semblava que tenia bones intencions, torno a 
repetir-li res de res, però sap una cosa, i encara més sorprenent, li passaré a llegir una cita 
que apareix a l’acta del passat 17/11/2014, just ara fa més o menys 2 anys, “ No sé sembla 
que vostès facin tots els possibles per impedir-nos poder fer algun tipus d’aportació a la 
confecció dels pressupostos. En una setmana hem d’estudiar comparar i analitzar el destí i 
l’origen de milions d’€  en diferents estructures i costa molt fer una compatibilitat analítica 
amb els documents que se’ns faciliten. Els pressupostos s’han de fer i decidir sense 
tenir...s’han fet i decidit sense tenir present els ciutadans i el teixit associatiu, com sempre 
això pertany a la tardor del patriarca. La nova relació o nou contracte entre els ciutadans, i 
els seus representants càrrecs electes, passa per consensuar a través dels processos  
participatius vinculats, no sé si han sentit mai parlar d’això?  
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Saben qui era la persona clar ja acabant-se ja ha sortit el seu nom que deia això?, fa dos 
anys, si, el mateix Sr. Adolf Bargués, ara tinent d’alcalde i membre de l’equip de govern, 
quina pena Sr. Bargués que des de dins del  govern no hagi estat vostè i els seus companys 
capaços de canviar el que ha estat la dinàmica de totes les majories absolutes del grup de 
CIU, i que vostè tant reclamava.   

Pensem ara, passem ara a fer una anàlisi més detallat del contingut del pressupost, tant de 
l’ajuntament de Martorell, com del patronat, però primer voldria comentar les propostes que 
el grup PSC ha presentant per ser o intentar que siguin incloses en aquest pressupost 
inicial, algunes d’elles quan les escoltem són mot similars a les del l’any 2016, però sap que 
passa, que pràcticament per no dir cap, s’ha contemplat en aquest 2016. Per tant serien 
perfectament vàlides,  amb la ampliació d’algun import ja que no s’ha fet aquest 2016, fiquen 
l’import del 2016 i el 2017, són les següents: 

-Partida pressupostària inicialment de 200000 € per la creació, com fan en altres municipis 
de catalana, del programa gratuïtat de llibres de text, per aconseguir la total gratuïtat dels 
llibres de text per els alumnes de l’ensenyament bàsic, l’educació primària i l’ESO obligatòria 
per al proper curs 2017/2018. 

-Partida pressupostària amb una dotació econòmica de 30000 € per l’atorgament d’ajuts de 
pagament d’estudis universitaris i cicles formatius, que per cert va estar aprovat aquí amb 
una moció i continua paralitzat. 

-Partida pressupostària amb una dotació econòmica de 50000 €, per la creació d’un pla de 
millores graduals per superar les barreres arquitectòniques encara existents a diferents 
indrets de Martorell amb el car objectiu de millorar la mobilitat de les persones que tenen la 
seva mobilitat reduïda, després quan fem un petit anàlisis de les partides de despeses sortia 
aquesta partida que ni de bon tros arriba a 50000 €. 

-Partida pressupostària amb una dotació econòmica de 100000 € per la instal·lació 
d’accessos i jocs infantils adaptats en els diferents parcs públics de titularitat municipal, per 
les persones discapacitades amb mobilitat reduïda. Bé de fet això ja va sortir l’any passat no 
hem observat que s’hagi fet  cap d’aquests columpis o gronxadors, o el que es pugui dir de 
mobiliari urbà, per tal d’augmentar la partida 100000 €. 

-Partida pressupostària amb una dotació econòmica de 80000 € per la millora gradual de 
diferents punts de l’enllumenat públic. Aquí també ha sortit amb l’objectiu d’aconseguir la 
màxima eficiència i evitar la possible perillositat, tant dels vianants com dels conductors. 

-Partida pressupostària amb una dotació econòmica de 30000 € per la millora en la 
seguretat viària en diferents carrers del municipi, especialment en els passos de vianants 
existents. Es tractaria de la instal·lació de senyalització lumínica que augmenta la seva 
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visualització i així evitar perillositats, aquest tema em sembla que si, que s’han tomat i en 
algun indret s’està fent o es preveu fer-ho. 

-Partida pressupostària amb una dotació econòmica de 100000 € per tal de desenvolupar i 
posar en marxa plans d’ocupació local, estrictament de gestió municipal, reduint així la taxa 
d’atur local, aquests plans estarien destinats de forma especial als col·lectius més 
desprotegits, cal recordar que ara fa uns dies rebíem les estadístiques de l’observatori de la 
taxa d’atur del Consell Comarcal del mes d’octubre i continuem en segon lloc del rànquing 
d’aturats, només superat pel municipi de Sant Vicenç dels Horts, ja sabem per qui està 
governat. 

-Partida pressupostària amb una dotació econòmica de  40000 €, la tornem a reclamar, vam 
traslladar preguntes, per l’adequació del pla d’accessibilitat pel que fa a l’auditori Joan 
Cererols del centre cultural, l’accés a la sala i a l’escenari. Recordem qualsevol persona amb 
cadira de rodes no pot pujar a l’escenari. 

-Partida pressupostària inicialment de 100000 € adreçada a l’inici de l’arranjament de 
diferents deficiències en les instal·lacions esportives municipals, ja la demanàvem l’any 
passat, i el pavelló esportiu, previ informe del serveis tècnics municipals i atenen les 
peticions de les diferents entitats i usuaris. L’any passat se’ns va comentar que hi havia 
previst fer el pavelló que vostès han comentat, però les instal·lacions esportives del pavelló 
no han tingut, que nosaltres sapiguem, sobre tot les IEM cap millora destacada. 

- I una partida pressupostària inicialment de 80000 €per l’adequació a l’espai de l’antiga 
biblioteca ubicada al centre cultural en un nou espai per la gent jove. 

També els hi adelanto que en el període d’exposició del pressupost tenim previst presentar 
més propostes en el que serà aquesta exposició. 

Ara si entraríem de forma ràpida al estudi del detall, malgrat com dèiem que el temps que 
hem tingut per estudiar aquest pressupost, ha estat el que ha estat. Tant el capítol 
d’ingressos com en el de despeses, aquí ha sortit i jo li he comentat al propi regidor, són als 
similars al de l’any 2016, és aquest fet el que ens fa pensar que masses canvis no s’han 
produït. Val a dir que pel que fa als ingressos, no em sembla una mala idea, s’han 
confeccionat fent una previsió bastant realista en el que ha estat o estarà el resultat final del 
2016. 

Pel que fa a les despeses l’import total, per cert pel que fa els ingressos, el regidor 
Casasayas ha comentat els més importants, a mi si que m’agradaria fer una incidència en el 
participació en els tributs de la comunitat autònoma, i a la participació en els tributs de 
l’estat, ja sabem quela nostra eufòria cap el partit que governa l’estat espanyol, no és que 
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sigui molt efusiva, però si que tindríem que destacar el 6053000 € dels tributs de l’estat, 
governat per qui està governat, mentre que la comunitat autònoma són 270000 € només. 

Ara si, pel que fa a les despeses l’import total i no pot d’una altra manera que el dels 
ingressos, està equilibrat, i pràcticament es calcat al de les despeses de l’any passa, però si 
ens agradaria per no fer tot un repàs extens, com ha fet el regidor, comentar algunes 
despeses, les que demanaríem si pot ser, alguna explicació. Ens crida l’atenció per 
començar, són els serveis jurídics, les defenses de possibles contenciosos, suposo que 
vostès deuen tenir ja una previsió que, avanç el regidor ha dit les partides de menos de 
100000 €, si acas no les comentaré.la recollida d’escombraries i neteja viària en l’import que 
ha dit el regidor, entenem que el contracte nou, que si no estem equivocats, es té que 
adjudicar avanç que acabi l’any, o quan acabi l’any, entenem que es mourà els mateixos 
imports. Per tant no acabaríem d’entendre quina és la previsió d’aquesta quantitat, també hi 
ha un contracte de serveis de retirada de vehicles de 46253, vostès pensen seguir amb 
l’externalització del servei que es va fer per suplència en el seu dia de la gent que estava de 
baixa en aquest servei? 

Protecció i millora del medi ambient, molt curtet, 10000 €, si ens poden dir en què tenen 
previst aquest import? Per nosaltres en sembla insuficient. 

Transport de viatgers, 330000, en la liquidació actual de mitjans del mes de novembre, que 
és la que tenim, podem preveure que per aquest any 2016, aquest import no es gastarà ni 
de bon tros, com s’ha fet la previsió de la quantitat pel proper any? 

Subvenció per el foment de l’ocupació, regidor Casasayas ho ha dit, continuen apostant, i 
ens sembla molt bé, però ha dit l’import 58000, ara fa dos anys era 75, i l’any passat si no 
recordo era 65, ha baixat ja. Per cert una any més no es pressuposten despeses com deia 
abans pels plans d’ocupació, estrictament de gestió municipal, estaríem pendents, suposo 
que deu ser així, de les possibles subvencions que arribin del SOC  o de la pròpia Diputació 
de Barcelona. 

Observem ajuts a famílies per al pagament d’impostos i taxes 60000 €, ho ha comentat el 
regidor Casasayas, més o menys han fet un avanç de a què corresponen. Tindria a veure 
amb les propostes que va presentar el grup municipal PSC en el tema de les ordenances, a 
on demanàvem unes subvencions pels IBIS? Parlem de famílies monoparentals, aturats de 
llarga durada, o persones més  grans de  anys que viuen soles? 

Vies públiques també ha sortit aquí, inversions en terrenys i el PRIAP, 1220000 €, la 
pregunta és tenen la previsió de què es farà, d’on surt aquesta xifra?, ja tenen decidit les 
actuacions que faran? 
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Inversions patrimoni públic del sòl 80000 €, tampoc hem estat capaços de veure a què 
corresponen.  

Nou pavelló amb una partida que surti d’aquí d’1300000 €, entendríem que es tracta d’una 
primera fase quines previsions de temps tenen vostès per aquest pavelló?  

Participació ciutadana, que també ha sortit aquí, nosaltres també coincidíem amb el Jose 
Simón, home ja ens va sortir a la informativa, 200000 €, per que la gent pugui dir encara que 
nomes siguin 200000 €, que es pot fer amb aquests diners, però el Sr. Casasayas ens ha dit 
que una part d’aquest 200000 € és per contractar una empresa que pugui fer un pla de 
participació ciutadana sobre els pressupostos. 

Supressió de barreres arquitectòniques, 20000 € el mateix que l’any 2016, pensem que és 
una xifra molt poc ambiciosa, tenint en compte el que hem explicat de les nostres propostes. 

Adequació del teatre del Progrés, un altre clàssic com ha dit la companya Raquel Pérez, 
l’any passat era 200000, aquest any 120000. Quines són les activitats o que pensen fer 
vostès en aquest indret?, que per cert torno a recordar, no és de propietat municipal, i a 
vegades quan es fan algun tipus d’activitat, fins i tot es té que pagar, menys els socis, que ja 
em sembla bé que per ser socis tinguin una possibilitat. 

Obres i millores en edificis públics, 530000, no coneixem les previsions, tot i que el regidor 
Casasayas ha parlat del centre cultural, ens agradaria conèixer regidor Casasayas quines 
són aquestes actuacions? 

Renovació en equipaments,  inversions a la reposició de funcionament, 50000, que està 
previst fer, parc fluvial?, ha sortit, 100000 €, per fer que?.Existeix per cert, o pregunto aquí 
en ple un avantprojecte inicial pel que són les vies blaves?, si és així, així ens ho ha 
demanat un col·lectiu, voldríem tenir vista en aquest mateix expedient.  

Rehabilitació elements col·lectius, 140000, desconeixem a què, i on es destinaran. Ha sortit 
aquí el tema dels càrrecs de confiança, han dit els imports perfectament, però jo diria 
seguretat social regidors amb dedicació 56181, seguretat social càrrecs de confiança 38256, 
retribucions regidors amb dedicació inclosa l’alcalde i primer tinent d’alcalde 173000 €, no 
dic el dels altres òrgans del govern, perdó de l’oposició perquè no l’he trobat, no pensin que 
només dic aquests i els altres no els dic, si ho tingués i vostè després me’ls vol comentar, 
estaria encantat. Per cert remuneració personal eventual, càrrecs de confiança, 121.256, un 
coordinador de l’àrea econòmica 42000 anuals, un responsable del PMSAPM 42000 anuals, 
cap de protocol 37256. Conservació manteniment enllumenat públic 90000, pensem que és 
insuficient, quines inversions, o que pensen fer? 

Subministrament  d’energia vies públiques 520000, s’han plantejat noves mesures d’estalvi. 
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Telefonia fins ara, i en sembla una bona pràctica, sortia 150, 160000 telefonia règim interior, 
el regidor Casasayas es va comprometre a desglossar-ho, perquè hagués més 
transparència, Sr. Casasayas només he trobat la de la telefonia mòbil, els 22000, l’altra a lo 
millor he esta incapaç de veure-ho. 

Publicitat i propaganda 35000, responsabilitat patrimonial 52000, d’on surt aquesta xifra, si 
mirant els acords de les juntes de govern, la majoria estan denegades totes aquestes 
reclamacions de responsabilitat patrimonial. 

Atencions protocol·làries 10000, relacions institucionals 28000. 

I per acabar tres apunts ràpids, sinó he mirat malament aquest any 2016 quan acabi l’any 
l’ajuntament haurà pagat 458876, 08 d’interessos, les inversions ja han sortit, la majoria no 
ens semblen malament, però com ja hem comentat abans desconeixem exactament que és 
el que es farà. 

També en quant a les operacions de crèdit ha sortit aquí 175000 €, que es pensen demanar 
a la caixa de crèdit local?, i un crèdit a una entitat bancària de 2519087. El regidor ha 
comentat i penso que és correcte, que s’està al 52,64 del endeutament, quan recomanen 
estar pel 75, i no arribar mai al 110, però només perquè els oients, les persones que estan 
aquí ho sàpiguen, quant acabi aquest any, o quan comenci l’1/01/2017, l’ajuntament tindrà 
com a deute viva, 18.802.919,08. 

I molt ràpidament, ara si per acabar Sr. alcalde, del patronat dir que igual, pràcticament igual 
del que es preveia, si que ens ha cridat l’atenció que ha baixat entenem, no sé, tota la 
quantitat ho dubto, pel tema de la paga que ha sortit abans, però ha baixat el capítol 1, i en 
concret ha millorat, ha pujat el capítol 2, de forma pràcticament 400000 €. Jo crec que part 
del que ha pujat és per l’externalització que s’està fent, i després ja en parlarem quan parlem 
de la plantilla, d’aquests serveis. 

I en quant a les partides s’ha comentat aquí, d’ajut a les famílies 663000, programa de 
deficiència alimentaria 6000, servei d’atenció domiciliaria 230000, servei atenció domiciliaria 
47000, es mantenen igual, però sap que passa que amb la liquidació del pressupost a 
mitjans del mes de novembre, de totes aquestes partides no s’han gastat fins ara el 50%, i 
queda un mes i mig perquè acabi la legislatura, l’any perdó.  

 

El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Sempre que tenim el debat de pressupostos, sempre 
acabem igual, sempre hem faig la mateixa pregunta i penso com pot ser que la ciutadania 
de Martorell ens vagi donant any darrera any, elecció darrera elecció diguéssim  la majoria, 
diguéssim si fem tot tant malament, tant malament, com diuen tots vostès, no serà que ho 
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veuen amb uns altres ulls?, la ciutadania de Martorell, a lo que veuen vostès, no serà això, 
cada any, i en porto, no sé moltíssims aquí a l’ajuntament, estic sentint les mateixes 
acusacions, les mateixes apreciacions, i tot i amb això ens segueixin donat la confiança. Per 
tant, jo crec que és una reflexió general, tan malament no ho deurem estar fent, quan ens 
segueixen donant la confiança any rere any. Dit això entenc que a alguns de vostès no ens 
posarem mai d’acord, amb altres potser en alguna cosa ens posaríem d’acord. 

És veritat que IC ens va passar una sèrie de propostes que són, perdoni MM, MM ens va 
passar una sèrie de propostes que són les que ha llegit el Sr Simón. Em distreuen, i també 
PSC ha passat també una sèrie de propostes per incorporar en els pressupostes. A 
l’acabament del discurs del Sr. Simón ha fet la pregunta, tant difícil seria incorporar alguna 
d’aquestes coses en pressupost?. I jo li haig de contestar vostè creu que no n’hi cap 
d’aquestes propostes incorporades?Vostè creu que ni n’hi ha vàries de recollides en el 
pressupost? El mateix li diré al Sr. Tomás, jo crec que de les que, podem discutir sobre els 
imports, però de les propostes que vostè ens ha fet, jo diria que el 80 estan contemplades 
en el pressupost, potser vostè diu jo posaria 100000, i nosaltres posem 80000, jo posaria 50, 
nosaltres hi posarem 20, no serà que fan les propostes veient lo que posem nosaltres en el 
pressupost i sumen 20 o 30000 € més i diuen que és una proposta. Per que l final sembla 
que sigui això, al final sembla que sigui mirar lo que hi ha en el pressupost , i afegir-hi 20, 30 
o 40000 més per poder dir que és una proposta. 

Nosaltres insistim en què quan fem el pressupost el que intentem és mantenir els tres eixos 
que ja els hi he explicat abans i que amb millor o pitjor fortuna estem tirant endavant. És el 
mantenir el poble endreçat, mantenir els carrers amb perfecte estat de revista, necessitem 
que la gent se senti còmoda al carrer, i per això hi dediquem els diners que hi dediquem, 
que són any rere any són bastant diners. I de fet potser vostès tenen altres informacions, 
però a nosaltres la gent si que ens diu que les millores que fem en els carrers els hi agraden, 
els interessen, i els aprecien, d’acord, ja ho he dit a la primera exposició, que per arreglar tot 
el poble hi ha molta feina i sempre hi ha coses pendents. Aquest any ja les he comentat Can 
Carreras, el Pla, Verge del Carme, acabar rambla de les Bòbiles  i acabar alguna coseta que 
ens quedi a Buenos Aires. I amb això tindrem gran part dels barris  més antics de Martorell, 
gran part quasi bé tota, els tindrem remodelats en els últims 10 o 12 anys, i això la gent de 
Martorell o aprecia, i com que creiem que ho aprecia, per això ho fem.  

El segon eix que estem portant a terme, saben vostès que és el programa d’ajut a les 
persones necessitades, i és un programa que en el moment que el vam portar a terme era 
un programa pioner, pioner, no hi havia ajuntaments que donessin subvencions directes a 
les famílies, vam crear el programa nosaltres, amb molts diners, estem parlant aquí de 
663000, però saben tots vostès que hi ha moltes altres partides per ajudar a la gent a tirar 
endavant, moltes altres, més d’un milió d’€ en partides per ajudar a la gent. I aquest any 
hem creat una de nova, que és l’ajut a les famílies que no puguin pagar impostos i taxes 
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municipals. Tots vostès saben que ja n’hi han de bonificacions i de subvencions a les 
ordenances fiscals i a les taxes, ja n’hi ha, aquesta vegada hi ha una més 60000 € més que 
dotarem, i a través, ho he dit abans, no sé qui ho ha posat en dubte, però jo ja ho he dit 
abans, a través d’unes bases que discutirem amb tots vostès, unes bases es donaran 
aquest ajuts a les famílies que no puguin pagar els impostos i les taxes municipals. Per tant 
serà una ajut més, seguim insistint en què un dels eixos principals és el benestar de les 
famílies necessitades. 

I el tercer eix que la veritat és que m’ho diuen moltes vegades, sobretot el Sr. Tomás, que 
hem de fer plans d’ocupació propis, sàpiguen que l’any passat,   o aquest any 2016 hem 
tingut més de 700000 € en plans d’ocupació, que han vingut o be del SOC, o de la 
Diputació, vostè ha posat 100000, veu, és lo que dèiem, tenim 700000, doncs en posaríem 
100000 més, és el mateix que estava dient abans, cada vegada que tenim una cosa 
d’aquestes n´hi posen una mica més per poder dir que és una proposta, però no és una 
proposta, és afegir-hi diners a lo que ja estem fent. Per tant en aquest cas seguim apostant 
dintre de la promoció econòmica, primera per les subvencions directes  a les petites 
empreses i autònoms que creïn ocupació, això si mínima de 6  mesos, els ajudem a pagar la 
seguretat social, seguim apostant pel comerç a Martorell, estem donant 25000 € de 
subvenció al comerç, perquè organitzin ells, ells, les fires que fan o els eventos que vulguin 
fer per poder tirar endavant els seus negocis. Estem subscrits, ho saben tots vostès, a la 
reempresa, el projecte de la reempresa és aquell que permet que una empresa a on el seu 
propietari, és una empresa que funciona el propietari perquè no té descendència que el 
vulgui tirar endavant, o perquè no troba ningú per tirar-ho endavant, nosaltres ens hem 
adherit en aquest programa de posar en contacte el senyor que es vol jubilar i vol deixar un 
negoci que funciona, amb gent jove que vulgui emprendre negocis nous, això tots vostès ho 
saben perquè s’ha aprovat aquí en aquest ple, que hi ha un conveni que juntament amb 
altres ajuntaments s’està portant a terme. 

Plans d’ocupació se’n fan molt a l’any, en podrien fer més evidentment, i més quan tenim 
taxes d’atur importants encara a Martorell, a la comarca del Baix Llobregat, però déu n’hi do 
els plans d’ocupació que s’estan fent. Per tant aquest tercer eix també el seguim mantenint 
amb ganes d’ajudar a la gent a tirar endavant, ajudar a la gent a trobar feina, tenim en el 
Molí empresa tenim molts cursos de formació, els que ens escolten que... no sé si estan al 
cas, però hi ha un departament molt important al Molí d’empresa que es van comunicant a 
través de les xarxes socials tots el cursos que s’estan fent, cursos per reorientar la feina de 
la gent, o cursos per modificar, o per tenir més coneixements de temes diversos, temes que 
anem establint en el Molí empresa.  

Tots vostès estan amb la idea de què estem molt endeutats, no és veritat, l’ajuntament més 
endeutat d’Espanya és l’ajuntament de Madrid. Nosaltres no hem tingut mai, mai, hem tingut 
que fer cap tipus d’acció per donar-li la volta a l’economia de l’ajuntament, vam prendre les 
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nostres mesures l’any 2012, i afortunadament hem tancat sempre en positiu, no tots els 
ajuntaments poden dir això, no tots poden dir que estan en un 50% d’endeutament, no tots, 
no molt menos. Per tant insisteixo en què l’endeutament de  l’ajuntament de Martorell és un 
endeutament molt moderat,, en absolut està en 18 milions d’€, torni-s’ho a mirar, llegeixi 
l’informe d’intervenció, allà surt al cèntim. Per tant llegeixi una mica més i l’informe li dirà la 
xifra exacta, la correcta, que està en 15 milions i escaig, no me’n recordo ara la xifra exacta, 
ni hablar de 18 milions, està a l’informe d’intervenció, que és el mateixa pàgina a on diu que 
és el 52,46, la mateixa pàgina. Per tant insisteixo, l’endeutament és molt moderat. 

Quan en parlen del capítol 1, que ha passat amb el capítol 1, els hi he explicat a la meva 
intervenció, el capítol 1 l’any passat hi havia mitja paga de més, que era aquella mitja paga, 
en alguns casos mitja paga, en altres una mica més, era aquella que en 2012 l’estat va 
treure a els funcionaris i laborals de les entitats públiques. I durant l’any passat es va 
pressupostar per acabar liquidant-ho, aquest any no hi és això, per aquest motiu baixa el 
capítol 1 saben tots vostès que en capítol no s’ha amortitzat cap ni una plaça, ni en el 
ajuntament ni en el patronat, cap. Per tant segueixen havent-hi les mateixes places, hi ho 
saben perquè després hi ha un punt a on es diu això exactament i que també portarem a 
l’aprovació d’aquest ple. No m’expliquin altres històries, les places són exactament les 
mateixes, no n’hi ha menos. 

Quan estem parlant dels interessos que paga l’ajuntament sàpiguen que si el endeutament 
està al voltant dels 15 milions d’€, un interès de 450 o 460000 € és de un 0,3% a veure qui 
de tots vostès té uns interessos baixos com els que ha negociat l’ajuntament durant tota la 
seva època, a veure qui de vostès pot dir això. 

No és lícit parlar de què hi ha partits que estan en contra de la banca privada i després 
utilitzar, perquè no hi ha altre remei, utilitzar la banca privada endeutant-se per comprar 
coses, i després criticar-ho a l’ajuntament. Bueno jo crec que el finançament sempre ha 
estat sobre la taula, i el finançament tots nosaltres suposo els que hem pogut comprar algun 
habitatge ens hem tingut que endeutar d’una manera o una altra per poder arribar a pagar, 
al menos els que jo conec tots ens hem tingut que endeutar. I aquest endeutament que 
sempre parlem que és tan elevat, imaginis que és el endeutament d’una persona que 
estigués cobrant 1500 € al mes, tindria un endeutament de no més de 10000 €. Aquest és el 
nivell de endeutament que té l’ajuntament, aquest, qui de tots vostès cobrant 1500 € no té 
una hipoteca, que com a mínim sigui de 10000 €, les hipoteques tothom hem tingut que 
hipotecant-se per poder tenir  alguna cosa, jo crec que tothom, s’ha acabat això de pagar les 
coses al comptat. Per tant hem d’aprofitar les avantatges que podem tenir i sobretot sabent 
que els interessos que paguem són absolutament molt baixos. 

Ningú de vostès ha dit que la quantitat de diners que hem amortitzant de crèdit aquest any 
és més baixa que l’any anterior, ningú de vostès ha dit que l’endeutament d’aquest any és 
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300000 €, un 10% més baix que l’any anterior. Per tant això és una realitat que surt en els 
números que vostès han dit. En el pressupost de l’ajuntament no hi ha cap patida ni una, ni 
aquest ajuntament, ni cap ajuntament, que jo sàpiga, de tot Catalunya o Espanya que 
estigui.. que tinguin cap partida de cobrament de deutes, sigui generalitat, sigui junta 
Andalusia, o sigui d’on sigui, aquestes partides no hi van, com que no i van no hi són. Per 
això hem de saber quines coses van i quines coses no van en els pressupostos. 

El Sr. Simón en un moment determinat, una de les seves reivindicacions és que fem un 
reglament de subvencions, i en un moment determinat ha dit que féssim un reglament de 
subvencions com el  reglament de subvencions que hi ha per les entitats esportives o com el 
reglament de subvencions que ja existeix, i el que queda és una petita adaptació a una 
normativa del  2014 que es portarà a terme dintre de poc, però és una, són adaptacions que 
no afecten a l’esperit del reglament que ja tenim fet de subvencionsi que tots vostès han 
tingut a les seves mans, i l’han pogut veure, per lo tant... 

Una altra de les coses que solen...que solen criticar és la reducció de les despeses diverses 
i aquest any hem fet un exercici important per a posar’ls-hi nom i cognom a les partides 
diverses tant del Patronat com de l’Ajunament i dintre del Patronat tot allò que son despeses 
diverses i que pugen 116.000,- € en comparació als 125.000,- que hi havia l’any passat, per 
lo tant han estat reduït en 9.000,- € hi ha despeses amb destí concret, 103.000,- d’aquests 
116.000,- i només n’hi ha 13.000,- que realment diu despesa diversa sense cap cognom i 
aquí dintre, dintre de les partides que es classifiquen com a despeses diverses i ho diu així 
mateix en el Pressupost, hi ha els programes d’atenció a l’immigrant amb 16.000,- €, les 
activitats del Centre Obert amb 4.800,-, la teleassistència domiciliària amb 26.000,-, el 
pagament de la SGAE amb 5.000,-, les despeses d’intercanvis escolars de Xevilly la Rue 
aquests noms son els que surten dintre del Pressupost i que estan encabits dintre del que és 
despeses diverses, però això surt en el pressupost i tots vostès ho han pogut veure.  Les 
despeses de cessió de la piscina d’estiu del Club Natació Martorell 38.500,- per lo tant 
només queden en el Patronat 13.000,- € que són realment despeses diverses per 
imprevistos, tot lo demés té nom i cognom.  A l’Ajuntament tres quarts del mateix, en 
l’Ajuntament hi ha 66.100,- € encabits dintre de despeses diverses d’aquests 66, l’any 
passat eren 82, però fixin-se que durant aquest any hem posat una posat una partida de 
despesa diversa que és per reversió dels nínxols de 8.000,- € per lo tant els 82 es 
convertirien en 58.00,- €.  El rebaix d’aquesta partida de despeses diverses des de 82 a 
58.000,- € és un rebaix jo diria que notable i dintre d’aquests n’hi han 8.000,- que estan 
identificats exactament amb nom i cognoms i en queden 58 que no estan identificats en nom 
i cognoms.  Aquesta és de un pressupost de 36.000.000,- € la partida que vostès any 
darrera any els hi agrada criticar.   

Quant al tema de la telefonia, veig que sí que hem acabat la discussió ja de la telefonia, ja 
hem acabat les insinuacions que tots vostès feien dient aquests senyors de l’Ajuntament es 
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gasten 180.000,- € amb telèfons mòbils, no és veritat, ja ho han vist, són 22.000,- € el 
pressupost de més de 110 telèfons mòbils que té l’Ajuntament i es paguen 22.00,- € l’any, 
IVA inclòs, IVA inclòs i més de 100 i pico de telèfons dels quals vostès van tenir a les seves 
mans les despeses de cada un d’ells, això sí, amb el número sense el nom de la persona 
però amb el número, dient-lis que si alguna d’elles volien saber qui era podien saber-ho, 
però no una relació nominativa dels telèfons, per lo tant vostès mateixos van veure que no hi 
ha excessos en cap moment sobre el consum de telèfons mòbils.  No sé si tothom pot dir el 
mateix quan  estava a altres institucions, no ho sé. 

Quant a les modificacions pressupostàries, pues no n’hi han hagut tantes de modificacions 
pressupostàries, que vol que li digui.  Modificacions pressupostàries n’hi ha de tres tipus, 
tres, la primera de totes quan incorpores tots els romanents de l’any anterior, és a dir, l’any 
anterior hi ha unes partides compromeses que no s’han acabat de gastar però estan 
compromeses amb els proveïdors i aquestes quan acaba l’any com que no s’han pogut 
acabar es traspassen a l’any següent i això afecte a moltes, inversions bàsicament però 
també alguna despesa corrent. 

Els segon tipu de modificació pressupostària prové dels diners de les subvencions que 
l’Equip de Govern va a buscar a diferents entitats, a la Diputació, a la Generalitat, diferents 
departaments de la Generalitat i quan aconseguim, per que evidentment això no ho podem 
pressupostar si no sabem si ens donaran o no una subvenció no podem posar-hi a l’ingrés 
pràcticament en el pressupost ni tampoc la despese, imaginis que nosaltres poséssim això 
ens ho pagarà la Generalitat amb una subvenció o la Diputació amb una subvenció, i 
aquesta subvenció no arribés i ens haguéssim gastat els diners faríem un mal favor a 
l’Ajuntament, per lo tant no pressupostem partides d’ingrés que no estiguem... que no 
tinguem el reconeixement, per lo tant en aquest cas hi ha hagut més de 1.000.000,- €amb 
moltes partides molt més petitetes a on son subvencions que hem anat aconseguint durant 
l’any de la Generalitat i de la Diputació que han servit per a crear o per ampliar noves 
partides pressupostàries o ampliar altres que ja teníem, i això és una part molt important de 
les modificacions pressupostàries que tenim.  

I la tercera part de les modificacions pressupostàries són aquelles que dintre del mateix 
pressupost de l’Ajuntament agafem diners que estan per una partida determinada, veiem 
que aquella partida no l’esgotarem i per lo tant els traspassem a altres.. a altra tipus de 
despesa, per lo tant en aquests tres tipus de modificacions pressupostàries evidentment que 
es toquen moltes partides, però els dos primers tipus, els dos primers tipus, són vaja, jo veig 
que ningú de vostès hi renunciaria a fer-les. 

El primer que m’ha dit alguns de vostès, el primer que m’ha, no, inclús el Sr. Tomás el 
primer que m’ha dit que...home que l’historial del vot del Partit Socialista no és avui dia, 
diguéssim que no és un historial que se’n pugui parlar massa amb la vau alta.  Jo ja entenc 
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que no siguin capaços mai de votar a favor d’uns pressupostos o de la investidura d’un 
president de govern de Junts pel Sí a la Generalitat, ja ho entenc, però el que sí que em 
costa d’entendre és que això mateix aplicat a Madrid passi per una abstenció i facin 
President al Sr. Mariano Rajoy, per lo tant de l’historial de votacions que vostè ha dit que no, 
vaja que no ens voti mai, jo ho entenc que n o ens voti mai però no per un tema de 
conviccions per que vostès mateixos les conviccions quan els interessa les perden i voten 
allò que ningú es pot imaginar que podrien votar en cap moment, per lo tant jo no em vull 
estendre més en aquesta intervenció, que els nostres pressupostos són uns pressupostos 
que són adequats  a la situació actual.  Nosaltres mantenim el nostro camí amb els tres 
eixos principals que els hi he dit i que els hi repetiré al final de tot de la meva intervenció que 
són el tenir un poble endreçat, net i a l’alçada dels martorellencs.  El votar partides 
pressupostàries per a la creació d’ocupació i el mantenir partides amb.. per facilitar que la 
gent que té menys recursos pugui tirar endavant, moltes gràcies.   

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Senyor Casasayas jo sempre una mica dic el mateix, 
però sembla ser que vostè viu en un món que no és el Martorell que jo visc eh! i tot i que 
vostès posen en dubte que sigui i estigui vivint a Martorell, jo sóc també de Martorell.  Si 
parlessin més amb les persones aturades d’aquí que no crec que tingui masses converses 
amb ells, sabria que encara que vostè digui que inverteix molts diners i que l’Ajuntament fa 
un esforç brutal en temes d’ocupació, si no es resolt el problema per molts diners que posin 
hauran de canviar la tàctica o hauran d’inventar-se alguna manera de que això s’arregli, no 
és només un tema de posar-hi diners, que sembla ser que és l’estratègia... m’escolta Sr. 
Casasayas, per que li estic parlant... a no no, com veia que parlava amb el Sr. alcalde, dic 
igual és que no em vol escoltar.  Jo li dic que aquest no és el meu  govern i vostès facin el 
que vulguin, els aturats són els que són, evidentment, bueno, ho estan passant malament, 
això quan ho estic explicant vostè riu, és una resposta més de la preocupació que té per ells.  
Jo l’únic que dic que això és un principi que no dic jo, però que és així, sí sempre fem les 
mateixes coses tindrem sempre les mateixes solucions.  Si els problema dels aturats no es 
soluciona per més diners que posin jo crec que no es solucionarà.  

Vostè diu que no entén massa bé com els ciutadans els voten i guanyen les eleccions, jo els 
hi explicaré.  Vostè fan sevir una cosa que és brutal que ho ha dit abans el meu company 
que és clientelisme.  Quan m’acosto a parlar amb les associacions i elles em diuen, ostres, 
però jo tinc dret a una subvenció de l’Ajuntament, jo em quedo una mica sorpresa, per què 
encara està la vella política, no et preocupis això ja t’ho arreglaré jo, és a dir, les entitats 
pensen que no tenen dret a subvencions, que no és un dret com a associació demanar 
subvencions als Ajuntaments i el que passa és que vostès fan veure que els hi donen vostès 
els diners, que vostès fan el favor de donar-li a les entitats els diners i això els posa molt 
contents, a mi també, no?, si jo tinc una associació i vull que funcioni i em dona l’Ajuntament 
diners, ostres!, valoraré aquesta gent molt bé, però clar vostès fan la trampa aquesta, no 
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donen els diners de vostès, donen els diners que tenen com a dret, això és clientelisme, i 
això vostès ho fan servir vamos a la perfecció. 

Del tema també dels cursos que diu que imparteixen des de Promoció Econòmica, 
m’agradaria molt que el Sr. Amat expliqués d’aquests cursos i de tanta gent que fan els 
cursos  quanta gent finalment troba feina si aquests cursos serveixen per alguna cosa més 
que per dir que s’han fet cursos. No sé si tenen dades per que mai surt a la pàgina web de 
l’Ajuntament ni les dades de l’atur, ni les dades de la formació, ni les dades de les persones 
que no cobres, ni les dades...és l’únic Ajuntament que conec que treballa sense dades, 
espectacular. 

El tema dels préstecs Sr. Casasayas, vostè confon els diners públics amb els privats i això 
és preocupant, molt preocupant.  Cadascú pot fer i demanar els préstecs que vulgui, hi ha 
gent que no demana préstec.  Nosaltres el que diem és que amb diners públics demanar 
préstecs i fer pagar als ciutadans interessos als bancs que a sobre són els mateixos que fan 
fora a la gent, que enganyen amb estafes... és el que nosaltres no participem, cadascú  
individualment pot fer el que li doni la gana, sí vostè vol demanar préstecs, demani préstecs 
el què vulgui, els vols pagar al 10% pagui el que vulgui, però amb diners públics vostès 
haurien de tenir una mica més de cura és l’únic que estic, que estem dient i que diem des 
del nostre partit. 

El tema del deute de la Generalitat, vostès que reclamen tant de l’Estat Espanyol des del 
govern de Junts pel Sí, home igual que reclamen a l’Estat Espanyol, reclamin aquí a la 
Generalitat, ja sé que són del seu color i segurament li perdonaran, però els martorelllencs al 
final hauran de demanar la independència també, no, per que si Catalunya no dóna els 
diners que han donar millor ens ho gestionem nosaltres.   

Amb tot això l’única cosa que trec d’aquest Pleés que estic contenta de que veig que les 
esquerres estem totes bastant juntes i això farà perillar el que vostès fan, vostès volen fer 
d’Esquerra Republicana que deu estar no sé on, no sé on ni què està fent, les esquerres de 
Martorell estem cada vegada més junts, més junts i això per vostès a lo millor algun dia serà 
un problema, de moment  vagin fent, vagin fent aquestes polítiques d’externalització de 
serveis, de fer tot això que a vostès els hi agrada molt privatitzar saben per què? Per que 
tenen molts interessos en tot això, un dia ja ho explicaré el Sr. Bargués en sap molt per que 
és fill de Martorell de tota la vida i d’això en sap molt, gràcies.  

 

El regidor Sr. Francisco J. Arpal diu: Dir-li al Sr. regidor d’hisenda que en moltes ocasions 
Convergència quan era Convergència doncs també havia recolzat al Partit Popular, fins i tot 
en aquesta mateixa legislatura Convergència va votar a favor, o bueno, lo que era 
Convergència va votar a favor de la Mesa del Congrés i no passa res per que al cap i a la fi 
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doncs en política s’ha d’arribar a consensos i a diàleg i el que no es poden és posar barreres 
per que els uns son blaus o per que els altres no ho són i això és el que sembla que avui és 
el que estan fent vostès amb aquest pressupost. 

D’altra banda doncs també s’ha vanagloriat de que elecció tras elecció governen vostès per 
que els ciutadans és al a força que més voten, té raó li hem de donar la raó, però convindrà 
amb mi que cada vegada menys i si ens ananem a les dos últimes eleccions que hi ha hagut 
a Martorell em sembla ser que la primera força no han estat, precisament han estat la 
darrera, per lo tant jo crec que també és per a fer-s’ho mirar no, per que tan bé que ho fan a 
Martorell que siguin la darrera força en les dos últimes eleccions que hem tingut doncs és 
que algo està passant no?  

Simplement és una qüestió de voluntat política i no n’hi ha hagut, no n’hi ha hagut aquest és 
el problema, no és que els demés grups per que siguin d’esquerres o no ho siguin no 
volguem poder recolzar aquest pressupost, clar que ens agradaria, però clar és que ens ho 
posen tan complicat, és que sembla que no vulguin, és que aquest és el problema, que és 
que sembla que no vulguin que els recolzem, per que sinó un altra tarannà tindríem en tots  
nosaltres.  Per que vostès són de la idea de que l’Ajuntament són vostès, l’Oposició és un 
dia al mes, el dia del Ple, el dia del Ple doncs fem el que tinguem de fer i el dia del Ple 
s’acaba l’Oposició fins el mes següent, aquest és el pensament que tenen vostès i clar jo 
crec que això és un problema i cada vegada serà més problema per a vostès, per tant amb 
aquest pensament i amb aquests fets és difícil poder tenir la complicitat d’altres grups 
municipals.  Jo sincerament m’agradaria poder recolzar el seu pressupost, m’agradaria crec 
que com a la resta de grups de l’Oposició que ens haguessin donat participació i diàleg, però 
és que no ho han fet, per que no ho han volgut fer, per tant no ens vulgui demanar ara coses 
que vostès pues han promès i no han fet gràcies. 

El regidor Sr. José a. Simón diu: Sr. Casasayas em sembla la seva actitud i el seu 
llenguatge una mica pobre que al final vostè digui és que aprovem un pressupost per que 
ens vota més gent, el seu argument és aquest, això no sé se’n pot dir populisme, 
despotisme, però si l’argument és ens vota més gent i per això...bueno, no ho sé, es tracta 
de debatre no? Vostè és veritat o no és veritat que fa més d’un mes ens va proposar aquí 
quedar i mirar les propostes que teníem cada grup, és veritat o no es veritat? És veritat o no 
és veritat que tot i que vostè no ens va convocar amb això li vam enviar les propostes en 
pdf, en word i en el format que sigui i vostè va dir us respondré una per una amb aquestes 
propostes que feu del per que sí o el per que no.  Vint-i quatre, el que vostè parlava no sé si 
ho volen en tant per cent o en números absoluts, però d’aquestes 0 o 0%, té les dues xifres, 
0 o 0% de les vint-i-quatre, o sigui no digui que hi ha cap esforç, no hi ha cap esforç és que 
ni ha respòs.   

 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                          36                                                                                   
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ara li he aclarit lo del Reglament de subvencions que em sembla que o jo ho he explicat 
malament o vostè ho ha entès malament.  Un Reglament de subvencions a Martorell vol dir 
per entitat i ciutadans que tothom sigui mirant el web, sàpiga a que té dret, ara això no 
existeix, això no existeix.  Una entitat esportiva, una entitat veïnal, un ciutadà sap a que té 
dret ni en el web? Sen se haver-hi ni de passar per Serveis Socials, ho sap? I amb la seva 
declaració de renda ho sap? Això és un Reglament de subvencions que tothom tingui els 
mateixos drets i això no existeix, hi ha entitats que van per un lloc, hi ha entitats que van per 
un altre, ara un conveni, ara una no sé què especial, que tothom passi per Serveis Socials i 
carreguem als treballadors socials, això és un canvi de model transparent, que tothom vegi i 
sàpiga a que té dret i sigui un dret, això és lo que demanem, no ara farem un reglament de 
no sé què, i ara farem un altre reglament i a veure si confonem a la gent amb 5 reglaments i 
ara el de subvencions per autònoms no surt però diem que surt, no, siguem clars que amb 
un reglament un per tots, aquesta és la proposta, si és que la proposta jo crec que és molt 
clara fem un reglament per a tothom i que tothom ho sàpiga.  Quan vam intentar i de fet vam 
tirar en davant conjuntament el tema de les ajudes que ara vostès diuen que van ser pioners 
i no sé què, escolta aquí vam participar eh! molta gent va participar i van fer propostes i 
algunes van ser recollides.  Que hi havia un canvi de model que nosaltres creiem que hi han 
ajudes i o persones que no han de passar pels treballadors socials i això ha de ser 
directament, bueno, escolta, parlem-ne, però aquí hi vam treballar, hi vam treballar 
conjuntament o és mentida? Vam anar a moltes reunions, vam fer moltes propostes.  És 
veritat o és mentida que quan va començar el Molí Fariner vam fer totes les propostes que 
vam poder? Totes i sempre hem mostrat el nostre recolzament, hi ha coses en les que 
estarem d’acord i hi ha coses en les que no estarem d’acord, però sempre fem propostes i 
mai hem fet cap proposta de dir pues 30.000,- € per dir una xifra o 50.000,- € no, bàsicament 
per que no tenim accés a la informació i per fer propostes és bàsic tenir dret a la informació i 
aquesta informació se’ns denega sempre.  Si es vol participar participem posem les cartes 
sobre la taula tots, no, bueno, pues participeu, bueno escolta quan val aquest servei? No es 
va fer un estudi fa deu anys.  I a on estar l’estudi? No, és que..i no el tenim.  Si vol que 
juguem juguem, sinó doncs anirem cada any i vostès bueno aniran fent cada any.  Si la seva 
política de personal és tant bona com és que els vots dels dos del Patronat i de l’Ajuntament 
són els dos en contra? Si és tan magnífica, tan transparent, hi ha, hi ha, o sigui tothom a 
l’Ajuntament sap quan pot accedir a una plaça és transparent tothom té les mateixes 
possibilitats és així segur? Segur que tothom té les mateixes possibilitats? O anem amb 
plusos o anem amb no sé què, siguem clars parlant.  I al Patronat l’anglès qui el fa ara?  I el 
servei de grua? I els conserges? Això és el que fa baixar el capítol 1 i pujar el 2, això siguem 
clars parlant, vostès tenen un model i la resta tenim un altre, el nostre grup com a mínim, 
tenim un altre model, però amb la mesura que podem volem arribar a acords, ho intentarem, 
ho hem intentat aquesta vegada, ho vam intentar fa un any, ho continuarem intentant, però 
posem les cartes tots sobre la taula, tothom sap al que juga cadascú, gràcies.  
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El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Intentaré ser molt breu, regidor Casasayas que jo recordi 
no he dit en cap moment que vostès facin les coses malament sempre, no ho he dit jo, que 
segurament les faríem diferents, segur, que volem més informació sobre el que vostès fan, 
segur, però jo no he dit en cap moment que vostès tots ho estiguin fent malament.  També 
he comentat que la majoria de propostes, no sé em sembla que ha dit el 80 % o no sé que, 
les nostres lleis són el pressupost que és les que ja hi ha i dir 50.000,- més, 30, no, n’hi ha 
algunes no estan en el seu pressupost i miri-se-les i també espero  que amb el que quedarà 
després d’aprovació inicial fins la definitiva podem tornar a parlar-ne intentar incorporar 
alguna d’aquestes que segurament no hi son, jo ja he dit que hi ha algunes partides que 
vostès les tenen però que les trobem insuficients ara em ve al cap lo de les barreres 
arquitectòniques però també li he comentat una partida que después vostè també ho ha dit 
que és en el tema de l’adequació del Centre Cultural i en concret de la biblioteca, estem 
d’acord i nosaltres voldríem que aquesta inversió que vostè ha parlat entre d’altres edificis 
pues fer aquest espai per a la gent jove.  Nosaltres per a tancar la nostra intervenció en 
aquest punt li passaré, llegiré 9 acords o 9 propostes que són les següents: 

No a uns pressupostos on continuen apareixent els càrrecs de confiança. 

No a uns pressupostos sense transparència ni participació, la transparència Sr. Casasayas 
genera confiança i no és el cas. 

No a uns pressupostos que no han tingut com deia participació ciutadana. 

No a uns pressupostos presentats sense temps suficient per a ser debatuts i estudiats per a 
l’Oposició. 

No a uns pressupostos on no s’incrementen les partides i els imports econòmics destinats a 
combatre la taxa d’atur. 

No a uns pressupostos on en principi no s’incrementen les partides dedicades a Serveis 
Socials. 

No a uns pressupostos on no s’especifiquen en claredat els diners destinats al capítol 
d’inversions. 

No a uns pressupostos que nosaltres pensem després tenen una molt poca o per ser més 
coherents poca execució pressupostària per a no dir pressupostària baixa, especialment a 
les partides de Serveis Socials. 

No a uns pressupostos on no es redueixen les partides de prensa, publicitat, i atenció 
protocol·làries i no ho pensava dir, però com vostè m’ho ha ficat a la perfecció, sap què Sr. 
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Casasyas? Escoltim no és no, ho enten, no és no, al PSC no és no i aquí no és no i per cert 
el Sr. Arpal ha dit algo de fa poc a la legislatura, vostès, Convergència va votar al Partit 
Popular el tema de l’eficiència del tema energètic que va perjudicar molt als treballadors i a 
Solvay que ho sàpiguen, però repeteixo, després de tot aquest decàleg o vuitcàleg no és no 
i punto. 

El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Comencem pel final, no és no, però gràcies a vostès 
el Sr. Rajoy segueix sent president  amb aquestes polítiques tan socials que sol tenir, 
gràcies a vostès Partit dels Socialistes, gràcies a vostès. 

I també començant pel final el dia que la mitat, ja no dic tots, la mitatdels càrrecs de 
confiança del seu grup municipal a la Diputació que en té més de 20, càrrecs de confiança, 
el dia que la mitat apleguin aquí també aplegaran, però seran tots vostès que tots, tots, tots, 
tots, tenen càrrec de confiança que són gent que ajuda a tirar la gestió endavant per lo tant 
el dia que vostès els treguin a llavors en parlarem, però tenir dos barres de medir, l’abstenir-
se per fer president a un, el tenir, el tenir càrrecs de confiança a altres entitats, Cornellà no 
en deu tenir cap suposo de càrrec de confiança, m’imagino que no, però clar això és un altre 
poble i allà sí que es poden tenir. 

Hi ha una cosa que bueno, hi ha, jo intento que no em passi com vostès que de tant en tant 
s’enfaden i s’exciten i jo intento no enfadar-me, però una cosa que sí que em molesta i em 
molesta ho diré molt concretament, m’ha molestat el fer de que la Sra. Pérez m’ha dit que jo 
reia quan ella parlava de l’atur, jo mai riuré davant d’una situació d’atur mai, mai, mai, mai 
riuré davant d’una situació d’atur, no sé si vostè, però jo no riuré mai davant d’una situació 
d’atur, per lo tant vull desmentir aquesta frase que ha dit vostè que és falsa totalment i que 
per lo tant no té res a veure amb la meva actitud.  

Quan em parla dels endeutaments li dic el mateix, Madrid, Barcelona són els que estan més 
endeutats i segueixen.  Barcelona també està molt endeutat i segueixen i segueixen per lo 
tant nosaltres estem poc endeutats, poc. 

El Sr. Alcalde diu: Si-us-plau Sra. Pérez nosaltres tots l’hem escoltat amb molta atenció, li 
hem deixat fer la seva intervenció, no, jo crec que no, per que si l’interromp algú jo intento 
que ningú interrompi a ningú per que  tothom ha de poder expressar-se de manera lliure, 
només faltaria, i exposar les seves idees.  Jo sempre demano que no es falti al respecte, a 
vegades fins i tot deixem que es passi alguna manca petita encara que sigui de respecte en 
algun grup, però intentem no interrompre a ningú quan té l’ús de la paraula.  Jo li demano 
exactament el mateix que li puc demanar a qualsevol del seus companys quan vostè parla, 
per lo tant jo li demano Sra. Pérez que deixi, que faci la seva intervenció el Sr Casasayas, 
gràcies. 

 
 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                          39                                                                                   
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Bé, doncs insisteixo els municipis més endeutats 
precisament no són, no tenen les xifres que té Martorell en aquest moment i són Madrid i 
Barcelona. 

En quant al clientelisme, bueno, vostè ho deu veure així nosaltres no ho veiem d’aquesta 
manera, ni molt menys, ni pretenem ni molt menos que sigui així, ara amb el temps que 
porta aquí a Martorell potser ha detectat això, ara és molt detectar en poquet temps que 
porta aquí.  

Els deutes de la Generalitat siguin del color que siguin els reclamem contínuament, siguin 
del color que siguin, per que si una cosa tenim clara és que nosaltres estem aquí per a 
treballar per a la gent de Martorell, per lo tant davant el desconeixement que té vostè sobre 
si si han de posat al pressupost o no els deutes de la Generalitat jo li explico que no i vostè 
intenta sortir-se’n, però el fet de que vostè desconeix que en un pressupost d’un ajuntament 
no hi apareixen els diners que ens deu la Generalitat és un fet que tothom ha de saber, 
vostè no té ni idea de que això no va en un pressupost i nosaltres reclamem a la Generalitat 
i a qui fagi falta i a la Diputació i a qui fagi falta els diners si és que ens en deuen. 

També ha parlat de que nosaltres tenim interessos ocults, jo crec que tots els membres de 
l’Equip de Govern, tots, tots, per guanyar-nos la vida treballem a altres llocs, per lo tant 
interessos ocults pocs, molt pocs, cap, cap, vostè deu saber moltes coses, moltes coses, 
provablement amb poc rigor com sempre, amb poc rigor i provablement sense saber de què 
està parlant, provablement.  Recordo una, una, una atzagaiada que va dir sobre una 
empresa de la qual formava part com a ......., és que és una empresa que em ve pel càrrec 
que ocupo aquí a l’ajuntament, per lo tant no tenim cap tipus, cap tipus d’interès ocult, 
enlloc, ni ocult ni destapat.  Quan jo estic parlant de que la ciutadania ens deu considerar 
diferent de lo que ens consideren vostès jo no em vanaglorio absolutament de res, estic 
constatant una situació i la situació és que quan hi ha eleccions per a l’Ajuntament de 
Martorell, la constatació que això són datos empírics és que la confiança ens la fan a 
nosaltres i ens la fan a nosaltres per que entenem que quan expliquem el missatge que 
expliquem i quan diem què volem fer, la gent, majoritàriament ens creu i majoritàriament ens 
torna a fer confiança i l’únic que estic constatant, no estic dient una altra cosa, ni em 
vanaglorio, no em faig el xulo, ni molt menos, no molt menos, estic constatant uns fets 
concrets i és que quan es tracta de la gestió de l’Ajuntament de Martorell, quan més 
malament ha anat l’ajuntament ha sigut precisament quan no ha estat en el Consistori 
Convergència o be sol o be acompanyat. 

Un altre joc de paraules ens ha fet el Sr. Simón quan li hem explicat que sí que existeix el 
Reglament de subvencionsque ell mateix ho ha dit, que vostè li dona la volta, no, que jo no 
estic dient això, jo el que estic dient és que a través de la pàgina web qualsevol té que poder 
saber si li toca o si no li toca, això no és tenir o no tenir un Reglament de subvencions que el 
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tenim, que vostè ho sap i que fins que no li dic i vostè mateix ho reconeix que el tenim va 
dient aquest discurs per que la gent es quedi amb la labor de que les subvencions no es fan 
d’una manera neta i transparent i les subvencions en aquest Ajuntament es fan d’una 
manera neta i transparent, per lo tant hi ha un Reglament de subvencions i el Reglament de 
subvencions diu exactament quina quantitat de diners li ha de tocar a cada persona segons 
uns paràmetres que vostè mateix ha dit que va participar segons quins d’ells establerts, i 
vostè mateix ho ha dit i ha posat l’exemple del del Molí. 

També ha posat l’exemple de que van participar en les converses que vam tenir per a poder 
fer els, les subvencions a la generals a les famílies amb dificultats, diu que hi van participar, 
senyal de que tenim algo fet i que vam ser pioners també ho sap perfectament, en el 
moment en el que vam fer això i vostès hi van participar exactament, en el moment que vam 
fer això i va ser iniciativa de l’Equip de Govern en aquell moment no hi havia res similar, res 
similar en tot Catalunya, no hi era, no hi era.  Quan no saben més que dir quan ja no tenen 
arguments d’aquest tipu, sempre utilitzen el que els hi falta informació o no tenen informació 
que sàpiguen que hi ha el registre d’informació que els hi anem donant dia a dia, setmana a 
setmana i el registre és llarg, i el registre és llarg, el registre és llarg,  molt llarg, per lo tant si 
no saben utilitzar la informació que tenen no és el nostro problema, si no saben... 

El Sr. Alcalde diu: Senyor Simón, senyor, Senyor, Senyor Simon, senyor Simón, senyor 
Simón, m’escoltasi-us-plau? M’escolta? Ara. Li demano igual que li he demanat a la Sra. 
Pérez que no interrompi a cap dels seus companys mentre estigui en l’ús de la paraula.  
Vostè desprès pot demanar el que vulgui quan toqui, quan toqui Sr. Simón per que el que, el 
que, hem d’intentar entre tots és portar un ordre i una lògica per que sinó això llavors 
semblaria una altra cosa i és una sessió plenària de l’Ajuntament de Martorell, per tant li 
prego que si vol intervenir vostè demani la paraula i quan li sigui concedida llavors fa us del 
seu dret a la paraula, gràcies que prossegueixi si-us-plau el senyor Casasayas. 

El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Insisteixo, insisteixo i no menteixo, tenen molta, 
molta, molta, molta informació. Jo no li he dit que no hi hagi ningú que hagi demanat algo i 
ara no ho digui, això jo no ho he dit, jo he dit que vostès, vostès, el Partit Socialista, Som, 
tothom té molta, molta, molta informació com mai s’havia fet en aquest Ajuntament, com 
mai.  Estan demanant, tot i tot se’ls hi va donant amb tems això si, però amb temps se’ls hi 
va donant.   

Bé, jo em permetré tornar per destapar una mica les falsetats aquestes que ens van dient, o 
com a mínim per explicar com ho veig jo.  Jo ho veig de la següent manera.  El Partit 
Socialista el Sr. Tomás ha fet 10, 10 propostes, quan ara li demostri que de les 10 propostes 
com a mínim n’hi ha 8 que estan contemplades en el Ple, ja ens ha enunciat que en el torn 
posterior a l’exposició pública en presentarà unes quantes més, per que sinó quedaria molt 
malament veient que 8 propostes, 10 propostes que fa 8 estan posades i que la diferència 
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precisament està en les quantitats econòmiques, 200.000,- € pels llibres gratuïts, n’hi han 
45.000,-, per que no poso 800.000,-, n’hi ha 45.000,-. Hi ha una partida per a gratuïtat dels 
llibres de text.  Dotació de 30.000,- per l’atorgament d’ajuts pel pagament d’estudis 
universitaris i cicles formatius, això li vam dir l’any passat i li va dir la regidora 
d’ensenyament i li va dir que això estava dintre de les subvencions que es podien demanar a 
Serveis Socials, no a tothom però sí als que ho necessiten, dotació econòmica de 50.000,- 
pel Pla de Millores graduals per a superar les barreres arquitectòniques, 50.000,- goiti, 
20.000,- de l’any passat i 20.000,- d’aquest son 40, uix, encara en falten 10.   

Partida pressupostària amb dotació econòmica de 100.000,- per a la instal·lació d’accessos i 
jocs infantils adaptats, en aquest cas no hem posat jocs infantils adaptats, en aquest cas ni 
100 ni 15, fins ara crec que no n’hem posat. 

Partida pressupostària amb 80.000,- per la millora dels diferents punts d’enllumenat públic, 
que és el que estem fent al Camí Fondo que és el que estem fent ara, que és el que estem 
fent a la Rambla de les Bòbiles, que és el que estem fent...que és el que estem fent, estem 
millorant l’enllumenat.... 

El Sr. alcalde diu: Un segon, jo els hi prego a tots si-us-plau, hem tingut tots, tots, eh, tots, 
vostès, nosaltres, tots hem tingut molta paciència amb intervencions llarguíssimes i hem 
deixat que cadascú s’expressi i digui el que cregui que ha de dir però si no, si entre tots no 
col·laborem en que això doncs funcioni al final això és com una olla de grills  i jo cfrec que 
un Ple com aquest que és un Ple complexe i llarg doncs bé s’està portant amb certa 
correcció i llavors demano que m’ajudin a que aquest Ple segueixi d’aquesta manera, és a 
dir que segueixi, si em permeten, que segueixi amb la correcció deguda, amb la correcció 
deguda a una sessió plenària d’una institució com és l’Ajuntament de Martorell, per tant els 
prego, de debò els prego que no interrompin mentre els seus companys fagin us de la 
paraula i els hi demano acarnissadament, gràcies, procedeixi. 

El regidor Sr. Josep Casasayas diu: El que ha causat tanta polèmica i tant risa és que diu 
80.000,- € per la millora de diferents punts d’enllumenat públic i jo insisteixo i li estic dient, 
vostès mateixos han reconegut que hi ha una partida per millora de l’enllumenat públic en el 
pressupost i més alta de 80.000,-, per lo tant aquesta estaria contemplada i a sobre tots els 
carrers que fem nous i sap que en fem molts cada any canvi l’enllumenat públic, tots, per 
tant aquesta també la tenim.   

Partida pressupostària d’una dotació econòmica de 30.000,- per la millora de la seguretat 
viària de diferents carrers del municipi, especialment els passos de vianants existents. Què 
hem fet a la Rambla de les Bòbiles?  Què hem fet en els passos de vianants de la Rambla 
de les Bòbiles? Els hi farà molta gràcia, però els passos de vianants de la Rambla de les 
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Bòbiles han sigut canviats tots, ara 30.000,- més d’acord, posem-n’hi 30.000,- més, però hi 
ha una altra que jaalgo hem fet amb això. 

Dotació econòmica de 100.000,- per a posar Plans d’ocupació local, els hi he explicat per 
activa i per passiva.  L’any passat vam fer més de 700.000,- €, però no volem 700.000,- dels 
que venen i 100.000,- més queen volen vostès.  Plans d’ocupació no ens en falten, bueno sí 
que ens en falten, sempre en trobem a faltar, però de fet en fem molts més dels que aquí 
vostè demana. 

Dotació de 40.000,- per l’avaluació del Pla d’accessibilitat pel que fa a l’auditori Joan 
Cererols del Centre Cultural, en l’accés a la sala i a l’escenari, li he dit que dintre del 
pressupost hi ha la previsió de que durant aquest any es remodelarà el Centre Cultural tant 
el que fa a la biblioteca com farem aquestes coses contemplar també dintre de les 
propostes. 

Tenim 100.000,- per arreglar deficiències de les Instal·lacions esportives municipals, tenim 
530.000,- € per a edificis municipals, en general, edificis municipals, no sé si són més 
urgents els 100.000,- de les Instal·lacions esportives municipals o els 30.000,- de no sé 
quina escola o els de no sé, no ho sé però hi ha 530.000,- € per arreglar els edificis 
municipals, per lo tant aquest també està contemplada. 

I partida pressupostària de 80.000,- per adequació de l’espai de l’antiga biblioteca li acabo 
de dir, li he dit abans, també està contemplada, és a dir, les 10 brillants idees que vostè ens 
ha aportat, de les 10 n’hi ha una que ja la tenim contemplada i les demés pot haver-hi 
diferència d’imports però no de concepte, per lo tant insisteixo el que vostè ha fet amb 
aquestes propostes és mirar lo que nosaltres tenim posat i posar-hi uns quants diners, està 
exactament això, insisteixo el que farà vostè al veure que de 10, 9, ja estan contemplades al 
nostre pressupost s’ha d’inventar noves propostes ara per així poder justificar que no és no. 

Però avui, avui, si això és el que marcava, si votaran a favor o votaran en contra si això és 
això, està contemplat en un 90 %. 

El cas de Movem Martorell que també n’hi ha alguna, no son tantes, la veritat no son tantes, 
però de Movem Martorell també n’hi ha algunes que estan contemplades i vostè ho sap 
perfectament, començant per la primera  crear una empresa especialitzada en participació 
ciutadana al pressupost municipal, hem començat aquest any, pot ser més gran, o i tant que 
pot ser més gran, posi-li 2 quilos més de participació però hem començat aquest any i vostè 
el primer que diu, el primer que diu quan comença la seva el seu discurs és que hem posat 
algo a participació ciutadana, i confonen, confonen, confonen, els 200.000,- € els confonen 
per una partida que haguessin tingut que veure tots vostès que està en el pressupost de 
despeses capítol 2 de 20.000,- € que és la contractació de empresa especialitzada en 
participació ciutadana per establir un bon sistema de participació, no els 200.000,- que estan 
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per inversions pels Martorelles, i així n’hi ha vàries més i vostè ho sap perfectament, per lo 
tant nosaltres insistirem, insistirem, en primer lloc en pensar que la ciutadania de Martorell 
veu amb bons ulls el que estem fent, veu amb bons ulls el que estem fent, majoritàriament, 
majoritàriament i seguirem defensant els 3 eixos de treballs d’aquest pressupost. 

Primer eix, ho saben tots vostès, tenir la via pública endreçada, tot el que poguem remodelar 
ho remodelarem, tots els barris antics quedaran arranjats abans de final de 31 de desembre 
de 2017, tots els barris antics. 

En segon lloc, seguirem apostant per a la defensa de les persones en situacions precàries, 
aquest any hem afegit 70.000,- € més, 60.000,- € més té vostè raó, 60.000,- € més, els hi 
hem afegit. 

I en tercer lloc seguirem apostant per fer créixer el Molí Fariner i totes les seves polítiques 
per intentar que cada vegada hi hagi menys atur a Martorell, jo diria que de les 3 aquesta 
última és la més complicada, però no per això ens desanimarem a l’hora de tirar-la 
endavant, moltes gràcies. 

 Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 11 vots a favor dels senyors/es 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGÉ, 
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, i 10 vots en contra dels 
senyors/es LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN 
LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ 
SIGÜENZA, RICARD SÁNCHZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, FRANCESC J. 
ARPAL MACIÀ i RAQUEL PÉREZ MARTINEZ, acorda: 

 
I.- L’article 168 del Text refós 2/2004, de 5 de març, reguladora de les hisendes locals 
estableix que el pressupost dels ens locals serà format pel seu President i al mateix s’hi 
adjuntaran una memòria explicativa, la liquidació del pressupost de l’any anterior, del 
pressupost de l’exercici actual referida almenys als sis primers mesos, així com un 
avançament de la liquidació a 31 de desembre, l’annex de personal i l’annex de les 
inversions a realitzar en l’exercici.   

II.- D’altra banda l’organisme autònom Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les 
Persones de Martorell ha remès al President el pressupost de l’entitat que esta conformat 
pels mateixos documents que els corresponents a l’Ajuntament  

III.- La societat mercantil Martorell Gestió del Sòl Empresa Municipal SL ha enviat al 
President el seu estat de previsió d’ingressos i despeses per a l’exercici 2017.  
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IV.- Sobre els estats pressupostaris i comptables establerts en els paràgrafs anteriors 
l’Alcalde ha format el pressupost general de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 2017 
que ha estat prèviament informat per la intervenció.   

- L’Ajuntament Ple, acorda: 
 

Primer: Aprovar inicialment el Pressupost General de L’Ajuntament de Martorell per a 
l’exercici 2017 format pel pressupost de l’Ajuntament, el pressupost del Patronat Municipal 
de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell i l’estat de previsions d’ingressos i 
despeses de la societat Martorell Gestió del Sòl Empresa Municipal SL amb el detall que tot 
seguit s’especifica:   

      

  

PRESSUPOST   

  

AJUNTAMENT PMSAP 
GESSOL 

SL Total 

Estat de d'ingressos       consolidat 

Cap 1 Impostos directes 16.673.000,00 

 

 16.673.000,00 

Cap 2 Impostos indirectes 600.000,00 

 

 600.000,00 

Cap 3 
Taxes, preus públics i altres 
ingresos 4.382.160,00 3.697.747,00 34.795,00 8.114.702,00 

Cap 4 Subv i transferències corrents 7.719.632,15 6.328.918,00 52.410,00 7.746.632,15 

Cap 5 Ingressos patrimonials 162.641,00 11.370,00  111.370,00 

Cap 6 Alienació inversions reals 

  

 
 Cap 7 Subv i transferències de capital 320.000,00 22.000,00 31.155,00 320.000,00 

Cap 8 Actius financers 1.500.000,00 

 

 
 Cap 9 Passius financers 2.694.087,76 1.500.000,00  2.694.087,76 

  

34.051.520,91 11.560.035,00 118.360,00 36.259.791,91 
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 PRESSUPOST    

  

 AJUNTAMENT   PMSAP   GESSOL SL   Total  

Estat de despeses        consolidat  

Cap 1 Despeses de personal 8.316.589,25 5.812.906,00 54.502,63 14.183.997,88 

Cap 2 Béns corrents i serveis 10.611.148,90 2.792.259,00 11.438,40 13.414.846,30 

Cap 3 Despeses financeres 424.685,00 74.000,00 5.141,00 441.185,00 

Cap 4 Subv i transferències corrents 6.635.855,00 1.358.870,00  1.640.397,00 

Cap 6 Inversions reals 3.676.000,00 22.000,00  3.698.000,00 

Cap 7 Subv i transferències de capital 193.155,00   140.000,00 

Cap 8 Actius financers 1.500.000,00   0,00 

Cap 9 Passius financers 2.694.087,76 1.500.000,00 44.359,00 2.738.446,76 

  

34.051.520,91 11.560.035,00 115.441,03 36.256.872,94 

  

    

 

Segon: Exposar al públic aquest acord juntament amb la documentació que integra el 
projecte del Pressupost General de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 2017, durant un 
termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci 
d’exposició pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis, per tal 
que les persones interessades el puguin examinar i presentar reclamacions davant del Ple. 

Tercer: Considerar definitivament aprovat el Pressupost General per a l’exercici 2017, sense 
necessitat d’un nou acord plenari, si durant el termini d’exposició pública no s’han presentat 
reclamacions. 

3.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I DEL QUADRE DE LLOCS DE 
TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL I DE LA 
PLANTILLA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
DE MARTORELL, EXERCICI 2017. (EXP. 3452/2016-G). 
 
Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 14 de novembre de 2016. 
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El regidor Sr. Lluís Amat diu: Bé, doncs tal com diu el Sr. alcalde portem la proposta a 
aprovació de la plantilla i del quadre de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament 
de Martorell i de la plantilla del Patronat Municipal, bàsicament i per anar ràpid i potser per 
l’hora que és, 3 són les modificacions més remarcables que estan a la memòria d’alcaldia 
d’aquest punt que és la transformació de la plaça d’auxiliar administratiu adscrita a 
Intervenció de la Plantilla del personal laboral per passar-la per Plantilla de personal 
funcionari. 

El canvi d’adscripció de la plaça d’auxiliar administratiu adscrita al Gabinet d’alcaldia per a 
passar-la a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de Serveis Municipals. 

I el tercer punt és la plaça del Cap de Negociat d’Ingressos i Pagaments i Tresoreria i 
Patronats a escala d’Administració General, Subescala Administrativa grup A-2, aquests són 
els tres punts remarcables d’aquest punt gràcies.  

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: La nostra posició serà votar en contra per coherència 
per que si hem dit abans que no contemplem un Ajuntament que paga a personal eventual 
que són els càrrecs de confiança 121.256,- €, més Seguretat Social, per coherència no 
podríem aprovar aquesta plantilla, no és per que tinguem res en contra del personal inclús 
veiem que és una falta de respecte posar tres persones que cobren molt més que tota la 
gent que s’esforça i que treballa cada dia que no aquestes persones que venen d’on vostès 
volen que un partit d’esquerres no hauria de permetre això per que li recordo al Sr. Bargués 
que jo vaig estar a les negociacions del Tripartit i que les línies vermelles que posava el Sr. 
Bargués no tenen res a veure amb el que estan aprovar ara en quant a la plantilla que estan 
proposant, deu ser que el Sr. Bargués les línies vermelles que posava en el Tripartit no eren 
les mateixes que posava en CIU, ho deixo aquí per que vostè sap perfectament del que estic 
parlant i per tant el nostre vot serà en contra, gràcies.  

El regidor Sr. Francisco J. Arpal diu: Bé un exercici més en forma del Comité de Personal 
del Patronat entre d’altres fan la queixa de que se’ls entreguen els llocs de treball quan tot ja 
està fet i beneit. Bé jo els hi diria amb ells que si els hi serveis de consol a nosaltres en els 
grups municipals també ens passa tres quarts del mateix, però ens passa amb el personal, 
amb el pressupost i pràcticament amb tot. 

Bé pel 2017 en principi no hi ha previst que la plantilla augmenti ja s’ha dit abans les 
modificacions que hi ha hagut, clar com hem dit abans hi ha moltes vacants ja que les 
jubilacions no es cobreixen ni les baixes voluntàries tampoc. 

D’altra banda vull proposar un exemple, el exemple, al 2013 les despeses del personal de 
l’Ajuntament eren inicialment de 8.405.000,- i escatx € , al 2017 se n’han pressupostat 
8.316.000,- menys que al 2013, bé veient això doncs no és estrany en aquest cas que el 
Comitè de personal del Patronat doncs fagi informes desfavorables.  Bé és adient que s’ha 
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de mirar d’optimitzar els recursos públics de la millor manera possible, això hi estem d’acord, 
també els llocs de treballs, però aquests han de ser també justos i equitatius i bé quan tenim 
tantes vacants doncs crec alguna es podria cobrir. 

La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Bé com el meu company Josep Simón en el punt anterior 
m’ha xafat part de la meva intervenció doncs aprofitaré per fer un parèntesi que li volia 
comentar al Sr. Casasayas i és que segueix vostè el....és el meu segon no, i el de gran part 
de l’Oposició segon Ple sobre pressupostos i segueix vostè sempre com  les mateixes.. els 
mateixos passos.  Comença confonent, fingint que confon el nom del nostre grup municipal, 
quan sap perfectament que som Movem Martorell i després de dos anys i no ho sap potser 
és que s’ho hauria de fer mirar, després infantilitza aquesta sessió Plenària dient nosaltres 
proposem 50.000,- vostès proposaran 50.000.000.000,- i si pressupostem 50.000.000.000,- 
vosaltres un dinosaure i així ens tracten com si nosaltres no, realment no féssim la feina que 
fem amb un contingut polític sinó només amb la voluntat de destorbar-los, de molestar.  
Després justifica aquests actitud per que vostès els han votat i els han posat al govern i a 
nosaltres no, li ha faltat fer menció al Tripartit que aquesta vegada no ho ha fet però també 
hauria seguit aquesta com mena de tradició de les seves intervencions des que, des que 
almenys jo soc regidora. 

La quarta de les característiques de les seves intervencions és que fa afirmacions que son 
pitjors que les mentides que és que són mitges veritats, diu mitges veritats, no i en aquí, en 
aquí entrem en el tema de la plantilla diu, diu la Plantilla segueix exactament igual, la 
Plantilla no ha canviat, diu la Plantilla no s’amortitzat cap plaça de la Plantilla ni de 
l’Ajuntament ni del Patronat. Anem per parts, no, d’una banda sí no s’han amortitzat, a 
l’Ajuntament sí s’acumulen les amortitzacions que s’han patit fins ara concretament 14 
places de funcionaris i 12 de laborals del 2010 al 2015, aquestes no s’han tornat a crear.  En 
el cas del Patronat tot és molt més pervers, és realment pervers.  Vostès no amortitzen 
places, vostès le mantenen, les cobreixen amb personal d’empreses privades o directament 
les ocupen amb persones d’altres departaments incloent un plus, ja està, plaça ocupada, 
després volen vendre com que ha dit vostè no que volen satisfer de manera doncs 
equilibrada les expectatives dels ciutadans i donar serveis, donar qualitat excel·lent etc., sí, 
però que pensen per exemple, i m’incloc incloc a molta gent que conec eh, les persones 
usuàries de l’Escola d’Idiomes, de l’Escola d’anglès, de set professores, sis, set professores 
només en queda una pública, una que depengui del Patronat directament, una, cinc que són 
d’empresa privada, en condicions que són molt pitjors en tres mesos un dels grups ha tingut 
en tres mesos tres professors diferents, tres professors diferents que ha marxat per que les 
condicions eren realment precàries. 

Diuen segueix igual la Plantilla del Patronat, això no és cert, té una opacitat absoluta en 
quant un sistema de plusos i de complements que no estan clars, que no estan clars, que 
aquí alguns fan carrera i no tant per mèrits professionals sinó perquè tenen, no sé, deu ser 
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la simpatia o la capacitat d’encaixar en departaments que són absolutament diferents i això 
passa en el Patronat. No faré esment de l’informe del Comitè de l’Ajuntament, senzillament 
perquè al menys nosaltres no l’hem rebut en temps i forma, l’he llegit durant la sessió 
plenària perquè el senyor secretari me l’ha facilitat i per deferència a qui no l’hagi pogut llegir 
no el comentaré, ja en tot cas quan ens arribi a tots o a totes les persones ja farem la 
valoració que sigui adient.  

Ens presentem una plantilla d’una banda, com li comentava, que no reflecteix la realitat del 
Patronat, de la plantilla, no es veu enlloc l’externalització progressiva que s’està patint en el 
Patronat, se’n diu privatització encoberta o externalització progressiva, com vulgui, però és 
clar, és clar. 

D’altra banda tampoc no es veuen, perquè no tenim de fet a la plantilla, no és veu quins llocs 
de treball depenen d’empresa privada i quins depenen directament del Patronat, per tant si 
mirem només el document segurament veurem que tot segueix igual i la seva mitja veritat 
doncs quedarà demostrada. Tampoc es veuen les dobles i triples i quàdruples escales 
salarials que pateixen els treballadors del Patronat. Per posar un exemple els conserges, hi 
ha conserges que en cobren mil o més de mil i conserges que no arriben als mil, però està 
molt bé aprovar mocions populistes d’aquestes “anem a mil” i “tots per un sou de mil euros” 
però després no s’adapten els salaris, ni s’adapten els salaris ni es milloren les condicions 
laborals. Les condicions laborals d’una persona, d’una treballadora, d’un treballador, no és 
només el salari, són totes les condicions que envolten un lloc de treball.  

D’altra banda, i és una de les crítiques que feia l’informe del Comitè del Patronat i de fet la 
subscrivim al cent per cent és el tracte que es fa o el tracte a nivell laboral que es fa dels 
treballadors del Centre Especial de Treball. Aquestes persones estan cobrint places d’un 
conserge, fent tasques de conserge però cobrant molt menys, cobren i des de fa dos dies el 
salari mínim interprofessional, no cobren antiguitat, perquè no cobren antiguitat? Perquè no 
se’ls igualen les condicions laborals si estan fent una feina exactament igual que la faria 
qualsevol altra persona? D’això se’n diu integració, integració.  

Per últim, no podia faltar fer esment del conveni. El conveni per quan? Em dirigeixo a tots 
tres, el senyor Amat és qui ha començat el punt però volia respondre al senyor Casasayas i 
ja de rebote al senyor alcalde, per quan tindrem el conveni? Dos anys i mig de negociacions 
i encara hi ha com impediments, encara és ralentitza tot, una senzilla rúbrica que hauria de 
suposar després de dos anys i mig de negociació, de negociació laboral, hi ha dues 
propostes ja aprovades i com a mínim ratificades en tota aquesta evolució de la negociació 
que com a mínim hauríem de fer que ja hi hagués un conveni. Diuen, senyor Casasayas, 
seguirem apostant per disminuir la precarietat o les persones precàries, signar un conveni és 
el primer pas, com a mínim unificar salari, com a mínim, i unificar condicions per lluitar 
contra la precarietat, que està molt bé en un eslògan, igual que “anem a mil”, els mil euros 
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de salari, està superbé en un titular però comencem a fer coses, accelerin la signatura 
d’aquest conveni, si realment miren per les persones de Martorell i pels ciutadans i 
ciutadanes de Martorell doncs comencin vostès també pels seus propis treballadors.  

Per últim, en definitiva, com comentava el meu company Josep Simón en el punt anterior, 
aquí hi ha un contrast de models de ciutat, hi ha un contrast de models de gestió. Nosaltres 
apostem per la gestió pública, pels treballadors públics, per no destruir llocs de treball públic 
que de fet és que és una tendència que s’està revertint a tot Europa, són molt cosmopolites i 
molt avançats al nostre temps en algunes coses, no? Pioners, no? Oi? Que deia vostè en 
iniciatives a nivell social però després ho privatitzem, després de tot això qui en treu rèdit és 
una empresa privada, que per definició una empresa privada ha de maximitzar beneficis i 
per tant fer negoci i vostès privatitzen el que toquen i ara també que estem parlant de la 
plantilla perquè no dir-ho, estant privatitzant de forma encoberta la plantilla del Patronat.  

Per últim, lògicament i com no podia ser d’una altra forma, votarem en contra d’aquesta 
proposta. 

El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Faria dos apartats, per una banda sobre el tema de la 
plantilla de personal de l’Ajuntament. Ens ha passat com a la regidora Ruiz, ara mentre 
estàvem aquí nosaltres hem tingut que fullejar la fulla que és bastant extensa i entenem que 
tindríem que estudiar-la més a fons. Només dic que en total de la plantilla, parlem sempre de 
l’Ajuntament, dir que té 190 places de les quines 48 estan vacants, és a dir, en aquests 
moments hi ha un 25 per cent de temporalitat a la plantilla de l’Ajuntament de Martorell. 
Tindríem que comentar, vol dir que el resultat d’una elevada temporalitat és la precarització 
del treball públic. 

Sobre la plantilla de l’Ajuntament si que volia comentar, senyor Amat, dos o tres coses que 
m’agradaria si vostè em pot aclarir, per una banda estic d’acord que no s’han amortitzat les 
places però si estaríem d’acord que hi ha moltes places vacants que estan ocupades per 
persones interins o interines des de fa molts anys, nosaltres si que ens agradaria que es fes 
un esforç per acabar de dotar aquestes persones que porten tants anys treballant amb 
professionalitat de la seva plaça i que no estiguin que estar patint cada vegada que es mou 
alguna cosa. Això, pensem nosaltres i sense ser un gran expert, que es podria fer 
tranquil·lament per un moviment de promoció interna i no passaria absolutament res. Que 
consti aquí que no es tracta de què les persones que estan ocupant aquestes places fa tants 
anys, que no sé si està dins del que podria ser la legalitat, ho desconec, tinguin que tenir cap 
nerviosisme. També m’agradaria preguntar-li, senyor Amat, he vist a l’organigrama de la 
plantilla de l’Ajuntament hi ha unes persones que estan adscrites, després de fet nosaltres 
presentem una pregunta, a l’Organisme de Gestió Tributària, no sé, després com deien ho 
preguntarem, quin tipus de conveni té l’Ajuntament amb aquestes persones, perquè siguem 
més clars, d’on cobrem o si l’Ajuntament rep uns diners per part de l’Organisme Tributari per 
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ajudar a finançar les seves retribucions. Tanmateix parlaríem del cas de Sorea, m’agradaria 
que m’expliqués, senyor Amat, que m’expliqués quantes persones estan treballant a Sorea, 
però depenen o estan a l’Ajuntament de Martorell, segur que vostè ho deu saber a la 
perfecció.  

En quan el tema del Patronat, regidora Ruiz, el regidor Simón li ha xafat unes coses, vostè 
m’ha xafat unes altres però les diré igualment, cap problema. Igual que diu l’informe, mirant 
la plantilla, bé de fet la plantilla és la mateixa aquest any, el passat i l’anterior, segons la 
radiografia que pensem que no reflexa en absolut lo que està passant al Patronat. Hi ha 
places sense cobrir i places que no han estat amortitzades però aquí trobaríem una 
pregunta que jo crec que si el regidor me la pot contestar li agrairia. Si que s’estan 
externalitzant però resulta que en el capítol 1 aquestes places que no estan cobertes ni 
amortitzades consten en el capítol 1 en el tema econòmic, estan dotades econòmicament, o 
sigui tenim una dotació econòmica d’aquestes places que no estan cobertes i no estan 
amortitzades i també el tenim en el capítol 2 que ens on va les persones que s’estan 
externalitzant, si és així a que es destina els diners que sobraran cada any des de fa dos 
anys en el capítol 1? Segons nosaltres teníem entès parlant amb els membres del Comitè 
aquesta quantitat tindria que anar en el temps gradual a poder equiparar la regidora Ruiz 
aquests sous que estan tant desfasats que tenen que provenir d’un conveni que no acaba 
d’arribar mai. Explicaré per les persones que ens escolten i els que estan aquí que el passat 
dilluns va haver-hi una Comissió Informativa on el senyor alcalde, atenent una resposta de la 
regidora Ruiz va comentar que s’estava treballant de valent, que s’estava negociant, que 
esperaven que a final d’any es pogués tenir enllestit això i curiosament, quan acaba la 
intervenció el senyor alcalde, el director del Patronat diu: “Ep, un moment, aquí no s’ha 
negociat absolutament res, s’ha fet una plataforma de propostes però aquí no s’està ni s’ha 
negociat absolutament res”. Bé, jo tinc que dir que a l’any 2015, encara sent jo treballador 
del Patronat vaig rebre una nota informativa signada pel propi Valentí Santos, el president 
del Comitè, Manuel Garrido, en aquest cas pel regidor que estava en aquella època com a 
vicepresident del Patronat, Lluís Esteve, on es parlava ja d’unes negociacions, per tant es va 
sorprendre moltíssim que el director del Patronat digués “no hi ha cap negociació de 
moment”, jo prefereixo creure’m a l’alcalde, perquè és possible que abans del desembre o 
de final d’any va dir vostè senyor alcalde estaria resolt aquest tema, però torno a la 
pregunta, i aquest estalvi o romanent o com es vulgui dir, de diners que està al capítol 1, que 
passa amb això? Tots aquests diners que tenien ara ja fa dos anys que revertir en l’equilibri 
pressupostari en la unificació del pressupost on està?  

Ho ha comentat la regidora, les places reservades a la plantilla per les persones amb 
discapacitat no estan cobertes, em sembla que hi ha una de coberta, les altres, i no em 
semblaria del tot malament però està coberta per treballadors del CET, Centre Especial de 
Treball, però recordem que les places de la plantilla estan reservades per cobrir-les de forma 
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diferent, si més no, com ha dit la regidora Ruiz jo diria si més no, escolti’m, assimilin a la 
categoria professional que pot tenir un conserge i paguin-li el salari que correspon a un 
conserge, no el salari mínim interprofessional. I el que ha dit la regidora Ruiz nosaltres ja ho 
vam reclamar un dia a la Junta Rectora, perquè aquests senyors no cobren l’antiguitat i 
se’ns va dir que de l’època que si sortiria del tripartit que el conveni només arribava la clau 
fins la F i aquells eren classe G. Ja m’explicaran aquesta gent si no pot cobrar una antiguitat 
que penso que se la mereixen de totes totes.  

Després hi ha un tema greu en el tema dels conserges que és que molts conserges o alguns 
conserges des de la direcció del Patronat se’ls està fent treballar com a auxiliars 
administratius, com a auxiliars administratius, el que provoca que amb un plus corresponent 
com li deia, que provoca que hi hagi tot aquest daltabaix amb el que és la plantilla, pensem 
que la plantilla que avui es presenta no és ni de bon tros una radiografia del que estant 
tenint la gent que treballa al Patronat, penso que de forma immerescuda el tracte que tenen. 
De les places de professors, sí, de professores, professors-professores, de l’Escola 
d’anglès, només, ho ha dit molt bé, una treballadora és de la casa per dir-ho així, la resta 
estan tots externalitzats. M’agradaria saber senyor regidor, parlem dels conserges, parlo de 
memòria si abans al Centre cultural n’hi havia quatre conserges del Patronat, ara només n’hi 
ha un, m’agradaria saber quants estan d’aquesta manera, la resta estan contractats per una 
empresa. Quants és el mateix cas de les instal·lacions esportives, quants és el cas dels 
centres escolars, per tant pensem que ni de bon tros el que se’ns presenta avui aquí està 
ajustat a la realitat, no volem que s’externalitzin aquestes places, preferiríem que es 
convoquessin aquestes places vacants i que pogués treballar alguna persona contractada 
pel Patronat no una empresa externa com estem cansats de demanar aquí, informació de 
Safis, Jadoga, Ebone i etc, etc, que ja veiem els imports quan ens els passen que pugen de 
diners, per tant, i a més cal afegir evidentment el que és l’informe negatiu del Comité 
d’Empresa. Nosaltres ens hagués agradat votar de forma diferent aquestes dues plantilles, 
entenem pel què he pogut veure de l’Ajuntament, ni és positiu ni és negatiu, però si tots van 
en el mateix paquet, en solidaritat amb els companys del Patronat, el nostre vot serà en 
contra. 

El Sr. Alcalde diu: Només per fer un aclariment ja que tant la senyora Ruiz com el senyor 
Tomàs doncs han fet esment a la negociació del conveni col·lectiu dels treballadors dels 
diferents Patronats, és a dir, de què estan adscrits als diferents convenis dels diferents 
Patronats que avui són d’un sol Patronat però que veuen jurídicament de diferents 
Patronats, la intenció d’aquest Ajuntament sempre ha estat la mateixa, i com que ha fet 
vostè esment doncs jo reitero que ha estat unificar perquè hi hagi un sol conveni col·lectiu 
que reguli el personal d’una mateixa empresa, això és el més lògic, però que sabem que 
venim d’una fusió de diferents Patronats i per tant els marcs normatius pels quals es regulen 
les seves relacions de treball, és a dir les seves condicions de treball, doncs són diferents 
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fins que no hi hagi aquesta unificació. Com bé ha dit el senyor Tomàs des de fa dos anys i 
escaig que s’està treballant amb el Comitè d’Empresa dels diferents Patronats, englobats en 
un sol Comitè per dir-ho així de manera sintetitzada, i s’ha avançat moltíssim fins al punt que 
hi ha un document i quan l’altra dia a la Informativa el director del Patronat, i ara em poso 
paraules d’ell que va dir exactament que no s’havia negociat cap document sinó que és a dir 
jo vull entendre quan va dir això és que no s’havia tancat cap document i de fet el títol del 
document base importantíssim perquè es la feina feta durant dos anys i mig entre els 
responsables de l’equip de govern municipal que és qui té la responsabilitat per poder 
negociar aquests tipus de convenis i els membres del Comitè d’Empresa del Patronat doncs 
aquell document tal i com diu el mateix títol és una proposta de document però és una 
proposta evidentment molt avançada, per tant, tot el marc normatiu serà aquell document, i 
en base a aquell document les instruccions que hem donat des de l’equip de govern al 
Comitè negociador per part de l’equip de govern és que s’intenti, evidentment per arribar a 
un acord sempre fan falta dues parts, però que s’intenti arribar a un acord abans de final 
d’any i això crec que és el que els hi vaig dir senyora Ruiz i senyor Tomàs aquell dia en la 
Informativa i vull entendre que les paraules que efectivament tal com vostè ha dit em va dir 
el director del Patronat és que no hi havia cap document tancat i és cert que no hi ha cap 
document tancat perquè hi ha una proposta sobre la qual s’ha de treballar i d’aquí a final 
d’any han de ser capaços o hem de ser capaços d’arribar a l’acord perquè no es desitjable 
tenir diferents marcs normatius amb personal d’una mateixa empresa i això genera doncs, 
tal com deia la senyora Ruiz i té tota la raó del món, doncs genera unes certes desigualtats i 
unes diferències amb membres dels mateixos treballadors, perdó, amb membres de la 
mateixa empresa, que no són desitjables i que hem d’abordar i que si déu vol jo crec que 
abans de final d’any tindrem un document definitiu i que podrem celebrar tots plegats i els 
primers, evidentment, doncs seran els treballadors del Patronat, per tant fet aquest 
aclariment ja que no era el tema, però evidentment, i és normal que sortís doncs el tema de 
la negociació del conveni col·lectiu, doncs els hi faig aquest aclariment.  

El regidor Sr. Lluís Amat diu: Bueno, crec que part de les respostes està feta ja, és 
evident, el conveni del Patronat en aquest cas és d’un dels temes importants. La senyora 
Ruiz em deia per quan? Jo repeteixo i dic lo que ja dèiem, des de quan? Fa molts mesos 
que s’està treballant, no és gens fàcil ajuntar quatre convenis en un i donar-li una validesa 
tant jurídica com econòmica, és una cosa feixuga i complicada, aquí hi ha membres del 
Comitè que han estat en les negociacions i així ho saben, per tant, el per quan serà és 
imminent, esperem que abans de final d’any i després fa falta veure ben bé com es fa 
aquesta implementació. Una cosa és dir “igualem sous a tothom” i una altra cosa és a veure 
com es fa, per quines categories comencem, en quins plaços, l’encaix no és gens fàcil. Però 
si que voldria remarcar la feina que s’ha fet des de fa molts mesos i tenim un document de 
treball molt molt molt acurat, molt concretat, i ara falta rematar-ho que jo crec que és la part 
fàcil després de la trajectòria que portem. També em deia, i té raó, tot és millorable. Em 
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parlava del servei de classes d’anglès, és cert, li dono la raó, és un tema que hem de 
millorar, que ho sabem, i com a molt d’altres coses i estem treballant, és cert. Parlaven 
d’antiguitats, de conserges, bueno, jo crec que entra tot dins el que hem estat parlant dins el 
que hem estat parlant del conveni que tenim i parlo ara només del Patronat, jo crec que tots 
aquests temes estan bastant recollits en el conveni, en l’acord, en el document que tenim 
sobre la taula i que en aquest últim tram de la negociació acabarem de concretar, coses que 
cauran per un cantó, coses que cauran per l’altre, com sempre ha sigut així. Però jo crec 
que hi ha una premissa molt molt important que s’ha de dir, que és així, i és que el 
manteniment dels llocs de treball, no n’hem destruït cap, venim d’on venim, tots ho sabem, 
tenim els serveis socials de molta gent, tenim una taxa d’atur molt forta i l’Ajuntament i 
Patronat no hem destruït, no hem donat de baixa, no hem acomiadat absolutament a ningú, 
crec que és un tema que s’ha de posar en valor, les condicions seran més bones, seran 
menys bones, però que crec que és un tema que s’ha de posar molt en valor.  

Per últim, parlem només del Patronat, en l’Ajuntament l’informe no es ni favorable ni 
desfavorable, és cert, però si vostè se’l llegeixen dels vuit punts que hi ha cinc són a favor 
del què estem fent i del què estem treballant, per tant no ho estem fent tant malament, 
després hi ha dos peticions que ha sigut una per iniciativa d’aquest govern i altra per 
iniciativa del Comitè, que també en les reunions dels períodes que tenim les estem, bueno, 
parlant i veient quines opcions hi tenim, per tant, per mi el prisma de visió no és tant negatiu, 
jo entenc que vostès ho han de dir-ho, tot ho fem malament, la situació és molt dolenta, però 
no és ben bé això i en les reunions periòdiques que jo tinc doncs no, no va per aquí. 

Parlaven de vacants, estan ocupades, sinó totes gairebé totes, per tant no és que tinguem 
no sé quantes desenes de places, de llocs que ningú ocupa, que ningú fa servir sinó que 
realment hi ha una persona que hi treballa i crec que bàsicament això és el que és així. 

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Senyor Amat jo crec que això que ha explicat la 
senyora regidora Ruiz i el senyor Tomàs és prou important perquè la gent ho sàpiga, si 
realment s’estan externalitzant tots els llocs de treball, aquests que s’estan externalitzant, 
home aquesta informació suposo que important si que ho és com per explicar-la o en una 
comissió informativa o per explicar-la en un ple com és el d’avui, ja sabem que vostès jugant 
amb això, ja sabem que vostès si ho amaguen encara ens donen més pistes de perquè ho 
estant amagant. Vull dir que després quan diuen que nosaltres desconfiem de la gestions 
que fan vostès, home, vostès posen tot a punt perquè nosaltres desconfiem de perquè 
estant fent això, si tant els hi agrada l’empresa privada és molt fàcil, poden anar tots a 
treballar a empreses privades, però la majoria d’aquí treballen en l’Ajuntament i també en 
empreses privades a l’altre, no ho acabo d’entendre, deu ser que l’empresa pública agrada 
per algunes coses i les empreses privades per unes altres. 
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La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Bé, començaré fent un petit apunt, a mi m’encanta 
analitzar el llenguatge i el llenguatge que fan servir per parlar del conveni és un llenguatge 
de fase preliminar: el treball que s’ha fet, tenim un document preparat per encetar de fase 
final... Fan servir un llenguatge que, almenys a mi, em dona la sensació que és com si tot 
just ara comencés la negociació, la part dura de la negociació. Vull pensar que abans del 
Nadal o del gener, o de final d’any, estarà signat aquest conveni, espero que així sigui, però 
no transmeten això quan expliquen en quin pas estan, honestament us ho dic, els hi dic, no 
transmeten això, transmeten que s’ha fet molt bona feina durant molt de temps, durant 
aquests dos anys, durant molts mesos i ha estat molt bé però ara comença la part dura de la 
negociació, d’altra banda i sense donar més importància de la que segurament el Comitè li 
dona al tema del conveni, perquè al final és una negociació de caire laboral, el que ens 
preocupa a nivell polític no és pas millorar el servei de l’Escola d’anglès, és revertir la 
privatització de l’Escola d’anglès; l’Escola d’anglès, dels conserges, de tot el personal que 
s’està privatitzant, que s’està externalitzant de forma progressiva, a nivell polític la primera 
crítica que els hi fem, i no és tot funciona fatal, jo crec que això ningú ho hem transmès ni ho 
hem dit, senzillament hi ha una privatització i hi ha una concessió, una externalització de 
personal de forma constant a empreses privades i això repercuteix en la qualitat, diu vostè, 
bueno, les condicions després d’una persona que treballa per empresa privada, bueno però 
no se n’ha anat al carrer, bueno sí, si fossin esclaus i no cobressin tindrien feina però en 
unes condicions lamentables, clar, avia’m, si parlem de lluita contra la precarietat però 
alhora estem privatitzant llocs de treball que alhora estan tenint unes condicions laborals 
molts pitjors que una persona que treballa directament pel Patronat tenim un problema, i és 
un problema polític, independentment del conveni, de la negociació entre treballadors i 
empresa i Ajuntament, etc., això és independent, això és una qüestió que hem de dir aquí, 
que hem de posar sobre la taula lògicament però ja veuran vostès com s’ho fan, si pretenen 
començar de zero la negociació segurament el Comitè ja respondrà com convingui, però 
nosaltres ens preocupa realment el fet que s’està privatitzant, que s’estan privatitzant 
aquests llocs de treball, la qualitat del servei que es dona. Dubto molt que una persona que 
cobra un sou de misèria i amb unes condicions lamentables. En el cas de les treballadores 
que comentàvem de les treballadores de l’Escola d’anglès perquè és que és flagrant, és un 
cas paradigmàtic del què està passant, menys hores lectives, no tenen quasibé temps ni per 
fer activitats que després puguin portar i enriqueixin l’educació que se’ls hi està donant, és 
aquest el model que volem de serveis? És aquest el model que volen vostès des del 
govern? Perquè almenys el nostre no és. Tot funciona malament, els ho critiquem tot, 
comencem amb la infatilització, no ho hem dit això, en cap moment, de fet si posem sobre la 
taula com sempre diu el meu company Josep Simón, una proposta per revertir aquesta 
tendència a la privatització, tranquil que ens trobaran, i farem propostes i estarem allà on 
calgui i sempre en sintonia amb el Comitè, això sempre, sempre, però en aquest moment no 
els hi podem votar a favor d’aquesta proposta senzillament perquè demostra com a mínim, 
senta les bases d’una tendència en la qual no creiem, amb la qual estem en contra i existim 
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com a grup municipal perquè estem en contra de privatitzar, de privatitzar lo públic, podem 
buscar gestions diferents si hi ha un problema econòmic, podem trobar encaixos diferents, si 
la gestió pública és una cosa amplia i abstracte i podem trobar mil i un encaixos, però això 
és privatitzar, privatitzar i per tant no els poden votar a favor d’això. 

El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Voldria començar aquesta darrera intervenció en aquest 
punt esperant que els desitjos que vostè ha fet servir avui aquí s’acabin acomplint. Entenc 
que l’equip de govern aquesta iniciativa que vostè comenta ho han entomat i que abans de 
final d’any la gent del Patronat pugui tenir ja aquest conveni, que per cert vostè també ha dit 
i aquí ha sortit, porta més de dos anys ja treballant-se una cosa que ens preocuparia i així 
ens ho han fet arribar els membres del Comitè és que de la manera que es va dir és 
interpretable el que va dir el director però aquí va clarament va dir “Aquí no hi ha cap 
negociació”. Si ho va dir malament, tots els que estàvem aquí ho vam entendre 
perfectament. Lo que si ens preocuparia i coincideixo és que amb tot l’esforç que es porta fet 
tant per part dels membres del Comitè, dels treballadors, de la comissió negociadora on hi 
ha persones del Patronat, directius, tingués que començar de zero. Si no s’ha fet en dos 
anys i mig, en un mes i mig dubto que això es pogués tirar endavant. Però he traslladat una 
pregunta que ens té inquiets senyor Amat, si les places que no estan cobertes, que no estan 
amortitzades, continuen en el capítol com a dotades econòmicament i evidentment els 
serveis externalitzats també es tenen que contemplar i pagar en el capítol dos. Que passa 
amb els diners que estaven en el capítol 1? Que anaven a equilibrar les desigualtats 
salarials quan s’hagués tirat endavant aquest conveni, sense dubtar. Però que ha passat 
amb aquests diners? On estan? On s’han reinvertit en el Patronat, vostè m’ho pot dir? És 
que és un tema flagrant. On estan aquests diners? Com s’han revertit sinó s’ha arribat a 
l’acord del conveni. És un fet claríssim. Bueno, lo dels professors-professores d’anglès ja ha 
estat debatut suficient però ara li fico un exemple senyor Amat, ha passat, hi ha algun 
conserge o algun treballador del Patronat que està contractat per “x” temps, no d’hores sinó 
de temps, acaba el seu contracte i en comptes de tornar a renovar-lo perquè queda vacant, 
no, aquest senyor se li brinda la oportunitat que pugui estar contractat per Safis i 
immediatament desapareix Safis o les altres empreses, desapareix ja del capítol 1, estem 
“no s’ha acomiadat a ningú” però se li ha amablement convidat a que vagi a una empresa 
externa, que fa el treballador? Lògic, lo que vol és continuar treballant però la situació i les 
avantatges no són les mateixes. Jo m’agradaria que ho replantegéssim i acabaria com he 
començat, senyor alcalde confio en vostè, si, si, també confio en vostè, a vegades, igual que 
vostè confia...., riuen els demès, però confio en vostè com va dir el dia de la Informativa i 
com ha dit avui, que es farà un esforç que abans de final d’any estigui fet. De veritat que 
igual que abans “el no és no”, direm “escolta’m, sí és sí i vostès ho han entomat i ho han fet, 
espero que sigui així. 
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El senyor alcalde diu: No cal ni el sí és sí ni el no és no, ja agreixo la seva confiança, jo 
només li reitero el que li he dit abans i el que he dit sempre i és que la voluntat d’aquest 
equip de govern és arribar un acord abans de final d’aquest any, però també li he dit, perquè 
la segona part no m’han entès, i és que per arribar a un acord calen dues parts, per tant, 
l’acord és que arribem a un acord no que hi hagi la subscripció d’una proposta, que és 
diferent, per tant, hem d’intentar arribar a un acord i la meva voluntat i la de la resta dels 
membres de l’equip de govern és arribar a un acord perquè a més a més li he dit abans és 
una situació que jo crec que és una situació anòmala i per tant, totes les situacions 
anòmales no són justes i hem de tendir a la justícia i per tant hem de tenir un conveni just, ni 
més ni menys, just. Recordo també una frase que li vaig a la senyora Ruiz i abans quan 
m’he referit precisament al conveni m’he oblidat i vostè se’n recorda. Li vaig dir que el que 
no permetrem, és a dir, tots els drets tenen límits, i per tant, el límit que posàvem o 
autoimposàvem és que cap treballador del Patronat pugui tenir més drets que un ciutadà de 
Martorell i això ho mantenim, per tant, és un dels límits en els quals posarem en qualsevol 
negociació de conveni i que suposo que s’entén perfectament. Per tant, és que abans m’he 
oblidat i per tant no he pogut deixar passar l’oportunitat per explicar-ho perquè textualment li 
vaig dir això senyora Ruiz, se’n recorda oi?  

El regidor Sr. Lluís Amat diu: Bé, i per anar acabant, senyora Ruiz el meu llenguatge real, 
no hi ha res firmat que ja es pugui implementar, si que hi ha un document treballat de fa 
molts mesos, amb un percentatge molt elevat de feina feta i d’acords vistos o de situacions o 
de punts o articulat, digui-li com vulguis, però amb un llenguatge real. Si vostè em diu “no, ja 
està fet”, no, no està fet, però hem avançat molt i ens queda molt poc per fer, de fet la 
intenció és d’aquí al Nadal, i ens queden pocs mesos respecte al que portem. Per tant, no 
comencem de zero, no transmeti que jo he dit que comencem de zero, ni molt menys. Tenim 
molt d’avançat i ens queda poc per acabar. Senyor Tomàs que vostè em pregunti a on va 
l’import del capítol 1, sobta, vostè ha sigut alcalde molts anys d’un Ajuntament i haurà 
aprovat pressupostos, el capítol 1 sap perfectament on va, no li haig de dir jo que no sóc 
regidor d’Hisenda i segur que vostè en sap més que jo. 

Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple per 11 vots a favor dels senyors/es XAVIER 
FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGÉ, 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, i 10 vots en contra dels senyors/es 
LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, 
ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, 
RICARD SÁNCHZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, FRANCESC J. ARPAL MACIÀ i 
RAQUEL PÉREZ MARTINEZ, acorda: 
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I. Mitjançant Memòria de l’Alcaldia, es proposa l’aprovació de la Plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Martorell, acompanyada dels informes corresponents. 

II. El Consell Rector del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, 
en sessió de data 14 de novembre de 2016, ha aprovat proposar l’aprovació de la Plantilla 
del personal del Patronat. 

Primer:  Aprovar la Plantilla de personal i el Quadre de Llocs de treball de l’Ajuntament de 
Martorell, de conformitat amb el detall següent: 

PLANTILLA DE PERSONAL I QUADRE DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT 
DE MARTORELL 2017 

     1) PLANTILLA DE PERSONAL 

    
     PERSONAL FUNCIONARI 

          

  A) HABILITACIÓ DE CARÀCTER ESTATAL   

  
GRUP PLACES VACANTS RES. 

DISC. 

Secretari A1 1 0   

Interventor A1 1 0   

Tresorer A1 1 1   

     B) ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL   

  
GRUP PLACES VACANTS 

RES. 
DISC. 

Subescala tècnica   

Tècnic/a Administració General A1 3 1   
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Subescala administrativa   

Administratius/ives C1 5 2   

Subescala auxiliar   

Auxiliars administratius/ives C2 20 4 1 

Subescala subalterna   

Conserges ordenances AP 4 0 1 

     B) ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL   

  
GRUP PLACES VACANTS 

RES. 
DISC. 

Subescala tècnica   

Classe tècnic superior   

Tècnic/a superior arquitecte A1 1 1   

Tècnic/a d'Arxiu A1 1 1   

Classe tècnic diplomat   

Arquitectes tècnics A2 3 2   

Enginyer/a tècnic/a A2 1 1   

Encarregat Sistema Informàtic A2 1 0   

Classe tècnic auxiliar   

Delineants C1 2 0 1 

Tècnic de Recaptació C1 1 0   

Subescala Serveis Especials   

Classe policia local   
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Inspector A2 1 0   

Sotsinspector C1 1 0   

Sergents C1 3 1   

Caporals C2 7 1   

Agents C2 34 6   

Classe comeses especials   

Agutzil notificador AP 1 0   

Classe personal d'oficis   

Oficial conductor de Serveis 
Generals C2 1 0   

Oficial electricista C2 1 0   

Peó brigada de serveis AP 1 0   

     TOTAL PLANTILLA DE 
FUNCIONARIS   95 21 3 

     PERSONAL LABORAL 

          

  A) DEDICACIÓ COMPLETA   

  
GRUP PLACES VACANTS 

RES. 
DISC. 

Tècnic superior arquitecte A1 1 0   

Tècnic superior enginyer A1 1 1   

Lletrat de Recursos Humans A1 1 0   
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Arquitecte tècnic A2 2 1   

Tècnic Medi Ambient A2 1 0   

Tècnic Seg. Ciutadana i Prot. Civil A2 1 0   

Tècnic de Joventut A2 1 0   

Tècnic de Mercats, Comerç i Consum A2 1 0   

Tècnica d'Ensenyament A2 1 0   

Tècnica de Participació Ciutadana A2 1 1   

Tècnic de Sistemes A2 1 1   

Treballadores socials A2 2 0   

Psicòloga A2 1 0   

Educador Serveis Socials A2 1 1   

Tècnica de Treball A2 1 0   

Tècnica aux. de Gestió Patrimonial C1 1 0   

Tècnic/a aux. d'Informàtica C1 1 0   

Tècnic/a aux. Mercats, Comerç i 
Consum C1 1 0   

Tècnic/a aux. Serv. Mpals. i Medi 
Amb. C1 1 0   

Tècnica aux. Ensenyament C1 1 1   

Tècnic aux. Compres C1 1 1   

Tècnics/ques aux. Treball C1 2 2   

Educador Serveis Socials C1 1 0   

Aux. adm. Serveis Mpals. C2 2 0   

Aux. administratius/ives C2 8 4   
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Aux. Serveis Tècnics C2 1 0   

Aux. Informàtica C2 1 0   

Aux. Mercats, Comerç i Consum C2 1 0   

Aux. Informació C2 1 0   

Gravadora de dades C2 1 0   

Monitor/a suport Serveis Socials C2 1 0   

Oficial conductor C2 1 0   

Oficial jardiner C2 3 1   

Oficial paleta C2 2 1   

Oficial electricista C2 4 1   

Oficial conductor mecànic C2 2 0   

Oficial pintor C2 1 0   

Oficial sanejament C2 1 0   

Oficial cementiri C2 1 0   

Monitor vigilant Parc Forestal C2 1 0   

Conserge ordenança AP 3 2   

Peó Brigada AP 11 2   

Porter/a escola AP 5 1 2 

Vigilant de Mercats AP 1 0   

     B) DEDICACIÓ PARCIAL   

  
GRUP PLACES VACANTS 

RES. 
DISC. 
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Tècnica superior Medi Ambient A1 1 0   

Encarregat Servei Inform. Juvenil C1 1 0   

Treballadora familiar C2 1 0   

Auxiliar Servei Inform. Juvenil C2 1 0   

Monitors/es suport Serveis Socials C2 3 3   

Monitor/a suport Ensenyament C2 1 1   

Agent local Ciutadania i Diversitat C2 1 1   

Vigilant de Mercats AP 1 1   

     TOTAL PLANTILLA DE LABORALS   88 27 2 

     PERSONAL EVENTUAL 

          

  A) DEDICACIÓ COMPLETA     

    GRUP PLACES 
  
  Cap Protocol i Relacions Instituc. --- 1 

  Responsable Pla Actuació Mpal. --- 1 

  Coordinador Àrea Econ., Org. I Règ. 
Int. --- 1 

  
     TOTAL PLANTILLA EVENTUALS   3 

  
     PLANTILLA DE PERSONAL D'AIGÜES 
2016 
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PERSONAL FUNCIONARI 

    
     A) ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL   

  
GRUP PLACES VACANTS 

RES. 
DISC. 

Subescala comeses especials   

Classe personal d'oficis   

Vigilant AP 1 0 1 

     TOTAL PLANTILLA DE 
FUNCIONARIS   1 0 1 

     PERSONAL LABORAL 

          

  A) DEDICACIÓ COMPLETA   

  
GRUP PLACES VACANTS RES. 

DISC. 

Oficial paleta C2 1 0   

Oficial lampista C2 1 0   

Oficial de magatzem C2 1 0   

     TOTAL PLANTILLA DE LABORALS   3 0 0 

     TOTAL PLANTILLA AJUNTAMENT 190 48 6 
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QUADRE DE LLOCS DE TREBALL 

    
       PERSONAL FUNCIONARI 

     
       

LLOC DE 
TREBALL 

DEPENDÈNCI
A 

ESCALA - 
SUB. – 

CLASSE 
GRUP NIV. 

CD 

IMPORT 
C.E. 

MENSUAL 
OBSERV. 

Cap Servei 
Secretaria i 
Patronats 

Secretaria Habilit. 
Nacional A1 30 3.112,22 € Patronat - 

939,19 € 

Cap Servei 
Intervenció Intervenció Habilit. 

Nacional A1 30 2.443,27 € Patronat - 
270,24 €  

Cap Servei 
Tresoreria Tresoreria Habilit. 

Nacional A1 26 1.467,98 €   

Cap Secció 
Patrimoni, 
Governació i 
Srv.Grals. - 
Dedicació 
Patronats 

Secretaria 
Admó. Gral. - 

Tècnica - 
T.A.G. 

A1 24 1.770,86 € Patronat - 
425,55 

Cap Secció 
Urbanisme i 
Contractació 

Secretaria 
Admó. Gral. - 

Tècnica - 
T.A.G. 

A1 24 1.345,31 €   

Cap Negociat 
Obres, Indústries, 
Disciplina Urbaníst.i 
Medi Ambient 

Secretaria 
Admó. Gral. - 

Tècnica - 
T.A.G. 

A1 22 1.187,00 €   

Arquitecte/a 
superior Serveis Tècnics 

Admó. Especial 
- Tècnica - Tèc. 

Superiors 
A1 22 1.258,82 €   
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Tècnic/a d’arxiu Secretaria 
Admó. Especial 
- Tècnica - Tèc. 

Superiors 
A1 22 637,40 €   

Inspector Policia Local 

Admó. Especial 
- Serv. 

Especials - 
Policia Local 

A2 22 1.932,45 € Especial 
Dedicació 

Encarregat Sistema 
Informàtic Informàtica 

Admó. Especial 
- Tècnica - 

Tècnic 
Diplomat 

A2 20 1.243,25 €   

Arquitecte tècnic/a - 
Inspecció obres i 
activ. 

Serveis Tècnics 

Admó. Especial 
- Tècnica - 

Tècnic 
Diplomat 

A2 20 875,78 €   

2 Arquitectes 
tècnics  Serveis Tècnics 

Admó. Especial 
- Tècnica - 

Tècnic 
Diplomat 

A2 20 871,51 €   

1 Enginyer/a 
tècnic/a Serveis Tècnics 

Admó. Especial 
- Tècnica - 

Tècnic 
Diplomat 

A2 20 871,51 €   

1 Sotsinspector Policia Local 

Admó. Especial 
- Serv. 

Especials - 
Policia Local 

C1 21 1.644,27 €   

1 Sergent Policia Local 

Admó. Especial 
- Serv. 

Especials - 
Policia Local 

C1 21 1.416,74 €   

2 Sergents Policia Local Admó. Especial 
- Serv. 

C1 20 1.450,72 €   

 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                          66                                                                                   
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Especials - 
Policia Local 

Cap de Grup del 
Servei de 
Recaptació - Tècnic 
Recaptació 

Tresoreria 
Admó. Especial 

- Tècnica - 
Tècnic auxiliar 

C1 18 1.378,90 € Cap Recap. 
- 269,44 

Cap de Grup de 
Pressupostos Intervenció 

Admó. Gral. - 
Administrativa 
– Administratiu 

C1 18 1.369,17 € 

Especial 
Ded. i 

Responsab. 
- 259,71 € 

Administratiu/iva 
Recursos Humans 

Recursos 
Humans 

Admó. Gral. - 
Administrativa 
– Administratiu 

C1 18 948,30 €   

Administratiu 
Tresoreria – 
Patronats 

Tresoreria 
Admó. Gral. - 
Administrativa 
– Administratiu 

C1 18 1.027,34 € Patronat - 
240,20 € 

Cap de Grup 
Urbanisme i 
Contractació 

Secretaria 
Admó. Gral. - 
Administrativa 
– Administratiu 

C1 18 787,14 €   

Cap de Grup 
d'Obres, Indústries, 
Disciplina 
Urbanística i Medi 
Amb. 

Secretaria 
Admó. Gral. - 
Administrativa 
– Administratiu 

C2 18 787,14 €   

Delineant Serveis Tècnics 
Admó. Especial 

- Tècnica - 
Tècnic auxiliar 

C1 18 763,61 €   

Delineant Serveis 
Municipals 

Admó. Especial 
- Tècnica - 

Tècnic auxiliar 
C1 18 763,61 € 

Reservada 
Discapacita

t 

7 caporals Policia Local 
Admó. Especial 

- Serv. 
Especials - 

C1 16 1.098,40 € Carnet B2 - 
33,80 € 

 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                          67                                                                                   
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Policia Local 

34 agents Policia Local 

Admó. Especial 
- Serv. 

Especials - 
Policia Local 

C1 14 899,31 € Carnet B2 - 
33,80 € 

Auxiliar 
Administratiu Actes 
i Acords - Dedicació 
Patronat 

Secretaria 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 973,71 € 
Res. Disc. - 
Patronat - 
338,09 € 

Oficial electricista 
Enllumenat i edificis 
Públics 

Serveis 
Municipals 

Admó. Especial 
- Serv. 

Especials - 
Personal 
d'oficis 

C2 12 1.126,93 € 
Cap de 
grup - 

353,50 € 

Oficial cond. 
Brigada Serveis 
Generals 

Serveis 
Municipals 

Admó. Especial 
- Serv. 

Especials - 
Personal 
d'oficis 

C2 12 728,63 €   

Auxiliar 
administratiu 
Tresoreria 

Tresoreria 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 635,62 €   

Auxiliar 
Administrativa 
Serveis Municipals 

Serveis 
Municipals 

Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 635,62 €   

Auxiliar Admtiu/va 
Registre General Secretaria 

Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 635,62 €   

2 Auxiliars 
admtius./ives 
Serveis Generals  i 
Governació 

Secretaria 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 635,62 €   
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Auxiliar 
Administrativa  
Indústries i Medi 
Ambient 

Secretaria 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 635,62 €   

2 Auxiliars 
Administ. Recursos 
Humans 

Recursos 
Humans 

Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 635,62 €   

Auxiliar 
Administrativa 
Serveis Socials 

Serveis Socials 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 635,62 € 
Adscripció 
Patr. Mpal. 
SAPM (*) 

3 Auxiliars 
Administ. 
Intervenció 

Intervenció 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 635,62 €   

Auxiliar Administ. 
Gestió Tributària Tresoreria 

Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 635,62 €   

Auxiliar Administ. 
Gestió Tributària Tresoreria 

Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 1.080,61 € 
Esp. Ded. i 
Responsab. 

444,99 € 

Auxiliar 
Administrativa 
Policia Local 

Policia Local 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 635,62 €   

Auxiliar 
Administrativa 
Compres 

Compres 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 635,62 €   

Auxiliar 
Administrativa 
Contractació 

Secretaria 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 635,62 €   

Auxiliar 
Administrativa 
Recaptació 

Tresoreria 
Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 635,62 €   
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Auxiliar 
Administrativa Arxiu 

Arxiu / 
Secretaria 

Admó. Gral. - 
Auxiliar - Aux.  
Administratius 

C2 16 635,62 €   

3 Conserges 
ordenances 

Recursos 
Humans 

Admó. Gral. - 
Subalterna - 
Conserges 
ordenances 

Ag.Prf
. 10 574,41 €   

Conserge 
ordenança 

Recursos 
Humans 

Admó. Gral. - 
Subalterna - 
Conserges 
ordenances 

Ag.Prf
. 10 574,41 € 

Reservada 
Discapacita

t 

Agutzil notificador Recursos 
Humans 

Admó. Especial 
- Serv. Esp. - 
Com. Espec. 

Ag.Prf
. 10 574,41 €   

Peó Brigada Serv. 
Grals. 

Serveis 
Municipals 

Admó. Especial 
- Serv. Esp. - 

Personal 
d'oficis 

Ag.Prf
. 10 574,41 €   

  
PERSONAL LABORAL 

    
     

LLOC DE TREBALL DEPENDÈNCIA CATEGORIA GRUP OBSERV. 

DEDICACIÓ COMPLETA       

Cap d’Àrea Territori i 
Sostenibilitat Serveis Tècnics Tècnic Superior A1   

Enginyer municipal Serveis 
Municipals Tècnic Superior A1   

Lletrat encar. Recursos 
Humans i Patronats 

Recursos 
Humans Tècnic Superior A1   
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Arquitecte tècnic Serveis Tècnics Tècnic Grau 
Mig A2   

Arquitecte tècnic Serveis 
Municipals 

Tècnic Grau 
Mig A2   

Tècnic Medi Ambient Medi Ambient Tècnic Grau 
Mig A2   

Tècnic de Joventut Joventut Tècnic Grau 
Mig A2 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Tècnic Segur.Ciutadana i 
Protecció Civil Governació Tècnic Grau 

Mig A2   

Tècnica d’Ensenyament Treball Tècnic Grau 
Mig A2   

Tècnic Mercats, Comerç i 
Consum Comerç Tècnic Grau 

Mig A2   

Tècnic/a de Participació  
Ciutadana 

Participació 
Ciutadana i 
Cooperació 

Tècnic Grau 
Mig A2 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Tècnic/a de Sistemes Informàtica Tècnic Grau 
Mig A2   

2 Treballadores Socials Serveis Socials Tècnic Grau 
Mig A2 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Psicòloga Serveis Socials Tècnic Grau 
Mig A2  

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Educador/a Social Serveis Socials Educador 
Social A2 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Tècnica de Treball Treball Tècnic Grau 
Mig A2   

Tècnica auxiliar de Gestió 
Patrimonial Secretaria Tècnic auxiliar  C1   
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Tècnic auxiliar Inform. Informàtica Tècnic auxiliar C1   

Tècnica auxiliar Mercats, 
Comerç i Consum Comerç Tècnic auxiliar C1   

Tècnic auxiliar Serveis Mpals. 
i Medi Ambient 

Serveis 
Municipals Tècnic auxiliar C1   

Tècnic/a auxiliar 
Ensenyament Ensenyament Tècnic auxiliar C1 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Tècnic/a auxiliar de Compres Compres Tècnic auxiliar C1   

2 Tècnics/ques auxiliars de 
Treball Treball Tècnic auxiliar C1   

Educador Social Serveis Socials Educador 
Social C1 

A extingir - 
Adscripció 

PMSAPM (*) 

2 Auxiliars Serveis Municipals Serveis 
Municipals 

Auxiliar 
Administratiu C2   

Auxiliar Serveis Tècnics Serveis Tècnics Auxiliar 
Administratiu C2   

2 Auxiliars administratives Serveis Tècnics Auxiliar 
Administratiu C2   

2 Auxiliars administratius/ives Policia Local Auxiliar 
Administratiu C2   

Auxiliar administratiu/va Arxiu-Secretaria Auxiliar 
Administratiu C2   

Auxiliar administratiu/va Medi Ambient Auxiliar 
Administratiu C2   

Auxiliar administratiu/va Treball Auxiliar 
Administratiu C2   

Auxiliar d’Informàtica Informàtica Auxiliar C2   
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Auxiliar de Mercats, Comerç i 
Consum Comerç Auxiliar 

Administratiu C2   

Auxiliar d’informació Recursos 
Humans 

Auxiliar 
Administratiu C2   

Auxiliar administrativa Recursos 
Humans 

Auxiliar 
Administratiu C2   

Gravadora de dades Intervenció Auxiliar 
Administratiu C2   

Monitor/a Serv. Socials Serveis Socials Monitor  C2 
Adscripció 

PMSAPM (*) 

2 Oficials paletes  Serveis 
Municipals Oficial  C2   

4 Oficials Electricistes Serveis 
Municipals Oficial C2   

Oficial pintor Serveis 
Municipals Oficial  C2   

3 Oficials jardiners Serveis 
Municipals Oficial  C2   

2 Oficials conductors 
mecànics 

Serveis 
Municipals 

Oficial 
conductor 
mecànic 

C2   

Oficial de sanejament Serveis 
Municipals Oficial  C2   

Oficial de cementiri Serveis 
Municipals Oficial  C2   

Oficial conductor Serveis 
Municipals Oficial  C2   

Monitor vigilant del Parc 
Forestal Medi Ambient Monitor C2   
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Conserge ordenança Recursos 
Humans Conserge Ag.Prf. Adscripció 

PMSAPM (*) 

11 Peons de la Brigada de 
Serveis Generals 

Serveis 
Municipals Peó Ag.Prf.   

Porter/a Col·legi V. 
Aleixandre Porter Ag.Prf. 

Reserv. 
Discap. 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Porter/a Col·legi J.R. 
Jiménez Porter Ag.Prf. 

Reserv. 
Discap. 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Porter 
Col·legi 

Educació 
Especial 

Porter Ag.Prf. Adscripció 
PMSAPM (*) 

Portera CEIP Lola 
Anglada Porter Ag.Prf. Adscripció 

PMSAPM (*) 

Portera CEIP Mercè 
Rodoreda Porter Ag.Prf. Adscripció 

PMSAPM (*) 

Conserge-ordenança Ensenyament Conserge Ag.Prf. Adscripció 
PMSAPM (*) 

Conserge-ordenança Treball Conserge Ag.Prf.   

Vigilant de mercat Comerç Vigilant Ag.Prf.   

DEDICACIÓ PARCIAL       

Tècnica sup. Medi Amb. Medi Ambient Tècnic superior A1   

Encarregat Servei Informació 
Juvenil Joventut Encarregat C1 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Treballadora familiar Serveis Socials Treballadora 
familiar C2 

Adscripció 
PMSAPM (*) 
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Auxiliar Servei Informació 
Juvenil Joventut Auxiliar 

Administratiu C2 
Adscripció 

PMSAPM (*) 

3 monitors/es de Serveis 
Socials Serveis Socials Monitors C2 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Monitor/a de suport  
d’Ensenyament Ensenyament Monitor/a C2 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Agent local de  Ciutadania i 
diversitat Serveis Socials Agent local C2 

Adscripció 
PMSAPM (*) 

Vigilant Mercats  Comerç  Vigilant  Ag.Prf.   

 
QUADRE DE LLOCS DE TREBALL DEL SERVEI 
D'AIGÜES 

 
      PERS. FUNCIONARI 

    
      
LLOC DE 
TREBALL 

ESCALA - SUB. 
– CLASSE 

GRU
P NIV. CD 

IMPORT 
C.E. 

MENSUA
L 

OBSERV. 

Vigilant 
Admó. Especial 
- Serv. Esp. - 

Personal d'oficis 

Ag.Pr
f. 10 574,41 € 

Guàrdies 
Reservad

a 
discapacit

at 

      PERSONAL LABORAL 

    
      LLOC DE 

TREBALL CATEG. GRU
P OBSERV. 

  

  Oficial lampista Oficial  C2   
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Oficial paleta Oficial  C2   

  Oficial 
magatzem Oficial  C2   

   

Segon:  Aprovar la Plantilla de personal del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a 
les Persones de Martorell, de conformitat amb el següent detall: 

 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ  

A LES PERSONES DE MARTORELL 2017 

 

PERSONAL LABORAL 

          

  A) DEDICACIÓ COMPLETA   

  
GRUP PLACES VACANTS RES. 

DISC. 

SERVEIS GENERALS 

Director tècnic i d'administració   1 0 

 Responsable d'àrea A1 6 2 

 Oficial administratiu/iva C1 1 0 

 Administratius/ives C1 3 1 

 Auxiliars administratius/ives C2 2 0 

 ENSENYAMENT 

Director/a llar d'infants (Ensenyament) A2 2 1 

 Educador/es llar d'infants (Ensenyament) C1 27 19 
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Docent (Ensenyament) A2 1 1 

 Conserge  (Ensenyament) AP 3 2 

 BENESTAR SOCIAL 

Coordinador  A1 1 0 

 Conductor  C2 1 1 

 Auxiliar administratiu/iva (CDIAP) C2 1 1 

 Conserges  AP 3 2 2 

Treballador/es socials (Serveis Socials Bàsics) A2 4 4 

 Educador/es socials (Serveis Socials Bàsics) A2 3 3 

 Psicòleg/oga (CDIAP) A1 2 2 

 Fisioterapeuta (CDIAP) A2 1 0 

 Treballador/a social (CDIAP) A2 1 0 

 Monitors/ores especialitzat (Serv.terapia ocup) C1 3 2 

 Auxiliar de monitor/a (Serv.terapia ocup) C2 1 1 

 Monitors/ores (Serv.ocup.inserció) C1 1 1 

 Monitor/ores industrial (Centre especial treball) C1 2 2 

 Treb. amb disminució Centre Esp.Treball   22 0 

 Monitors/ores (Suport Integ.laboral) C1 1 0 

 Coordinador/a àrea disminució (Suport 
Integ.laboral) A1 1 1 

 MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Cap tècnic    1 0 

 Tècnic de control i so    1 0 

 
 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                          77                                                                                   
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Redactor/ora    5 2 

 ESPORTS 

Secretari tècnic    1 1 

 Auxiliar Administratiu/iva  C2 1 1 

 Monitors/ores  C1 10 2 

 Monitor/ora  socorrista    3 2 

 Mantenidors   3 2 

 Conserges AP 9 8 

 CULTURA 

Tècnica de cultura  A1 1 0 

 Oficial administratiu/iva  C1 1 0 

 Auxiliar administratiu/iva   C2 1 1 

 Conserges  AP 6 3 3 

Professors de llenguatge musical i piano  A1 2 0 

 Professor d'harmonia  A1 1 0 

 Auxiliar tècnic de biblioteca  C1 4 2 

 Tècnica superior de museus  A1 1 0 

 
     B) DEDICACIÓ PARCIAL   

  
GRUP PLACES VACANTS RES. 

DISC. 

ENSENYAMENT 

Educador/es llar d'infants  C1 10 8   
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Conserge AP 2 2   

BENESTAR SOCIAL 

Conserges  AP 1 1   

Acompanyant transport especial  C2 1 1   

Psicòleg/oga (CDIAP) A1 2 0   

Logopeda (CDIAP) A2 1 1   

Metge/ssa especialista (CDIAP) A1 1 0   

Fisioterapeuta (CDIAP) A2 1 1   

Educadora terapèuta (CDIAP) C1 1 0   

Psicòleg/oga (Suport Integ.laboral) A1 1 0   

Treballador/a social (Suport Integ.laboral) A2 1 1   

ESPORTS 

Metge/ssa A1 2 1   

Monitor/ora  C1 11 10   

Monitor/ora  socorrista   3 3   

Conserge AP 2 2   

Monitors/ores especifics (personal de 
temporada)   15 15   

Conserge (personal de temporada) AP 3 3   

CULTURA 

Conserges  AP 1 1   

Professors de llenguatge musical i piano A1 4 3   

Professor de clarinet  A1 1 0   
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Professor de trompeta  A1 1 0   

Professora de violí  A1 1 0   

Professora de flauta A1 1 0   

Professor/a de guitarra  A1 2 2   

Professor de contrabaix  A1 1 1   

Professora de llenguatge musical A1 1 1   

Professor de bateria A1 1 1   

Professor de baix elèctric  A1 1 1   

Professor de guitarra electrica A1 1 1   

Professora de sensibilització  A1 1 1   

Professors/es de dibuix i arts plàstiques  A1 3 1   

Professor/a labors i bordats   1 1   

Professor/a tall i confecció i costura    1 1   

Professores d'angles A1 2 2   

Auxiliar Administratiu/iva Biblioteca C2 1 0   

Tècnica de Museus A1 1 1   

Monitor/ores de museus C2 3 1   

TOTAL PLANTILLA PERSONAL PATRONAT  232 138 5 

 

Tercer: Disposar la publicació de les Plantilles aprovades al Butlletí Oficial de la Província 
(BOP), juntament amb el resum del Pressupost Ordinari per a l'any 2017, i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC), com a condició inexcusable per a la seva efectivitat. 

Quart: Donar compte del present acord, dins del termini de 30 dies següents a l'aprovació, a  
l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents. 
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4.  PROPOSTA D’APROVACIÓ  DEL CALENDARI DELS TERMINIS D’INGRÉS EN 
PERÍODE VOLUNTARI DELS DEUTES DE VENCIMENT PERIÒDIC I NOTIFICACIÓ 
COL·LECTIVA, CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2017. (EXP. 3474/2016-G). 

Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 14 de novembre de 2016. 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Portem a l’aprovació el punt dels terminis d’ingrés en 
període voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva corresponent a 
l’exercici 2017, pel que fa als tributs i als ingressos de dret públic no delegats en l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per lo tant, el que portem és la taxa del 
Mercat municipal de les Bòbiles que està dividit en quatre trimestres i que es pagaran del 13 
de gener al 12 de març, primer trimestre; segon trimestre: 1 d’abril - 2 de juny; tercer 
trimestre: 1 de juliol – 1 de setembre i quart trimestre: 1 d’octubre fins l’1 de desembre. Els 
càrrecs en compte dels rebuts domiciliats del Mercat municipal es realitzaran l’1 de febrer, el 
dos de maig, l’1 d’agost i el 4 de novembre. I això portem a l’aprovació d’aquest Ple. 

El regidor Sr. José A. Simón diu: Només per clarificar el nostre vot. El nostre vot serà 
abstenció donat que no hem participat en aquest punt. 

El regidor Sr. Antonio Carvajal diu: Bé, només agrair la ratificació de la petita errada que 
vam detectar a la Comissió Informativa de transcripció dels terminis de pagament, res més, 
el nostre sentit serà favorable. 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 17 vots a favor dels senyors/es XAVIER 
FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSE 
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, LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS 
MAQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, 
FRANCESC J. ARPAL MACIÀ, i RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ, i 4 abstencions formulades 
pels senyors/es JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ 
GAYA i ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ: 

 
Atès el que disposen els articles 15.1 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

Primer. Aprovar els terminis d’ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic 
i notificació col·lectiva corresponents a l’exercici 2017, pel que fa als tributs i altres ingressos 
de dret públic no delegats en l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
segons el detall següent: 
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Taxa del Mercat Municipal de les Bòbiles 
 
 Primer trimestre de 2017    del 13 de gener al 12 de març 
 Segon trimestre de 2017   de l’1 d’abril al 2 de juny 
 Tercer trimestre de 2017   de l’1 de juliol a l’1 de setembre 
 Quart trimestre de 2017   de l’1 d’octubre a l’1 de desembre 
 
Els càrrecs en compte dels rebuts domiciliats del Mercat Municipal es realitzaran els dies 
següents: 
  
 Primer trimestre 2017   dia 1 de febrer   
 Segon trimestre 2017   dia 2 de maig   
 Tercer trimestre 2017   dia 1 d’agost  
 Quart trimestre 2017   dia 4 de novembre  
 
Segon.- Traslladar l’acord als departaments d’Intervenció i Mercats Comerç i Consum. 
 
Tercer.- Exposar al públic l’acord precedent, mitjançant anunci inserit als taulers d'edictes 
físic i electrònic de l’Ajuntament de Martorell i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
durant 30 dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva publicació. 
 

5.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS 
D’OCUPACIÓ (XARXA XALOC), PROMOGUDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
(EXP. 3435/2016-G). 

Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 14 de novembre de 2016. 

 
El regidor Sr. Lluís Amat diu: Com molt bé diu portem a l’aprovació l’adhesió a la Xarxa de 
Serveis Locals d’Ocupació, coneguda com xarxa Xaloc, i acceptar el contingut del protocol a 
aquesta adhesió. Fins ara era un conjunt de voluntats però no hi havia un instrument que 
diguéssim unifiqués els drets i deures i ara hi és i portem la proposta.  

El regidor Sr. José A. Simón diu: Com deia el senyor Amat aquesta proposta és per 
l’adhesió a la xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona. La xarxa Xaloc per qui no ho 
conegui és una xarxa per la intermediació laboral, per treballar les polítiques actives 
d’ocupació, per treballar en xarxa els municipis de la comarca, de la comarca no, de la 
província, i per això nosaltres votarem a favor perquè creiem que és una eina potent i és una 
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eina a la qual des de l’administració pública li podem donar molt més valor del que té 
actualment. 

El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Sí, ràpidament, coincidint també amb el José Simón, 
gràcies per la rectificació de la comarca no, de tota la província de Barcelona. Tornem a lo 
que parlàvem abans quan parlàvem de l’atur i l’esforç; crec que és un esforç que fa la 
Diputació i que fa l’Ajuntament que pot ajudar amb la seva mesura, esperem que de forma 
important, i sinó més, menys important, a que la gent pugui arribar a estar en el mercat de 
treball, per tant evidentment el nostre vot senyor és a favor. 

El regidor Sr. Lluís Amat diu: Només per matisar perquè potser no ha quedat prou clar, 
aquí el que fem és adherir-nos-en no a la xarxa Xaloc que fa molts anys que hi som sinó al 
protocol que s’ha creat per donar-li forma a lo que fins ara ja fèiem. 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta resulta aprovada per unanimitat de tots els grups. 

 
I.- L’Ajuntament de Martorell des del seu Servei Local d’Ocupació utilitza des de fa més de 
20 anys la xarxa telemàtica Xaloc en l’àmbit de l’ocupació per acollir als demandants 
d’ocupació i a les empreses que cerquen treballadors, amb l’objectiu d’intermediar entre la 
demanda i l’oferta i poder inserir laboralment a les persones desocupades del municipi. 
 
II.- La Diputació de Barcelona, atenent l’evolució de les polítiques de mercat de treball 
promogudes des dels ens locals a la demarcació de Barcelona i la necessitat de seguir 
reforçant el treball en xarxa i els mecanismes de cooperació, ha cregut necessari dotar a la 
Xarxa Xaloc d’un instrument jurídic que reguli la seva configuració i funcionament amb un 
Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa Xaloc). 
Aquest Protocol es va publicar al Butlletí Oficial de la província de Barcelona del dia 30 de 
desembre de 2015.  
 
III.- El secretari de la Corporació ha emès l’informe favorable que figura a l’expedient. 
 
IV.- L’adopció de l’acord d’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa Xaloc), 
promoguda per la Diputació de Barcelona, requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació, perquè l’article 47.2 lletra g) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, ho exigeix per a la creació, 
modificació o dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com 
l’adhesió a aquestes i l’aprovació i la modificació dels seus estatuts.  
 
Primer.- Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa Xaloc) i acceptar 
el contingut del Protocol per a l’adhesió a l’esmentada Xarxa, publicat al Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona de data 30 de desembre del 2015, amb tots els drets i compromisos 
que s’en deriven.  
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Segon.- Designar la tècnica de treball, Carme Moles Gual, com a referent tècnic de 
l’Ajuntament de Martorell, dins la Xarxa Xaloc, que actuarà com a interlocutora amb la 
Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Facultar expressament l’alcalde per a la signatura de la sol·licitud d’adhesió a la 
Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa Xaloc). 
 
Quart.- Trametre certificat d’aquest acord a la Diputació de Barcelona, juntament amb la 
sol·licitud d’adhesió a la Xarxa Xaloc. 
 

DICTÀMENS DE L’ÀREA ECONÒMICA, DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 
 

6.   PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL MARTORELL-
ROCA DRETA I D’APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS. (EXP. 3397/2016-G). 
 
Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, de data 
14 de novembre de 2016. 
 
El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Tal i com els hi vam comentar a les Informatives, la 
intenció es tornar a entomar les ADF’s a nivell municipal sobretot en tres eixos o en tres 
voluntats principals que són les que fan les ADF’s que és elaborar els plans de prevenció 
d’incendis forestals, el manteniment de les pistes forestals i contractar als vigilants que 
treballen als boscos durant els mesos de juliol i agost. És per això que portem aquest punt a 
aprovació. 

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Jo ja ho vaig preguntar a la Comissió Informativa però 
deu ser que no ho vaig entendre prou bé, vaig entendre que havíem d’estar adherits a una 
agrupació de defensa forestal pel fet de què nosaltres tenim com Ajuntament terrenys 
forestals i la pregunta és, nosaltres abans estàvem adherits a un altre ADF? Quins 
inconvenients o quins avantatges té crear aquesta nova ADF des de Martorell?   

El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Senyora Pérez, els ajuntaments que vulguin rebre 
aquests ajuts han de pertànyer sí o sí a un ADF sinó no se’ls hi dona. Per solventar aquesta 
situació el que vàrem fer va ser sol·licitar l’adhesió a l’ADF El Roure d’Ullastrell que era on 
estàvem fins ara, és per això que ara el que fem és tornar a constituir l’ADF a nivell local 
juntament amb tota la resta de propietaris. Pensi que nosaltres també tenim uns terrenys 
que són Can Cases i el que és el priorat de Sant Genís de Rocafort que tenen un tractament 
forestal. 
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La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Senyor Bargués continuo sense saber quins 
avantatges té que estiguem ara en un individual a Martorell o la diferència que hi ha entre el 
que estàvem abans, aquesta és la pregunta, quina és l’avantatge o quina diferència o 
perquè es fa. 

El regidor Sr. Adolf Bargués diu: L’única diferència és que els calers de la Diputació en 
aquest cas van a l’Ajuntament d’Ullastrell i nosaltres hem de pagar a l’ADF el 20%. El 80% 
que rebem del fons de l’ADF són un 80% de fons de la Diputació, el 20% són fons 
municipals i això actualment ho està gestionant un municipi de fora, per gestionar el saldo és 
zero, vull dir és el mateix que ens costarà, l’únic que nosaltres tindrem els calers abans i 
podrem gestionar-ho de millor manera. 

Sotmesa la proposta a aprovació, la mateixa resulta aprovada per 20 vots a favor dels 
senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I 
BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I 
FERRER, BELÉN  LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUÍS TOMÀS 
MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO 
CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD 
SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM 
RIERA I CREUS, SERGI CORRAL BARÓN i FRANCESC J. ARPAL MACIÀ, i una abstenció 
formulada per la senyora RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ: 

 
I.- Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) es troben regulades en la Llei 6/1988, de 30 
de març, forestal de Catalunya i en l’Ordre de 6 d’octubre de 1986, sobre regulació de les 
Agrupacions de Defensa Forestal.  
 
Les ADF tenen personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar. Són associacions que es  
constitueixen amb la finalitat de realitzar actuacions coordinades dirigides a la vigilància i  la  
prevenció  d'incendis  forestals i a la reforestació dels terrenys  afectats per aquests.    
 
II.- L’àmbit territorial de l’ADF Martorell Roca-Dreta és el terme municipal de Martorell, per la 
qual cosa l’Ajuntament de Martorell necessàriament n’hi ha de formar part en compliment del 
que prescriu l’article 3 de  l’Ordre de 6 d’octubre de 1986 
 
III.- El text dels estatuts proposats conté totes les determinacions exigides per l’article 4 de 
l’Ordre de 6 d’octubre de 1986. 
 
IV.- L’adopció de l’acord d’adhesió a l’esmentada ADF i d’aprovació dels seus estatuts 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació, perquè l’article 47.2 lletra g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, ho exigeix per a la creació, modificació o dissolució de mancomunitats 
o altres organitzacions associatives, així com l’adhesió a aquestes i l’aprovació i la 
modificació dels seus estatuts. 
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A l’expedient figura l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació. 

  
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Martorell a l’Agrupació de Defensa Forestal 
Martorell Roca-Dreta. 
 
Segon.- Aprovar els estatuts de l’Agrupació de Defensa Forestal Martorell Roca-Dreta, el 
text del qual figura a l’expedient. 
 
Tercer.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament en l’esmentada ADF al regidor de 
planificació urbanística, medi ambient i habitatge Adolf Bargués i Asturias. 
 
Quart.- Facultar expressament l’alcalde per a la signatura de qualsevol document necessari 
per a la constitució de la referida ADF. 
 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 

7.  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE MOVEM MARTORELL I 
PARTIT SOCIALISTA DE CATALUYA A L’AJUNTAMENT DE MARTORELL PER A LA 
REFORMULACIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL DE MARTORELL. 

El senyor alcalde diu: Pasem ara les propostes de resolució i mocions dels grups 
municipals, la primera que s’ha presentat és la moció presentada pel grup municipal Movem 
Martorell i Partit Socialista a l’Ajuntament per la reformulació dels mitjans de comunicació 
local de Martorell però hi ha una esmena que presenta la regidora Riera. 

La regidora Sra. Miriam Riera diu: Llegiré l’esmena. 

La regidora Laura Ruiz diu: Nosaltres volíem retirar...Abans de presentar l’esmena donat 
que creiem que és un tema bastant important i tot i que no estem en contra de l’esmena 
però voldríem realment treballar una mica més en profunditat aquest tema, volíem retirar del 
Ple la nostra moció, la que hem presentat i instar, però amb un compromís com a mínim 
instar a la regidora a poder-nos veure i treballar-la de cara al proper Ple, així quedem a la 
seva disposició, per tant retiraríem la moció. 

Es retira la moció de l’ordre del dia. 

8. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC-CP I MOVEM 
MARTORELL EN DEFENSA DE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA.  

El Sr. Alcalde diu: Passem a la segona moció presentada que és la moció presentada pels 
grups municipals del Partit Socialista i Movem Martorell en defensa de la prescripció 
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infermera. També es presenta aquí una esmena que presenta el regidor Fernández, no sé si 
volen mantenir la moció o en aquest cas... 

La regidora Sr. Remedios Márquez diu: Si que mantenim la moció i acceptem les 
esmenes però voldríem que per properes vegades se’n facin arribar abans perquè el dilluns 
es va portar a la Junta de Portaveus, el dimarts es va passar per correu i el dimecres la vam 
presentar al Registre, doncs ha hagut temps crec, però si acceptem les esmenes. 

El Sr. Alcalde diu: Abans, però, jo els hi preguntava si la retiraven abans el que hem de fer 
en tot cas es votar l’esmena, després donar lectura a la moció esmenada i llavors en tot cas, 
per tant, tots tenen l’esmena, volen que la llegim o la donen per llegida si la tenen sinó la 
llegim. La donem per llegida? Per tant pasariem a la votació de l’esmena. 

Queda aprovada per 20 vots a favor dels senyors/es XAVIER FONOLLOSA I COMAS, 
NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, 
CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, 
ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ 
ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN 
CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO 
LÓPEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL 
BARÓN i RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ, i 1 abstenció formulada pel senyor FRANCESC J. 
ARPAL MACIÀ. 

La regidora Sr. Márquez llegeix els acords: 

“PRIMER.- Manifestar el rebuig d’aquest consistori al decret 954/2015, en la línia 
mantinguda pel Parlament de Catalunya. 

SEGON.- Sol•licitar tant al govern espanyol com a la Generalitat de Catalunya l’aprovació de 
normes que despleguin la prescripció infermera i que donin seguretat jurídica als infermers 
en l’exercici de la seva professió.  

TERCER.- Garantir que tota norma en aquest àmbit compti amb el suport del col•lectiu 
mèdic evitant l’enfrontament entre professions sanitàries. Entenent que cal treballar de forma 
conjunta i coordinada, i sempre amb respecte a les competències de cada professió en 
benefici dels pacients. 

QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al Conseller de Salut, a la Directora General 
d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, a la presidenta de 
la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, a la presidenta del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya, al president del Col·legi de Metges de Barcelona, a 
l’hospital i als Centres d’Atenció Primària de Martorell.” 
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El regidor Sr. Francisco J. Arpal diu: Bé, aquest és un tema com molts altres que tractem 
aquí en el Ple en moltes ocasions, dels quals sabem que no en tenim cap mena de 
competència però bé, ja que el Grup Socialista s’ha empenyat en volguer-la portar doncs en 
parlarem.  

Bé, en referència a aquesta moció que presenta el Grup Socialista que recolza Movem a 
l’hora de presentar-la, vull posar de manifest que, com tots vostès saben, del desembre de 
l’any passat a ara han canviat algunes coses, entre altres s’ha canviat el govern de l’Estat. 
Tot i que nou govern segueix sent un govern del Partit Popular, un dels canvis importants 
que hi ha hagut és precisament el Ministeri de Sanitat, per cert, ara tenim una ministra que 
molts de nosaltres coneixem ja que és una veïna nostra de Sant Sadurní d’Anoia.  

D’altra banda, el Grup Socialista doncs sempre té a la seva mà el poder sol.licitar al PSOE al 
Congrés dels Diputats o almenys el té de moment, el que iniciï unes noves negociacions 
amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 

Com tots vostès ja saben, el govern del Partit Popular en aquesta legislatura no té la majoria 
absoluta. Precisament els hi recordo que ha estat el Partido Socialista Obrero Español, 
després de deu mesos, primer amb la dimissió del seu Secretari General i després amb la 
seva abstenció, qui ha facilitat tard però amb bon criteri el govern del Partit Popular. Per tant, 
jo encoratjo al Partit Socialistes a que insti al PSOE al Congrés dels Diputats a obrir unes 
noves negociacions, ja siguin sobre aquest Reial Decret o sobre el que sigui ja que, bé, 
aquesta ha de ser sens dubte la legislatura del diàleg. 

El regidor Sr. Albert Fernández diu: Bé, més que res per posicionament, de fet creiem que 
les lleis han de facilitar les coses i no pas enterbolir-les. La col·laboració interprofessional és 
clau i situa el pacient al centre de l’atenció. Metges i infermeria treballen avui plegats per 
donar resposta a les necessitats dels pacients i la legislació en tot cas els ha de facilitar la 
feina, és per això que ens adherim a aquesta moció que la trobem encertada en aquest cas. 

El regidor Sr. José A. Simón diu: El nostre grup municipal quan el Grup Socialista ens va 
presentar aquesta moció la vam recolzar. Creiem que el personal que tenim a infermeria 
pública de Catalunya està molt ben preparat. Creiem i estem a favor de la prescripció 
d’infermera i que això pot comportar un estalvi de diners i de temps i que apostem per 
acreditar aquest personal d’infermeria perquè puguin fer determinades tasques i apostem 
per la formació d’aquest personal. 

La regidora Sr. Márquez diu: Ho farem senyor Arpal, ho presentarem. Pero lo que 
queremos con esta moción es agilizar un poco los trámites que tienen, trámites no dejan de 
ser burocráticos. Si estan de acuerdoevidentemente los profesionalesmédicos con 
infermeres, simplementenuestrapropuesta va en este camino, que se agiliceesetrámite a la 
gente de la calle. Nada más. 
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La moció queda aprovada per 20 vots a favor dels senyors/es XAVIER FONOLLOSA I 
COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I 
PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, 
ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ 
ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN 
CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO 
LÓPEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL 
BARÓN i RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ, i 1 abstenció formulada pel senyor FRANCESC J. 
ARPAL MACIÀ: 

 “Donat que, el passat mes de desembre el govern del PP va publicar al BOE el Reial Decret 
954/2015 que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i 
productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers.  

Donat que, aquest decret ha generat confusió i desconcert entre equips assistencials dels 
centres sanitaris formats principalment per metges i infermeres i una forta polèmica entre el 
col·lectiu d’infermeria ja que posa en dubte la seva capacitat per a la indicació autònoma i la 
prescripció col·laborativa de medicaments i productes sanitaris.  

Donat que pel que fa a la indicació per part dels professionals d’infermeria, de l’ús i 
autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris no subjectes a 
prescripció mèdica, aquests professionals sanitaris han anat desenvolupant la seva 
facultat d’indicació en els àmbits assistencials de la seva competència 

Donat que, els infermers prescriuen habitualment fàrmacs com a part del seu exercici 
professional, i que en el cas de medicaments subjectes a prescripció mèdica, on la 
competència és del metge, l’elaboració específica de protocols clínics d’actuació de l’equip, 
garanteix la participació efectiva de la infermeria i dóna seguretat i empara a l’actuació. 

Donat que el marc de la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS), que 
permet  desenvolupar el treball en equip sota fórmules  de treball multiprofessional i 
interdisciplinari, integració dels processos i continuïtat assistencial (art. 9) que, si es 
desenvolupen eficaçment en els centres sanitaris i els equips, permeten superar 
possibles conflictes de competències. 

Donat que, el Reial Decret 954/2015 ha generat una forta inseguretat entre el col·lectiu 
d’infermeria atès que el nou text estableix al necessitat que un metge “hagi determinat 
prèviament el diagnòstic, la prescripció i el protocol o guia de pràctica clínica i assistencial a 
seguir” impedint qualsevol actuació o decisió infermera que no vagi acompanyada d’una 
prescripció mèdica amb caràcter individual, nominativa per a cada pacient i especificant 
clarament quin és l’acte infermer objecte d’atenció.  
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Vist que, l’aprovació d’aquest decret s’ha produït sense cap mena de diàleg amb els actors 
implicats generant un fort rebuig del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya i també dels sindicats implicats ja que suposa un pas enrere en l’autonomia dels 
professionals de la infermeria. 

Donat que, la prescripció infermera suposa una eina important que agilitzar la presa de 
decisions respecte el procés de salut del  pacient tot ajudant a l’optimització i coordinació 
dels recursos del sistema públic ce salut.  

Donat que, a nivell estatal, el RD 954/2015 ha estat rebutjat pel Consejo General de 
Colegios Oficiales de Infermería de España i tots els partits polítics menys el PP han 
expressat en el marc de la Comissió de Sanitat i Serveis Socials del Congrés dels Diputats 
el refús d’aquesta norma.  

Vist que, el Govern de la Generalitat de Catalunya està treballant per mitigar els efectes de 
l’RD 954/2015 i en aquest sentit, la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació 
Sanitària del Departament de Salut ha aconseguit excloure l’administració de les vacunes de 
l’àmbit d’aplicació d’aquest decret ja s’ha circumscrit la vacunació al marc de la salut pública 
i de les normes que l’emparen.  

Vist que, la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya ha aprovat la resolució 42/XI que 
recolza públicament la feina del col·lectiu infermer mostrant la confiança i compromís en la 
seva aportació professional i insta el govern espanyol a derogar l’RD 954/2015 i a restablir el 
consens trencat en el marc del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.  

Vist que, en aplicació d’aquesta resolució, la Conselleria de Salut ha anunciat l’elaboració 
d’un decret català que avali la capacitat del col·lectiu d’infermeria per la indicació autònoma i 
prescripció col·laborativa de medicaments i productes sanitaris tot donant seguretat jurídica 
als infermers en l’exercici de la seva activitat. Donat que, aquesta regulació es realitzarà 
amb l’acord dels col·lectius implicats garantint la col·laboració entre metges i infermers i la 
qualitat i seguretat assistencial. 

Per aquests motius, els grups municipals PSC-CP y MOVEM Martorell Entesa  de Martorell 
proposan  al Ple de l’Ajuntament  l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el rebuig d’aquest consistori al decret 954/2015, en la línia mantinguda 
pel Parlament de Catalunya. 

SEGON.- Sol·licitar tant al govern espanyol com a la Generalitat de Catalunya l’aprovació de 
normes que despleguin la prescripció infermera i que donin seguretat jurídica als infermers 
en l’exercici de la seva professió.  
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TERCER.- Garantir que tota norma en aquest àmbit compti amb el suport del col·lectiu 
mèdic evitant l’enfrontament entre professions sanitàries. Entenent que cal treballar de forma 
conjunta i coordinada, i sempre amb respecte a les competències de cada professió en 
benefici dels pacients. 

QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al Conseller de Salut, a la Directora General 
d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, a la presidenta de 
la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, a la presidenta del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya, al president del Col·legi de Metges de Barcelona, a 
l’hospital i als Centres d’Atenció Primària de Martorell.”  

II.-PART DE CONTROL 

A. DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 

     Es dóna compte de la relació de resolucions de l’alcaldia des del dia 01.10.2016 i 
fins el dia 31.10.2016, en compliment de l’artícle 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovats per Reial Decret 
2586/87, de 28 de novembre. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomàs diu:Molt breument senyor alcalde és que consti en acta que 
demanaríem informació sobre uns decrets, els anomeno ràpidament: 

- El 1306 que parla justament d’un tema que parlàvem quan els convenis senyora Ruiz. 
Hem vist amb aquest decret 1306 que hi ha la contractació mitjançant una subvenció de 
la Diputació d’una auxiliar administrativa amb 37,5 d’hores de treball per un import de 
850,79.-€, o sigui que no estem complint ni de bon tros el que va ser aquella moció que 
aquí es va aprovar. 

- Después veiem el 1330, 1331 i 1332. Hem tingut l’oportunitat de consultar els 
expedients, els projectes, parla de la contractació per tràmit d’urgència de les obres del 
Barri del Pla. Entenem que no s’han adjudicat aquests projectes, no sabem si hi ha 
dates per adjudicar-ho, quan començarien i una mica quina seria la seva durada. 

- És igual que el 1355 que parla de la reurbanització plaça Germanes Maestre, carrer 
Revall, Pere Puig. L’empresa que fa l’obra, l’import de l’obra i el període d’execució. 

- I finalment el 1452 que parla del tallament de subministrament d’aigua potable d’ús 
domèstic. S’exposa bé al decret, segons llistat adjunt, un llistat que no el tenim. 
Demanaria a Secretaria que em fessin arribar aquest llistat del 1452. 

 
 

B. INTERPEL·LACIONS. 
 

El Sr. Alcalde diu: N’hi havia dues de presentades. Dic que n’hi havia dues perquè 
en principi tenien forma d’interpel·lació però vam demanar un informe perquè vam 
entendre que el que s’exposava allà no era, o enteníem que teníem seriosos dubtes 
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sobre si era una interpel·lació  o exactament que era malgrat posava interpel·lació. 
Vam demanar un informe sobre els dos escrits amb el títol d’interpel·lacions 
presentats pel grup municipal del Partit dels Socialistes, pel Partit dels Socialistes de 
Catalunya per ser tractats en aquesta sessió plenària i el senyor secretari ens va 
emetre un informe que si vol passar una lectura el senyor secretari. 
 
El Secretari llegeix l’informe: 
“Expedient núm. 3542/2016. Informe sobre els dos escrits amb el títol 
d’interpel·lacions presentats pel grup municipal PSC-CP per ser tractats en la 
sessió plenària ordinària del dia 21 de novembre de 2016. 
Antecedents 
El grup municipal del PSC-CP a l’Ajuntament de Martorell ha presentat sengles 
escrits d’interpel·lacions (números RC 12261 i 12262, ambdós de data 17 de 
novembre de 2016) per ser tractats en la sessió plenària ordinària del dia 21 de 
novembre de 2016. 
L’alcalde ha sol·licitat verbalment que el secretari de la Corporació informi sobre si 
les anomenades interpel·lacions poden qualificar-se com a tals o són preguntes. 
Fonaments de dret 
Primer.- L’article 84 g) del Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix: 
“Pregunta és qualsevol qüestió plantejada a un òrgan de govern de la Corporació 
relativa a l’actuació o a propòsits d’actuació. 
Les preguntes plantejades oralment en el decurs d’una sessió han de ser 
contestades en la sessió següent, llevat que l’interpel·lat hi doni resposta 
immediatament. 
Les preguntes formulades per escrit, vint-i-quatre hores abans del començament de 
la sessió, s’han de contestar en el decurs d’aquesta llevat que el destinatari de la 
pregunta sol·liciti l’ajornament per la sessió següent” 
Al seu torn, l’article 84 h) del ROM assenyala: 
“Interpel·lació és la formulació d’un requeriment, presentada per un grup municipal 
als membres de l’equip de govern sobre els propòsits de la seva conducta o 
qüestions de política municipal general. Es presentaran per escrit i es debatran en el 
punt de precs, preguntes i interpel·lacions. Seguiran el mateix règim que les 
preguntes.” 
És cert, que l’incís final de l’article 84 h) del ROM preveu que les interpel·lacions 
seguiran el mateix règim que les preguntes, però no és menys cert que a les 
interpel·lacions no els hi és aplicable automàticament la regulació de les preguntes.  
Segon.- Com es pot observar de la mera comparació del text literal d’ambdós 
preceptes, les diferències entre les preguntes i les interpel·lacions consisteixen en: 
 
a) El seu objecte. En el cas de les interpel·lacions, l’objecte és laformulació d’un 
requeriment, presentada per un grup municipal als membres de l’equip de govern, 
sobre els propòsits de la seva conducta o qüestions de política municipal general. 
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En canvi, les preguntes són qualssevol qüestió plantejada a un òrgan de govern de 
la Corporació relativa a l’actuació o a propòsits d’actuació. 
b) Les interpel·lacions s’han de debatre (debat entre el regidor o la regidora 
interpel·lant i el regidor interpel·lat o la regidora o interpel·lada), mentre que les 
preguntes no donen lloc a cap debat (simplement la pregunta es respon pel regidor 
o per la regidora a qui pertoqui).  
El fet que les interpel·lacions es debatin comporta necessàriament que s’hagin de 
contestar verbalment, no podent-se fer escrit, perquè sinó seria impossible dur a 
terme el debat. En canvi, com les preguntes no generen debat, és factible contestar-
les per escrit. 
Tercer.- Si examinem els dos escrits amb el nom d’interpel·lacions presentats pel 
grup municipal PSC-CP, ens adonem que en cap dels dos es formula un 
requeriment al govern municipal sobre els propòsits de la seva conducta o qüestions 
de política municipal general; ans al contrari, en un cas (escrit amb núm. RC 12261) 
es formulen unes preguntes molt concretes envers un expedient de derivació de 
l’acció administrativa de cobrament, mentre que en l’altre (escrit amb núm. RC 
12263) es formulen unes preguntes també molt concretes sobre l’expedient de 
l’obra de reurbanització de la Rambla de les Bòbiles de Martorell. 
Hi ha un aforisme jurídic, segons el qual, “les coses són el que són, no el que diuen 
que són” (també en el llenguatge col·loquial es diu que “el nom no fa la cosa”), per 
la qual cosa els dos escrits presentats pel grup municipal PSC-CP amb el títol 
d’interpel·lacions, en realitat, contenen únicament i exclusiva preguntes.  
D’altra banda, cal recordar que emprar la denominació d’interpel·lacions per 
plantejar preguntes constitueix un frau de llei, tal com es defineix per l’article 6.4. del 
Codi civil, que diu literalment: 
“4.  Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un 
resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán 
ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se 
hubiere tratado de eludir.” 
Conclusió: Les dues interpel·lacions (números RC 12261 i 12262, ambdós de data 
17 de novembre de 2016) presentades pel grup municipal del PSC-CP a 
l’Ajuntament de Martorell per ser tractades en la sessió plenària ordinària del dia 21 
de novembre de 2016 no són, en cap cas, interpel·lacions, sinó preguntes, i han de 
ser tractades en el punt de l’ordre del dia de la sessió reservat per a aquestes, amb 
subjecció al règim jurídic regulat per l’article 84 g) del ROM. 
Aquest és l’informe que s’emet, sotmès a qualsevol altre millor fonamentat en dret.” 
 
El Sr. Lluís Tomàs diu: Gràcies per l’explicació, demanaria al Sr. Secretari, que ens 
fes arribar, aquest informe per escrit, gràcies, res més. 
 
Sr. Alcalde diu: Els informes per escrit els tinc jo i els hi donaré una còpia a cada 
grup municipal, per tant, faig entrega ara mateix si li volen fer arribar, tenen tots 
 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                          93                                                                                   
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
l’informe que acaba de llegir ara el Sr. Secretari ?, molt bé, doncs seguim amb el 
Ple. 
 

C. PREGUNTES. 
 

Sr. Alcalde diu: Per tant, ara passaríem  les preguntes que n’hi ha les preguntes fetes en 
forma de interpel·lació, i les preguntes presentades per registre com a tals pel senyor 
Carvajal. Hi ha les preguntes pendents de resposta del Ple anterior totes elles els hi farem 
entrega ara de les respostes, en cadascun dels grups municipal poden fer arribar el grup del 
Partit Popular, grup de Movem, i els hi fem entrega de les respostes, molt bé, un cop hem fet 
entrega de les respostes de totes les preguntes del Ple anterior més les d’aquest Ple, més 
les que estan fetes en forma d’interpel·lació, si hi ha alguna pregunta, sí Sr. Carvajal digui....  

 
El senyor alcalde entrega a tots els grups municipals les respostes a les interpel·lacions 
(tractades com a preguntes), a les preguntes escrites, així com les de les preguntes “in 
voce” formulades en la sessió del ple ordinari del dia 17 d’octubre de 2016. 
 
El Sr. Antoni Carvajal llegeix les preguntes escrites: 
 

1.En relació a la Tarifa vigent de l’Aigua, voldríem conèixer els següents aspectes: 

En quina data i òrgan municipal es va aprovar? Quin procés es va seguir per a la seva 
aprovació? Quina data té el darrer informe tècnic que es va fer servir per a la seva aprovació? 
Han rebut ja la proposta pel proper any 2017? En cas afirmatiu, podrien fer-nos arribar una 
còpia? 

Tanmateix, voldríem conèixer els resultats del tancament dels comptes anuals de l’any 2015. 

2.En referència a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que dóna el 
seu servei a Martorell, voldrien fer les següents preguntes: 

Quantes persones conformen el Servei? Existeixen treballadors/es que pertanyin a 
l’Ajuntament? En cas afirmatiu, de quina quantitat parlem? Existeix cap conveni amb la 
Diputació de Barcelona per fer front al pagament de les retribucions d’aquest personal? En 
cas afirmatiu, quines són les condicions econòmiques d’aquest conveni? 

 
Les respostes, lliurades per escrit, de les anteriors preguntes són les següents: 
1.Les tarifes vigents en concepte del subministrament d’aigua potable del municipi de 
Martorell són les autoritzades per la Comissió de Preus de Catalunya per resolució dictada 
en data 10 de desembre de 2012, dintre de l’expedient A-322/12. 
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A data d’avui no s’ha rebut cap proposta per a l’any 2017. 

2. L’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que dóna servei 
a Martorell compta amb cinc persones, de les quals tres són persones pertanyents a la 
plantilla de l’Ajuntament de Martorell. 

En l’apartat cinquè de l’acord adoptat pel ple d’aquest Ajuntament en data 17 de febrer de 
2014, pel qual es van delegar en la Diputació de Barcelona, mitjançant el seu Organisme de 
Gestió Tributària, les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic, es regula la compensació econòmica que ha de rebre 
l’Ajuntament de Martorell per a l’adscripció de tres empleats públics en els següents termes: 

“La compensació econòmica anual derivada d’aquesta cooperació i coordinació que ha de 
ser assumida per l’Organisme de Gestió Tributària, serà establerta per  la seva Junta de 
Govern, a raó d’imports màxims a liquidar o mòduls per empleat adscrit en funció del seu 
grup professional, que serà objecte d’actualització en els termes que també determinarà la 
Junta de Govern. Abans del dia 1 de desembre de cada any, l’Ajuntament haurà de remetre 
certificació a l’ORGT on s'expliciti el cost anual del període comprés entre gener i novembre, 
més la previsió teòrica del mes de desembre, del personal afectat, així com els períodes en 
què els empleats no hagin prestat serveis, amb indicació de la causa, als efectes de practicar 
la corresponent regularització. 

El 50 per cent de la compensació econòmica serà abonada per l'ORGT en el mes de juny i el 
restant 50 per cent abans de finalitzar l'exercici, un cop l'ORGT hagi procedit a la seva 
verificació. En aquest exercici 2014 l'import a abonar per l'ORGT es prorratejarà a raó dels 
dies transcorreguts des de l'inici dels efectes de l'adscripció. Igualment es procedirà al 
prorrateig en el cas de finalització de l'adscripció.” 

El senyor Lluís Tomàs llegeix el text de les interpel·lacions, que han hagut de ser 
tractades com a preguntes: 
1ª. 

Antecedents 

Amb data 29 de juliol de 2016, mitjançant escrit de l’alcalde, es va iniciar el procediment de 
derivació de l’acció administrativa de cobrament envers el Sr. Joan Jorba i Montia, darrer 
president de l’entitat extingida Futbol Sala Martorell, com responsable subsidiari de deutor 
principal en els temes previstos en l’article 40.3 de la Llei 38/2003 de 17 de Novembre, 
General de Subvencions.   

Concedint-se a la persona interessada el tràmit d’audiència durant un termini de 15 dies a 
partir de la recepció d’aquell escrit per formular les al·legacions que considerés oportunes, 
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quant a la iniciació del procediment de derivació de responsabilitat en l’acció administrativa de 
cobrament. 

Vist que l’interessat va presentar al·legacions dins del termini establert a l’efecte, mitjançant 
escrit, amb núm. de Registre d’Entrada de la Corporació 9075 i amb data 15 de setembre de 
2016.  

Atès que el Secretari de la Corporació amb data 21 de setembre de 2016 va emetre informe 
sobre les al·legacions. 

Essent així, el Grup Municipal Socialista interpel·la a l’equip de govern en els següents 
aspectes:  

PRIMER: Donar a conèixer al Ple Municipal el contingut d’aquest informe. 

SEGON: Quines han estat les conclusions de l’esmentat informe? 

TERCER: D’on surt la proposta de la derivació de responsabilitat de l’acció administrativa de 
cobrament? Tanmateix, aquesta decisió va tenir cap assessorament jurídic per tirar-la 
endavant? 

QUART: Conèixer si, amb aquest Decret, queda definitivament tancat aquest cas o si 
l’Ajuntament de Martorell té previst emprendre cap acció més al respecte.  

 
2ª  

Antecedents 

Mitjançant decret de l’alcaldia núm. 671 amb data 26 de maig de 2016, es va aprovar el 
projecte de l’obra “Reurbanització de cruïlles de la Rambla de Les Bòbiles de Martorell” amb 
un pressupost d’execució per contracte de 198.090,31€, IVA exclòs. 

El projecte va ésser aprovat definitivament amb data 6 de juliol de 2016. Per decret de 
l’alcaldia núm. 735 amb data 7 de juny de 2016, es va aprovar la contractació de l’obra 
conjuntament amb el plec de clàusules administratives particulars. Aquesta obra s’adjudica a 
l’empresa ISIDRE ARCHS, S.L. per un import de 161.943,60€, IVA exclòs. 

Mitjançant acord de Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2016, 
s’adjudicà el contracte d’execució d’obra a l’empresa ISIDRE ARCHS, S.L. essent el termini 
d’execució de l’obra de dos mesos.  

L’any 2011 es van realitzar un seguit de reformes a la Rambla en qüestió, consistents en: 
millora dels passos de vianants, reubicació de places d’aparcament, conversió de la seva 
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configuració de quatre a tres trams, col·locació de jardineres fixes, millora en l’enllumenat 
públic, pavimentació del cos central de la Rambla, etc. 

L’objecte del projecte actual està dividit en tres trams: 

1r Tram: Països Catalans – C/Jacint Verdaguer  

2n Tram: C/Jacint Verdaguer – C/Joan Maragall, davant Mercat Municipal. 

3r Tram: C/Joan Maragall – Plaça del Vi.  

Essent així, el Grup Municipal Socialista interpel·la a l’equip de govern en els següents 
aspectes:  

PRIMER: Qui és el director facultatiu de l’obra? 

SEGON: Quina ha estat la durada total de l’obra? En cas de no haver-se respectat els 
terminis establerts per al seu enllestiment, ha suposat cap penalització econòmica? 

TERCER: Quin ha estat el cost total de l’obra respecte al seu pressupost inicial? Ha tingut 
l’obra canvis o vicis ocults? En cas afirmatiu, quins han sigut? De qui ha sigut responsabilitat? 
Qui ha assumit el cost? 

QUART: Observant que en algunes de les diferents actuacions portades a terme s’han fet i 
desfet, podrien vostès confirmar si ha estat així? 

CINQUÈ: S’han produït accidents, danys o perjudicis (directes o indirectes) tant a vianants, 
vehicles, paradistes del Mercat Municipal o establiments propers a la zona?  

SISÈ: Quantes certificacions per part de la Direcció Facultativa s’han aprovat tenint en compte 
que cada mes s’ha de presentar-ne una? Quantes factures s’han presentat i/o abonat? En cas 
afirmatiu, quins han estat els imports econòmics totals? 

SETÈ: S’ha fet cap tipus de restitució, reposició o correcció de les zones? En cas afirmatiu, 
qui s’ha fet càrrec del cost? 

VUITÈ: Pel que fa a la gestió dels residus produïts, voldríem conèixer quins abocadors s’han 
emprat per dipositar aquests residus, tenint en compte que en el plec de clàusules es parlava 
d’abocadors ubicats a Piera, El Papiol o la Deixalleria Municipal. 

NOVÈ: Finalment, voldríem conèixer l’actuació que s’està portant a terme en l’actualitat en el 
tram de la part central de la Rambla de Les Bòbiles. Existeix cap projecte al respecte? En cas 
afirmatiu, on s’ha aprovat i quin ha sigut el seu cost econòmic total?” 
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Les respostes d’aquestes preguntes, lliurades per escrit, són les que a continuació es 
transcriuen: 

1ª 

Primer.- L’informe del secretari de la Corporació de data 21 de setembre de 2016 es va 
transcriure íntegrament en el decret de l’alcaldia núm. 1275/2016, de 28 de setembre. 
D’aquest decret es va donar compte al ple en la sessió ordinària del dia 17 d’octubre de 
2016, per la qual cosa tots els integrants d’aquest òrgan han pogut conèixer el contingut del 
referit informe.  

Segon.- La conclusió de l’informe de secretaria proposava anul·lar i deixar sense efecte la 
derivació de la responsabilitat administrativa de l’acció de cobrament. 
 

Tercer.- La proposta de derivació de responsabilitat de l’acció administrativa de cobrament 
es va formular pel senyor alcalde. 

No va haver cap assessorament jurídic previ perquè no era preceptiu. 

L’objecte de la proposta de derivació de responsabilitat era que es reintegrés al Patronat 
municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell la quantitatde 115.000 euros, més 
els corresponents interessos de demora, en concepte de la subvenció revocada al Futbol 
Sala Martorell. Aquesta acció es va exercitar envers el darrer president del Futbol Sala 
Martorell, com a responsable subsidiari del’entitat esmentada en la seva qualitat de 
president, i en base al que estableix l’article 40 de la Llei general de subvencions.  

Quart.- Tal com diu el propi decret, el procediment de derivació de l’acció administrativa de 
cobrament ha quedat anul·lat i sense efecte. 

 

2ª. 

Primer.- La direcció facultativa de l’obra la realitzen els serveis tècnics municipals:  

Director de l’obra: Sr. Rodrigo Alaminos Rodríguez, arquitecte municipal. Direcció d’execució 
de l’obra: Sr. Rafael Palao Aguilar, arquitecte tècnic municipal. 

Segon.- L’obra es va iniciar el 9 d’agost de 2016.El termini previst per l’execució dels treballs 
era de 2 mesos. El certificat final d’obra és de 31 d’octubre de 2016. 

L’allargament del termini d’execució respecte el previst inicialment ha estat motivat per la 
necessitat d’adaptar l’execució dels treballs a les activitats que s’han produït en aquesta zona 
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en els mesos setembre i octubre, i per garantir la seguretat de les persones i vehicles  durant 
l’execució de les mateixes. 

Atès que són causes no imputables al contractista no procedeix realitzar cap reclamació al 
respecte. 

Tercer.- La certificació número 3 i final de l’obra coincideix amb el pressupost d’adjudicació, 
que és 195.346,76.-€ ( iva inclòs) 

Quart.- Atès que les obres es produeixen en un indret amb molta mobilitat de persones i 
vehicles, durant l’execució de les obres s’han realitzat actuacions provisionals encaminades a 
garantir la seguretat i permetre l’ús temporal dels diversos recorreguts, fins a poder executar 
amb posterioritat la solució definitiva. 

Cinquè.- Fins el moment aquesta administració no es té constància de cap reclamació de 
danys o accidents relacionades directament amb l’execució de les obres. 

Sisè.- S’han elaborat 3 certificacions, de les quals a data d’avuí s’han aprovat 2. 

Certificació 1:     61.145,95.- euros 

Aprovada per JGL en sessió de 26 de setembre de 2016 

Pagada en data : 4/10/2016 ( Relació transferències T/2016/266 ) 

Certificació 2:   77.601,71.- euros 

Aprovada per JGL en sessió de 24 d’octubre de 2016 

Pagada en data : 9/11/2016 ( Relació transferències T/2016/320 ) 

Certificació 3 i última: 56.599,10 euros 

Pendent d’aprovació. 

Setè.- S’han executat les obres previstes segons els criteris de la Direcció Facultativa sense 
cap sobre cost per l’administració. 

Vuitè.- El plec de clàusules no pot ni especifica l’abocador a on s’han de gestionar els residus 
però sí que especifica l’exigència que la disposició de residus generats es faci en instal·lació 
autoritzada.  

L’Estudi de Gestió de Residus redactat pels serveis tècnics identifica els abocadors propers a 
la zona de l’obra, a efectes de descriure la viabilitat de la gestió dels mateixos i poder establir 
la distància de transport. 

 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                          99                                                                                   
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

La gestió de runes procedents de la rambla de les bòbiles, s’han lliurat al gestor autoritzat 
UNIÓ TRANS MÒVIL S.L. amb codi de gestor E-1056.08 ,essent una instal.lació PLANTA DE 
TRIATGE I RECICLATGE D’ENDERROCS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ situada al 
terme Municipal de SANT CUGAT DEL VALLÉS. 

Novè.- En el tram central de la Rambla de les Bòbiles s’està realitzant una actuació de 
reparació del paviment amb un pressupost de 28.989,51.-€ (iva exclòs). En aquest cas, es 
tracta de la substitució del paviment existent de base asfàltica per un nou paviment de peces 
prefabricades de formigó tipus Llosa Vulcano de la casa Breinco o equivalent. 

D’altra banda s’han asfaltat parcialment les cruïlles de la Rambla de les bòbiles amb els 
carrers Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Pla, amb un pressupost de 23.050,22.-€ (iva 
exclòs)  

No existeix cap projecte atès que es tracta d’una actuació de reparació, conservació i 
manteniment de la via pública. 

Les respostes de les preguntes “in voce” formulades en la sessió del ple ordinari del 
dia 17 d’octubre de 2016 són les que tot seguit es transcriuen: 
 
RESPOSTA A LA PREGUNTA FORMULADA PEL REGIDOR SR. JOSÉ SIMÓN EN EL 
PLE DEL DIA 17-10-2016. 

Després de tramitar-se la preceptiva licitació mitjançant procediment obert, per acord adoptat 
per la junta de govern local en sessió celebrada el dia 12 de setembre de 2016 es va 
adjudicar a l’empresa Grues DV, S.L. el servei de retirada de vehicles de la via pública al 
terme municipal de Martorell, mitjançant la utilització d’un vehicle grua, així com el seu trasllat 
a l’espai que designi l’Ajuntament. El contracte administratiu es va signar el dia 20 de 
setembre de 2016 i el servei va començar a prestar-se el dia 1 d’octubre de 2016. 

Els treballadors de la plantilla de l’Ajuntament –eren dues persones amb plaça d’oficial 
mecànic- que estaven adscrits a aquest servei de la grua municipal, continuen en la plantilla 
exercint les tasques inherents a la seva plaça, adscrits a la Brigada de Serveis Municipals. 

RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES PER LA REGIDORA SRA. REMEDIOS 
MÁRQUEZ EN EL PLE DEL DIA 17-10-2016. 

• Resposta 1ª  pregunta:No 
 

• Resposta 2ª pregunta: 
Gener:  2.868,58 €  (Consergeria, musicoterapia i ioga) 
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Febrer: 1.791,42 €  (Consergeria, musicoteràpia, cant coral i ioga) 

Març:   1.791,42 €  (Consergeria, musicoteràpia, cant coral i ioga) 

Abril :  1.942,33€ (Consergeria, musicoteràpia, cant coral, ioga i concert extra.) 

Maig:  2.771,88 €  (Consergeria, musicoteràpia, cant coral, ioga i subst.conserg)) 

Juny:  859,16  €  (musicoteràpia i ioga) 

Juliol:  4.133,10 €  (musicoteràpia, ioga, consergeria substitucions de vacances) 

Setembre: 1.791,42 €  (musicoteràpia i ioga) 

 

RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES PEL REGIDOR SR. LLUÍS TOMÁS EN 
EL PLE DEL DIA 17-10-2016. 

• Resposta 1ª pregunta: 
Les propostes que es preveu efectuar el Moli Paperer són les següents: 

- Diagnosi de l’estat de conservació de l’edificació. 
- Realització d’actuacions necessàries per garantir l’estabilitat. 
- Instal·lació de xarxes a l’envolvent primari per evitar l’entrada d’animals. 
 
• Resposta 2ª pregunta: 
Els elements a que vostè es refereix no són “biondes”, si no “new jerseys” de formigó. 
Aquests elements es van instal·lar en el seu dia  per a orientar els vehicles provinents del 
polígon industrial Solvay i Can Cases- Can Sunyol cap al nou traçat de l’Avinguda Montserrat, 
resultant de l’execució de les obres d’urbanització de l’entorn de l’estació Martorell Central, 
efectuades per la Generalitat de Catalunya. 

Aquestes actuacions va suposar que part del traçat original del carrer Montserrat quedés com 
un cul de sac, amb accés d’un únic sentit de circulació. Tanmateix, la part del carrer que limita 
amb el sector de Can Ros, va quedar sense ús ates que es preveia el seu desenvolupament 
per part de l’Incasol com a administració actuant. 

• Resposta 3ª pregunta: 
-Carrer Salvador Espriu, per asfaltat , 1 vehicle retirat. 

- Carrer de les  Germanes Mestre, cap vehicle retirat  , tots els conductors van ser localitzats 
telefònicament o bé al seu domicili directament i van retirar els vehicles abans de ser retirats 
amb grua municipal. 
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- Rambla Bòbiles, no es va denunciar ni retirar cap vehicle, tots els conductors van ser avisats 
abans d’iniciar la retirada mitjançant la grua municipal. 

• Resposta 4ª pregunta: 
La nova senyalització es va instal·lar la setmana del 16-18 d'agost i va entrar en funcionament 
el dissabte 20 d'agost de 2016, coincidint amb la posada en funcionament de 
l’estacionament  del Parc de  les Solanelles. 

De forma complementària es van col·locar avisos als cotxes estacionats a la zona afectada 
pel mercadat setmanal (carrers Fèlix Duran, Tenor Palet, Lluís Requesens i Mancomunitats) 
des del dilluns 8 d'agost de 2016 fins al divendres 19 d'agost de 2016. 

El canvi de senyalització va consistir en la instal·lació de 13 panels d'alta visibilitat amb mides 
de 90 cm x 60 cm distribuïts: 

1. A l’avinguda Fèlix Duran  es van  distribuir 9 senyals a totes les cruïlles amb 
els Carrers  Tenor Palet i Lluís de Requesens d’acord amb el següent detall:  
- 2 senyals  passat el carrer Sant Antoni Maria Claret, 1 a cada costat. 
- 4 senyals , sortint del carrer Tenor Palet cap a Fèlix Duran, 2 a l'esquerra (1 a cada 
costat) i 2 a la dreta (1 a cada costat) 
- 1 senyal ,  passada la cruïlla amb Carrer Lluís Requesens segons sentit de la marxa 
 -2 senyals , Av.  Mancomunitats Comarcals a l'inicio d'Av.  Fèlix Duran, 1 a cada 
costat. 
2. La resta dels senyals es van situar : 
-2  senyals a començament  del carrer Verge de la Mercè, un cada costat del carrer. 
-2 senyals  al carrer Reverend Marçal, un a cada costat del carrer a la seva confluència amb 
carrer Verge de la Mercè.  

Per reforçar la visualització de la nova  senyalització es van col·locar postes nous rodons 
d'alumini i els panels a una alçada mínima de 2,10 m . 
Com a informació complementària val a dir que la normativa vigent  només obliga a 
senyalitzar la prohibició d'estacionar segons el sentit de la marxa fins a la següent intersecció 
malgrat això es va procedir a doblar la senyalització tot i no ser obligatori amb la finalitat de 
maximitzar la percepció per part dels usuaris de la via. 

Cal també tenir present que l’anterior senyalització relativa a aquesta prohibició 
d’estacionament era de dimensions mes reduïdes i sense elements reflectants.  

S’adjunta quadre amb  el total de vehicles retirats per la grua municipal durant el mes d’agost 
a l’àmbit dels carrers afectats per la instal·lació del mercadal dels dissabtes: 
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• Resposta 5ª pregunta: 
La neteja i manteniment dels embornals de carrers i places de Martorell es realitza de forma 
sistemàtica per part del personal de la brigada municipal, reforçant aquestes tasques abans 
de l’inici de les èpoques de pluja.  

• Resposta 6ª pregunta: 
Efectivament el nostre compromís de suport a les entitats és plenament vigent i en el cas al 
que vostè fa referència també. 

• Resposta 7ª pregunta: 
A la propera sessió del Consell Rector del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les 
Persones està previst sotmetre ha aprovació les subvencions corresponents a aquesta línia 
de suport a la que vostè fa esment. No cal dir que atès el seu interès esperem el vot favorable 
del seu grup municipal, ja que l’any anterior va votar en contra. 

• Resposta 8ª pregunta: 
Li fem entrega del conveni sol·licitat. 

• Resposta 9ª pregunta: 
La Direcció General d’ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya va 
procedir a la redacció dels documents d’objectius i propòsits generals del Pla director 
urbanístic d’infraestructures de Martorell – Abrera i del Pla director urbanístic d’activitat 
econòmica del Baix Llobregat Nord. 

Segons disposa l’article 83.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, els ajuntaments afectats han de ser consultats sobre aquests 
documents. 

El cap de l’àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Martorell va emetre el 
corresponent informe de consideracions i suggeriments als plans directors referits, el dia 
28/9/2016.  

RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES PEL REGIDOR SR. RAÚL ROZALÉN EN 
EL PLE DEL DIA 17-10-2016. 

• Resposta 1ª pregunta: 
En relació al manteniment dels terrenys del sector P-8. Residencial La Sínia, l’Ajuntament de 
Martorell ha requerit als propietaris que realitzin les actuacions necessàries per garantir el bon 
estat de conservació i manteniment dels mateixos. 
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• Resposta 2ª pregunta: 
-Organigrama de la policia local: 

1 Inspector , 1 Sotsinspector,  2 sergents , 7 caporals , 2 caporals habilitats, 29 agents , 3 
auxiliars administratives). 

- La plantilla pressupostada està contemplada al capítol  u del Pressupost  2016 de 
l’Ajuntament de Martorell.. 

-La previsió de cobrir vacants està contemplada a l’oferta pública de personal de l’Ajuntament 
de Martorell. 

-El conveni actual i annexos s’adjunten a continuació. 

-El quadrant i els horaris estan definits al conveni i annexos adjunts del X Acord Funcionaris 
Ajuntament de Martorell .  

- S’adjunta conveni sol·licitat entre la agrupació de voluntaris de protecció civil de Martorell i 
l’Ajuntament de Martorell. 

 
Preguntes “in voce” formulades en la sessió 

 
Preguntes “ in voce” 
 
La Regidora Raquel Pérez pregunta: 
1a. En el tema de la pobresa energètica a Martorell, volia fer la pregunta, si des de 
l’ajuntament s’ha arribat a algun acord amb les companyies elèctriques d’aigua i de gas per 
tal que no facin talls de subministrament al ciutadans de Martorell, de ser així, 
Quin és aquest acord?  
Des de quan el tenim? 
I si està publicat al portal de la transparència? 
2a. Quantes subvencions o ajusts energètics s’ha desestimat o no s’han concedit des del 
Patronat, perquè no s’ha presentat les justificacions en el termini corresponen, que marquen 
les pertinents bases de subvencions o ajuts?. Gràcies. 
 
El Regidor Sr. Antonio Carvajal pregunta: Gràcies Sr. Alcalde, bé faré una única 
pregunta, voldríem conèixer  si ja es troba en funcionament el nou camp del Cruyff Court, a 
les Carolines, tanmateix voldríem saber qui se’n farà càrrec dels seu manteniment, tant a 
nivell econòmic com a nivell de infraestructures diguis, vestidors, conserges etc.., ? 
I  quin seran els seus horaris d’obertura al públic? 
Es faran servir els actuals vestidor i lavabos? 
Quin seran el canals per poder-los fer servir? 
A qui està destinat el seu ús ?. Gracies, bona nit. 
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La Regidora Sra. Remedios Márquez pregunta: Hola bona nit, en el Pleno anterior del 
mes pasado pregunté ¿Que si actualmente el Ayuntamiento o el Patronato disponía de 
plazas para la residencia de día en Martorell, en la localidad de Martorell? 
¡Me han contestado ahora y me dicen que no! 
Entonces la pregunta es, ¿tienen previsto solicitar plazas públicas para la residencia de día 
para Martorell?  No que nos de  la Generalitat para llevarlos a San Andrés o a Castellví, para 
aquí las residencias de Martorell! 
 
El Regidor Raúl Rozalén pregunta: 
 
1ª.  Buenas noches, hemos podido observar que en patio de la Casa Museo de la 
Enrajolada, se están llevando a cabo unas obras. 
¿Qué actuación se está haciendo? 
¿Qué coste tienen estas obras? 
¿I cómo se va a financiar? 
 
2ª. Hace unas semanas pudimos ver un Decreto que contemplaba la marcha o renuncia 
como trabajador del sr. Joaquim Miró. 
¿Se ha  contratado a otra persona como sustituto, o para ocupar su puesto de trabajo? 
En caso afirmativo.  
¿Queríamos saber el nombre de esta persona, y cual el proceso de selección para esta 
contratación? 
¿Así como el trabajo que desarrollará? 
 
3a.¿Cuántas quejas se han recibido en lo que llevamos de año, por daños en vehículos, 
motivados por la retirada por parte de la empresa que gestiona la grúa municipal? 
¿Cómo se han resuelto las reclamaciones efectuadas por parte de los propietarios? 
¿Cuáles han sido los motivos de estas reclamaciones? 
 
4ª. Por lo que hemos podido observar, se está llevando a cabo el traslado de las 
dependencias de la brigada municipal, a unos terrenos situados justo detrás de la estación 
intermodal. 
¿Cómo se está efectuando dicho traslado? 
¿Qué coste económico está previsto en este traslado? 
Hablamos de acondicionamiento del espacio y de las instalaciones de los módulos  que se 
han instalado. 
¿Cuál es el tiempo de duración previsto para la ocupación de este espacio? 
¿Porque todavía no se nos ha contestado, espere un momento, que está pensé que no me 
la iba a contestar el Sr. Casasayas, hombre después de un año, yo antes cuando estaba 
diciendo a Simón, digo no le voy a decir mentiroso, le voy a decir que falta a la verdad, ¡vale! 
Haber esta ya la ha contestado. 
 
5ª. Hace ya unos meses en un Pleno en Concejal Adolf Bargués  explico que se había 
hecho llegar un comunicado oficial para que los propietarios de los terrenos de la Sínia 
efectuaran la correspondiente limpieza. 
¿Se ha producido alguna respuesta por parte de los propietarios? 
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En caso afirmativo. 
¿Para cuándo está prevista dicha limpieza? 
En caso negativo. 
¿Qué acciones piensa tomar el equipo de gobierno? 
 
6ª. hace unos días se hicieron unas reparaciones en la Plaza del Sol, entendemos que con 
el objetivo de solucionar las acumulaciones de agua originadas por causa de las lluvias 
copiosas, el Concejal Esteve comento ya hace unos plenos que esta plaza sería 
remodelada. 
¿Es así? 
¿En qué consistirá la remodelación? 
¿Hay fecha para la misma? 
 
7ª. Hace un par de plenos se nos respondió a una pregunta referente al coste que había 
supuesto la instalación de varios paneles con la indicación de Martorell Vila Florida, se nos 
dio el importe de los paneles y de la correspondiente instalación, ¿así mismo quisiéramos 
saber si el diseño del contenido de estos paneles ha tenido algún coste? 
¿Qué empresa ha realizado este diseño gráfico? 
 
8ª. En diferentes calles del municipio existen carteles anunciantes de las sanciones 
económicas para aquellos propietarios de perros que ensucien dichas calles con las 
defecaciones de sus respectivos perros, hemos observado que existen dos tipos de 
señalizaciones al respecto, una que indica una sanción económica de 30,00€, y otra que 
indica 60,00€. 
¿Tienen previsto aplicar una coherencia para evitar confusiones y retirar la que no es 
válida? 
¿Tienen previsto el equipo de Gobierno hacer alguna acción más para evitar esta 
problemática? Gracias. 

 
      D.  PRECS. 
 
La Regidora Sra. Remedios Márquez, diu: Hola bona nit, pregaríem al Equipo de 
Gobierno que nos  pase informe por escrito de la actual gestión de les siguientes mociones 
presentadas y aprobadas en Sesiones Plenarias en lo que vamos de año, serían las 
mociones, reclamación a la Generalitat de Catalunya de reconocimiento y pago de la deuda  
con el Ayuntamiento de Martorell ayudas a estudios universitarios que antes ya han 
comentado que ya estaba, pero vamos no tenemos ninguna constancia de que este ya  
funcionando lo de las ayudas universitarias. Substitución progresiva  del uso de Glifosat, por 
método menos contaminante, plataforma afectados de la hipoteca, medidas urgentes para 
afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, la ley de 
aprofitament  del excedente alimentario, el salario de referencia, campaña no puc esperar, 
adopción de medidas para mejorar la calidad de vista de las personas celíacas de Martorell, 
y la adopción de medidas del Código de Buenas Prácticas. Pregaríem, que nos lo den, si 
puede ser  lo antes, para el próximo pleno. Gracias. 
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La Regidora Sra. Laura Ruiz, diu: Gràcies, aquest prec  el fem, sí aquest prec el fem a 
petició d’una entitat de Martorell, l’Agrupació Municipal de Iniciativa per Catalunya Verds, 
que com bé sabem, i insisteixen a formar part de la confluència, confluència Sr. Casasayas 
Movem Martorell, i participa la nostra assemblea, i per tant, per aquest motiu fem aquest 
prec, és en relació com bé imaginaran,  a la denegació d’un espai per poder exposar una 
mostra dels  papers de Salamanca, relacionats amb la figura del PSUC com a personalment, 
com a filopesuquera que sóc, perquè malauradament doncs, o afortunadament no vaig viure 
aquella època, i per tant, no he viscut de primera ma, el que va suposar el PSUC, em va 
sobtar moltíssim que no, que no, es pogués exposar i per tant, cap martorellenc es pogués 
beneficiar d’aquesta mostra dels papers de Salamanca que exposa com deia, par de la 
història del PSUC, la realitat és que part de la del PSUC transcendeix la seva condició  de 
partit polític, la seva acció o part activa en la cultura catalana és inqüestionable, per tant, 
establir una diferenciació entre política i cultura en aquest cas, com va ser la resposta, que 
de fet s’ha fet reso diferents mitjans de comunicació, com a mínim no la compartim, que és 
cultura o en què la cultura sense la part històrica? o en què la cultura sense la part política ?   
Sin las bases que sento el PSUC, yo no sería capaz de hablar y pensar en castellano. I 
parlar i pensar i català, va crear el imaginari català, un col·lectiu català, un sentiment de 
pertinença a una cultura única i pròpia.  
Que fa que el senyor Manolo Moreno, un bon dia a Martorell, per allà als anys 60, quant 
estava el Sr. Franco inaugurant uns pisos pengés la senyera, va penjar la senyera, amb el 
Sr. Franco a sota, un andalús, això ho va aconseguir en gran part l’activisme que suposa el 
Partit Socialista Unificat de Catalunya, de fet transcendia fins i tot, els límits d’un partit polític, 
perquè per exemple la revista horitzons que s’editava des de Mèxic inicialment, una de les 
parts d’aquesta revista, de fet pertanyia o l’escrivia un exiliat d’Esquerra Republicana l’Enric 
Roig i Carol, militant d’Esquerra Republicana, per tant, preguem en tot cas a la Regidoria de 
Cultura al regidor de cultura en aquest cas, que reconsideri el criteris que es fan servir des 
del departament o des de la Regidoria per denegar aquest espai, i que ens permetin com a 
martorellencs poder disfrutar d’aquesta exposició al final poder compartir una història i un 
passat que molts martorellencs/martorellenques han compartit, i que segurament englobaria 
molta gent de diferents colors polítics, en torn a una posició o una figura com va ser el PSUC 
dins la cultura de Catalunya. 
 
El Regidor Sr. José A. Simón diu:  Li pregaria al Sr. Casasayas una vegada més que no 
faltés a la veritat, quant un grup municipal va anar a la comissió de garanties del dret a la 
informació pública o al Síndic de Greuges, perquè la informació que demana no li és 
resposta, això vol dir denegada, això millor  dit, que l’equip de Govern està  ocultant 
informació, i què no dóna la informació que se li demana, de fet aquesta informació una 
vegada que aquesta comissió de garanties al dret a la informació pública, ha dit que teníem 
raó, se’ns ha tramés aquesta informació, clar, crec que no cal arribar a un altre organisme 
per demanar una informació i que vostès la donin, o sigui no falti a la veritat i digui mitges 
veritats, que tota la documentació que es demana és té, no és té ni en temps, ni  en forma, i 
ens posen tots el pals a les rodes que poden, i això és així, home jo li dic,  que vostè pot dir 
que no es veritat, però hi ha un ens superior que diu que sí, que és veritat, dos ens superiors 
en aquest cas. 
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El Regidor Sr. Raúl Rozalen diu: Tengo un ruego, haber en el otro Pleno, comentaron que 
los ciudadanos tenían que venir aquí al Ayuntamiento entonces yo rogaría que ustedes les 
den respuesta, pues me han parado, y me han dicho oye aquí el Ayuntamiento después de 
haber hecho dos instancia, si quieren le digo, otra  vez la número 3959 con fecha 5 de junio 
del 2015, y la última que han hecho es del 20 de julio de 2016 la número 7685, y es de la 
entrada a la residencia Anoia, y todavía no les han contestado y no les han dicho nada. 
Gracias. 
 
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, mirarem aquestes instàncies de totes maneres Sr. 
Rozalén, només per la informació la residència Anoia, no té absolutament res a veure amb 
l’Ajuntament de Martorell, de tota manera. 
 
El Regidor Sr. Raúl Rozalen diu: Han metido dos instancies para que les solventen un 
problema. 
 
El Sr. Alcalde diu: No pateixi! que li mirarem, no pateixi! 
 
El Regidor Sr. Raúl Rozalen diu: ¡No les han contestado todavía! 
 
El Sr. Alcalde diu: M’ha dit aquí la 3959 i 7680  
 
El Regidor Sr. Raúl Rozalen diu: Le he dicho también la fechas, le he dicho que una es del 
2015 de junio y la otra porque no le contestaron la hicieron el 20 de julio del 2016. 
 
El Sr. Alcalde diu: No pateixi! que ho revisarem perquè el funcionament normal de 
l’administració és sempre contestar els requeriments, encara que no tinguin res a veure amb 
l’Ajuntament, però això és el funcionament  normal sempre de l’administració. 
 
El Sr. Alcalde diu: Hi ha algun prec més? No! molt bé, doncs en aquest cas aixecaríem la 
sessió, no abans sense.., que són les 12.10 hores que hem esta rigorosos era un Ple 
complex, jo vull agrair a tots els grups municipals, perquè dintre de tot hem mantingut l’ordre 
i la correcció, tenint en compte que és un Ple complex on es barregen  evidentment doncs      
diferents maneres de intentar doncs fer les coses i contraposen posicions des d’un punt de 
vista argumental , i per tant, hem portat un Ple  jo crec, dels més complex que hi ha en un 
any, de la manera més correcta possible i jo els hi agraeixo perquè vostès m’han ajudat. Per 
tant aixecaríem lo sessió ara sí! 
 
=====  I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 00.13 hores del dia 22 de novembre de 2016, de la qual s’estén la 
present acta, i jo com a Secretari, en DONO FE. 
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