
 
 
 
 
 
 
 
13/2016. SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 19 DE DESEMBRE 
DE 2016.  

A la Vila de Martorell, el dia 19 de desembre de 2016,  essent les 20:02 hores, es reuneix 
l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió ordinaria 
presidida  pel Sr. Alcalde,  XAVIER FONOLLOSA I COMAS,  i   amb l'assistència  dels  
Regidors senyors/es NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP 
CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN 
LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUÍS TOMAS MORENO, 
REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, RAÚL ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL 
JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ 
GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I 
CREUS, SERGI CORRAL I BARÓN, FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ, i RAQUEL PÉREZ 
MARTÍNZ, assistits pel  Secretari  de  la Corporació  Sr. JAUME TRAMUNT I MONSONET.  

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

     
                                                      I.- PART RESOLUTIVA 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA: 21 DE 
NOVEMBRE DE 2016.  
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: El nostre grup Movem Martorell, sempre que es fa un 
ple extraordinari renunciem a la retribució que ens pertocaria.  
 
 Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 21 de 
novembre  de 2016, que és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA: 21 DE NOVEMBRE DE 
2016. 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: El nostre posicionament  en aquest punt serà en 
contra, i reiterem 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 aquesta moda de fer-ho així. No estem d’acord en què 
aquest nou sistema de no donar resposta pública, que amb això no vol dir que no donin 
resposta, però no ho fan públicament i equiparable en les formes en què es fa la pregunta, 
les preguntes que fem els regidors de l’oposició tenen interès públic, per tant per la resta 
de regidors d’aquesta corporació, com per la resta de ciutadans que ens escolten 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. 
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El Sr. Alcalde diu: Només recordar-li que les respostes es donen, que les respostes són 
públiques, perquè com vostè sap les actes es transcriuen de forma literal i per tant 
s’afegeix a les actes la respostes que els hi domen. Si els hi donen per escrit és perquè, 
com hem explicat en alguna altra ocasió, alguna vegada ha arribat a tenir fins a 52 folis les 
respostes que se’ls hi donen, i per tant per un tema d’economia doncs es donen a cadascú 
dels grups totes les respostes i després es transcriuen literalment en l’acta pertinent, i per 
tant qualsevol ciutadà ho pot trobar a través de la web municipal en el portal  de la 
transparència, dins de les actes, on es transcriuen les actes, repeteixo de manera literal. 
 
Sotmesa  l’acta a votació és 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 I 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 CORAL I BAÓN, i FRANCESC J. APAL MACIÀ,   i 1 vot en contra de la 
senyora RAQUEL PÉREZ MARTINEZ. 
 
 

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

3. PROPOSTA DE DONAR CONFORMITAT A LA XIFRA DE POBLACIÓ DE 
MARTORELL A 1-1-2016, PROPOSADA PER L’INSTITUT NACIONAL 
D’ESTADÍSTICA. (EXP. 1064/2016-G). 
 
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 12 de desembre de 2016. 
 
El regidor Sr. JosepCasasayas diu: Tal com ha dit el Sr. Alcalde en aquestpunt donen 
conformitat a la xifra de població de Martorell a data 01/01/2016, que ensproposal’INE, que 
és de 27645 habitants. Saben vostès que aquestaxiframaicoincideixambel padró municipal, 
sempre hi ha petitesdiferènciesdonades per la comunicació entre Ajuntaments i de 
comunicació entre l’INE i l’ajuntament. Per lo tant, acceptemaquestaxifra de 27645 
habitants.  
 
Sotmesa  la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
L’Instituto Nacional de Estadística (INE) mitjançant escrit de data 17de novembre de 
2016, registrat d’entrada amb data 22 de novembre de 2016 (núm. 12447 del registre 
d’entrada de la Corporació), comunica que, un cop finalitzat el procediment per l’obtenció 
de xifres oficials de població, la xifra oficial de població a 1 de gener de 2016 al municipi 
de Martorell és de 27.645 habitants. 
 
En compliment del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 (publicada en el 
BOE núm. 280, de data 23/11/2005) de la Presidenta de l’Institut Nacional 
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d’Estadística i del Director General de Cooperació Local per la qual es dicten instruccions 
tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el 
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de población. 
 
Primer.- Donar conformitat a la xifra de població del municipi de Martorell referida a 1 
de gener de 2016, que ha estat proposada per l’INE, de 27.645 habitants. 
 
Segon.- Trametre certificació d’aquest acord a l’INE.  
 

4.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS A 
31-12-2015. (EXP. 2967/2016-G). 

Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 12 de desembre de 2016. 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: En aquest cas, el que fem es incorporar a l’inventari 
municipal totes aquelles inversions susceptibles de ser inventariades i que passen a formar 
part de l’inventari general de béns  municipals. En aquest cas estem incorporant totes les 
que es van fer a l’any 2015. 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: El nostre posicionament en aquest punt serà en 
contra. Entenem que no es feina nostra decidir quines són les modificacions de l’inventari, 
que no coneixem si aquesta modificació és complerta,  i només que pel fet de què aquest 
inventari no sigui accessible de manera àgil per la resta de ciutadans ja és motiu suficient 
de votar en contra. 
Nosaltres no l’hem trobat al portal de la transparència de l’ajuntament i hauríem d’explicar 
vostès els ciutadans i ciutadanes de Martorell, perquè no està.  
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Per posicionar el vot, el nostre vot serà l’abstenció 
donat que per voluntat de l’equip de govern no participem mai ni a les inversions, ni a les 
decisions que pren el govern. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Nosaltres el nostre sentit del vot també serà d’abstenció, 
perquè no hem participat, entenem que és un tema tècnic, però si que m’agradaria fer una 
reflexió, un compromís que vam agafar fa uns quants plens sobre una peça que estava a la 
farmàcia Bujons, que vam comentar, amb el regidor de cultura, és aquest bressol que hi ha 
aquí, si recorda el regidor vam comentar, i ens va dir que no havíem trobat a on estava 
físicament, i va dir que es miraria que es faria un esforç, i que en tot cas quan es fes una 
reorganització o revisió del patrimoni intentaria donar alguna resposta i en tot cas incloure 
aquesta peça en aquest patrimoni. No hem vist i tornem.... després li passaré al regidor 
una fotocòpia de la peça que és, però com que no apareix nosaltres ens abstindrem.  
 
Sotmesa  la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per 12 vots a favor dels senyors/es 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, 
JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, 
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BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I 
ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I BARÓN, i FRANCESC J. ARPAL 
MACIÀ, 1 vot en contra de la senyora RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ, i 8 abstencions: 
formulades pels senyors/es LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, 
RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, 
LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, I ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, 
acorda: 
 
En data 2 de desembre de 2016 es redacta la memòria de la cap de la secció de 
patrimoni mitjançant la qual s’exposen els treballs duts a terme per tal de revisar i 
actualitzar l’inventari  general de béns i drets d’aquesta Corporació, a 31 de desembre de 
2015. 
 
La revisió i actualització de l’inventari s’ha dut a terme segons el que disposen els arts. 
222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 100, del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
D’acord amb l’art. 105.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, correspon al Ple 
l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari general. 
 
Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari General de Béns Municipals amb referència 
al 31 de desembre de 2015, formalitzat en els documents que s’acompanyen a la 
present proposta, i que resumits són el que s’acompanyen com annex a aquest dictamen. 
 
Segon.- Traslladar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria de 
l’Ajuntament i del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell. 
 
Tercer.- Trametre certificat de l’acord i còpia de l’Inventari General de béns i drets, 
autoritzada pel secretari i amb el vist-i-plau de l’alcalde, a la Direcció  General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern 
a Barcelona. 
 
5.  PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI 
AMB LA CAIXA DE CRÈDIT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. (EXP. 3209/2016). 
 
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, de data 12 de desembre de 2016. 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: En el pressupost del 2015, 2016 perdó, es va 
aprovar una quantitat d’endeutament necessària per portar a terme les inversions de l’any 
2016, en aquesta quantitat faltava per contractar un crèdit de175.000 €, que ens dóna la 
Caixa de Crèdit de la Diputació, i que és un últim crèdit que no merita gens d’interessos. És 
a dir és a cost 0, per tant el que proposem és acollir en aquest endeutament de 175000 €, 
que és a 10 any, i amb període de carència d’un any, i un tipus d’interès del 0% sense 
comissions. 
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La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Ja és coneguda per tots vostès la nostra postura 
davant els endeutaments i per tant esta claríssim que nosaltres votarem en contra. Tot i 
que aquest crèdit ens el venguin vostès com una gran oportunitat, perquè hi ha interès 0, i 
no costa diners i no se que..., tenim claríssim que endeutar més l’ajuntament no esta dins 
del nostre programa polític. Això és el primer punt, i molt menys quan les raons d’aquest 
endeutament no són d’emergència social, ni van destinades a l’educació, ni a la sanitat, ni 
l’atenció dels ciutadans. Considerem que ja és suficient amb un deute viu de l’ajuntament 
de Martorell, de 14.239.000 € el 2015, això segons les dades del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, i ja veurem en quants diners finalment és el 2016. 
 
El regidor Sr. Francesc X. Arpal diu: Bé jo no entraré a la valorar d’inversió pel que es fa 
aquesta operació de crèdit, sinó l’operació de crèdit en si, i la veritat sigui dita l’operació de 
crèdit en si doncs les condicions més adients no poden ser, interès 0 i sense comissions. 
D’altra blanda és una quantitat que tampoc és molt elevada, per tant considerem que és 
una operació de crèdit adient i votarem a favor.  
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Sr. Casasayas dues preguntes: 
la resta del cost de l’obra els 464434,51 és aportació municipal? Ve del romanent de 
tresoreria? I quan finalitzarà aquesta obra? Perquè si tenim benentès si és romanent de 
tresoreria l’obra ha de finalitzar el 2016, no pot finalitzar el 2017. 
 
El regidor Sr. Antonio Carvajal diu: Bé nosaltres en aquest punt Sr. Casasayas el que no 
volem és que es demanin més crèdits, sabem que la ràtio d’endeutament no és alt i no 
arriba als límits, però el que volem és que aquests diners es treguin del romanent de 
tresoreria.  
Vostè sap Sr. Casasayas que l’any vinent encetarem l’any 2017 amb un deute aproximat 
ehh, uns 16 milions d’€, pel que ens escolten o pensen encara en pessetes són uns 2600 
milions de les antigues pessetes. 
I una pregunta també Sr. Casasayas, m’han comentat, alguns veïns i veïnes del C. 
Montserrat, que aquestes obres estan paralitzades fa unes setmanes, em podria dir els 
motius si els sap? 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Bé vostès mateixos han acceptat que el 
endeutament de l’ajuntament en aquests moments és un endeutament mínim , del 54% 
respecte a un  màxim autoritzat d’un 110%, és a dir estem a la meitat. Per tant si el 
endeutament màxim que podem arribar és de 110, i estem al 54%, vol dir que estem amb 
un endeutament prudent, molt prudent. Per tant no té cap tipus de sentit, perquè sigui 
rebaixar l’endeutament, per a mi no té cap tipus de sentit. 
En segon lloc, totes les inversions que a 31 de desembre estiguin finançades amb 
romanent de tresoreria estaran acabades, per tant els diners no es perden eh, per això, 
però no es preocupin per això perquè està arreglat. 
I en següent lloc, és un tant absurd que et deixin diners sense tenir que pagar res, i dir que 
és una operació que no és convenient, una mica absurd. Per tant insistim que el 
fiançament de les obres és molt important, i amb aquests 175000 € acabem de finançar tot 
el que teníem previst fer.   
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La regidora Sra. Raquel Pérez diu: No és una tonteria, si ens deixessin 25 milions d’€ al 
0% vostè a lo millor diria que si, con què és a 0% d’interès, i després que cadascú de 
nosaltres tenim un programa polític darrera que a lo millor hem oblidat, però el programa 
polític de SM deia de no més inversions, només fer les esmenes, o fer els reparaments de 
les obres que ja estan fetes, no de fer de noves, llavors per coherència amb el nostre 
programa pot entendre que el nostre vot sigui en contra. 
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: I a veure que si quedarà a l’acta la seva resposta i 
confirmem. Vostè a dit Sr. Casasayas que totes les obres que estan finançades a través 
del romanent estaran finalitzades el 31 de desembre d’aquest any. O sigui reorganització 
cruïlla Rbla. Bòbiles, millora del Convents, tancaments primaris o nou accés a la Policia 
Local, reurbanització  del C. Montserrat, que és aquesta que tractem, i la nau de la 
Brigada, ha dit vostè que a 31 de desembre això, tot això estaria finalitzat?, ha dit que les 
obres que estaven cofinançades estarien..., sinó ho ha dit ara ho pot aclarir. Bueno si és 
així encantat. 
Per una altra banda el nostre vot serà d’abstenció, bàsicament, sempre no participem en 
les inversions que vostès decideixen, en el moment que decidim segurament votarem a 
favor. En el nostre cas si que ens agradaria aclarir un petit concepte, que nosaltres com a 
MM si que estem a favor del endeutament públic, creiem que en moments en els quals 
sobretot Martorell i molts altres municipis, té un  índex d’atur mol alt, creiem que els 
estament públics que puguin han d’invertir i generar ocupació i generar riquesa. Creiem 
que és el moment i creiem que si són coses, i són obres que la ciutadania pot gaudir, i 
sobretot en aquest cas, però en altres casos, si són obres socials, creiem que és el 
moment de que els estaments públics inverteixen i generin ocupació, només per aclarir 
quin és el nostre posicionament. 
 
El regidor Sr. Antonio Carvajal diu: Molt breu, Sr. Casasayas és igual d’absurd demanar 
un crèdit a 0% d’interès, que rebaixar o agafar aquests diners del romanent, en aquest 
sentit si que té sentit rebaixar l’endeutament. Vostès ja sé que es mouen més en el sentit 
de l’endeutament, que no pas en el d’inversions o si més no els agrada bellugar-se en 
aquest camí. Però recordo una frase que vostè em va dir en una comissió, que els diners 
s’havien de moure, per tant li demano que no es moguin en el camí de l’endeutament, i si 
ho fa només en el sentit de les inversions. 
 
El regidor Sr. Josep Casasayas diu: Bé, a veure si ho sé explicar bé, les obres 
finançades amb romanent de tresoreria han d’estar totes adjudicades abans del 31 de 
desembre. Si totes estan adjudicades abans del 31 de desembre, bueno ho aclareixo ara, 
que no els hi agrada que ho aclareixi? No, com que remuguen. Doncs totes les obres estan 
adjudicades abans del 31 de desembre, per lo tant passaran els crèdits a l’any següent, 
primera cosa. 
Segona qüestió, afectivament nosaltres creiem igual que en aquest cas, igual que MM, que 
els diners s’han de moure, i si a l’ajuntament en un cas determinat té diners, ha d’invertir i 
posa’ls al carrer pel gaudir de la seva gent, no pas tenir-los guardats en lloc. I encara aniré 
més enllà, en cap cas l’endeutament de l’ajuntament està creixent, al contrari, any darrera 
any va baixant una miqueta, molt poc, però va baixant, i és el rebaix vegetatiu que hi ha en 
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aquest cas de l’endeutament, i estem al 54%, i no tenim cap intenció de puja’l, però ni molt 
menos tenim cap intenció de rebaixa’l, perquè és una xifra en la qual l’ajuntament i està 
còmode, pot suportar-ho i amb les interessos que hi ha avui di, és molt correcte estar en 
aquesta situació. Molts ajuntaments voldrien estar en la nostra situació. Per tant quedi clar, 
nosaltres colem els diners al carrer pel gaudir de la gent de Martorell. 
 
Sotmesa  la proposta a votació, l’Ajuntament Ple,  per 12 vots a favor dels senyors/es 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, 
JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, 
BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I 
ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI CORRAL I BARÓN i FRANCESC J. ARPAL 
MACIÀ, 5 vots en contra dels senyors/es LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS 
MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ i 
RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ, i  4 abstencions formulades pels senyor/es JOSÉ A. SIMÓN 
CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA i ASUNCIÓN MORENO 
LÓPEZ, acorda: 

 
El Ple de l’Ajuntament de Martorell va aprovar definitivament en sessió duta a terme el dia 
21 de març de 2016 el pressupost municipal per a l’exercici de 2016, entrant en vigor el dia 
23 de març. En l’esmentat pressupost hi figura al capítol IX de l’estat d’ingressos una 
previsió de 3.057.120,59 euros, que corresponen a la concertació d’operacions de crèdit a 
llarg termini per al finançament de les inversions incloses en el capítol VI de despeses 
d’aquest pressupost. 
 

L’Ajuntament de Martorell el dia 4 de novembre de 2016 va sol·licitar a la Caixa de Crèdit 
de la Diputació de Barcelona una operació de crèdit per cofinançar inversions previstes en 
el pressupost de l’exercici 2016. Les condicions en que en preveia concertar aquesta 
operació de crèdit són les següents:  

Obra que es financia Reurbanització del carrer Montserrat 

Import de l’operació 175.000,00 €.  

Termini  10 anys, inclòs un període de carència d’1 any.    

Tipus d’interès   0% 

Comissions  Sense comissions  

 

La Junta de Govern de La Diputació de Barcelona celebrada el dia 24 de novembre de 
2016 va aprovar la concessió de l’esmentat crèdit a aquest Ajuntament. 
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La intervenció i la secretaria han informat favorablement la concertació d’aquesta operació 
de crèdit. 
 
D’acord amb l’exposat,  
 
Primer.- Aprovar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini amb la Caixa de 
Crèdit de la Diputació de Barcelona, amb el següent detall  i condicions:  

Obra que es financia Reurbanització del carrer Montserrat 

Import de l’operació 175.000,00 €.  

Termini  10 anys, inclòs un període de carència d’1 any.    

Tipus d’interès   0% 

Comissions  Sense comissions  

 

Segon.- Acceptar el text del conveni que el regula. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona.  
 
Quart.- Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances dins els primers deu dies del mes següent al de la signatura del préstec. 
   
  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 

6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MOVEM MARTORELL PER A 
ELIMINAR DE LES HIPOTEQUES L’ÍNDEX DE REFERÈNCIA DE PRÈSTECS 
HIPOTECARIS A MES DE TRES ANYS (IRPH) DECLARAT NUL. 

El Sr. Alcalde diu: Hi ha una esmena que sé que han estat pactant o parlant, i també 
doncs amb el col·lectiu del PAH, el que passa és que no sé perquè no m’han dit com havia 
acabat això. Per tant si el Sr. Simón com a portaveu de MM si té alguna notícia al respecte, 
ho dic perquè en tot cas, si té la paraula Sr. Simón.  
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Aquesta moció com vam dir a la junta de portaveus, no 
és una moció que presenta MM, sinó que és una moció que ens fa arribar la PAH del Baix 
Llobregat Nord, i desitjaríem dóna’ls-hi a ells la paraula, que ells diguin quina és la seva 
opinió perquè ells han parlat amb el Sr. Bargués, i així aclarim una mica posicions amb lo 
que ells volen presentar i l’aportació que fa el govern, si és possible ens agradaria que ells 
ho defensessin.  
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El Sr. Alcalde diu: Si el que passa és que per mantenir una mica les formes, i sobretot 
pels ciutadans que ens estan escoltant, és una moció que porta la junta de portaveus el 
grup MM, i que és fa dipositari, d’una moció, d’un text que els hi fa arribar la PAH. L’equip 
de govern, i concretament el regidor d’habitatge, Sr. Bargués, els hi proposa una moció 
que és la mateixa però hi ha alguns canvis, de la moció original, que presenta la PAH, i per 
tant han esta ara els membres de la PAH, crec que és així, que han estat parlant de si 
acceptaven o no aquestes modificacions o aquesta esmena. En qualsevol cas, els hi 
donem la paraula, però en el benentès de què l’esmena la fa l’equip de govern i per tant 
s’ha de votar dins lo que és el consistori eh, però si volen parlar un representant de la 
PAH? 
 
El representant de la PAH diu: Nosotros desde la PAH queremos presentar nuestra 
propia moción, que para eso la iniciativa la hemos propuesto nosotros, como siempre a 
través de un partido político. Nosotros queremos presentarla a la totalidad y el consistorio 
que decida en consecuencia. Nosotros somos los que hemos siempre tenido la iniciativa y 
la que hemos presentado como plataforma en todos los consistorios de Catalunya y 
pretendemos que este sea uno más.  
No pretendemos que nuevamente se nos coaccione, se nos presente otra alternativa, 
como siempre, si no cada mes, en cada pleno intentaremos gustosamente apoyaros, 
traeros mociones para presentar, y así daremos trabajo al consistorio, porque cada vez 
que la PAH pretende presentar una moción, siempre hay alguna alternativa; en esta 
ocasión esa pretensión la queremos romper. La queremos presentar como lo que es, una 
moción de la PAH. 
 
El Sr. Alcalde diu: Miri jo li explicaré això és un consistori que està format per 21 regidors 
que formen part de diferents forces polítiques, i que hi ha una correlació de forces en les 
quals hi ha un equip de govern, i uns membres del consistori que formen part de grups de 
l’oposició. Normalment el que fem sempre quan hi ha alguna moció que es presenta en 
junta de portaveus, doncs és intentar si hi ha la possibilitat, en aquest cas el grup MM s’ha 
fet dipositari d’una moció que vostès els hi fan arribar, però que malgrat vostès hagin sigut 
els autors de la moció i que els hagin fet arribar aquesta moció, des de l’equip de govern 
doncs intenta transaccionar aquesta moció amb el membre en aquest cas de MM que són 
els que han presentat la moció. Si en aquest cas no hi estan d’acord doncs no passa res, 
nosaltres des de l’equip de govern, el regidor portarà la seva esmena a aquesta moció, si 
vostès estan d’acord doncs es votarà l’esmena i seguirà el debat amb la moció esmenada, 
i sinó sempre tenen la possibilitat de retirar-la, com ja saben vostès aquest és el 
funcionament que té aquest i tots els ajuntament de Catalunya. Per tant, en tot cas si el 
regidor d’habitatge vol comentar-li l’esmena, presentem l’esmena. Per tant en tot cas 
presentaríem l’esmena a no ser que vostès vulguin retirar la moció.  
 
La regidora Sr. Laura Ruiz diu: Bé dues vegades ha estat a punt de dir la moció que 
presenta el Sr. Bargués, casi moció en lloc de dir esmena, perquè? Perquè no és una 
petita esmena que és fa sobre un text, sinó que presenten vostès un text alternatius, amb 
uns acords alternatius, que té no res a veure amb el text original. Pot tenir coincidències, 
no en faci, ja me’ls he llegit els dos evidentment, però no és el text original que s’ha 
presentant, després d’escoltar la opinió de la PAH, que s’ha dedicat un temps doncs a 
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redactar aquesta moció, a presentar-la els diferents ajuntaments, òbviament retirarem la 
nostra moció com no podia ser d’una altra manera.... mantenim aleshores, presentem 
igualment la moció,  que es voti l’esmena a la totalitat, i votarem en contra de la seva 
moció, de la seva moció, no és una esmena sobre la nostra, és una moció a part que han 
presentat vostès a última hora, li diran esmena, però és una esmena que modifica tot el 
redactat, per tant és una moció nova, diguin-li esmena a la totalitat, però és una moció 
nova. 
 
El Sr. Alcalde diu: Sra. Ruiz, només advertir-la de què jo ja he anunciat que era una 
esmena a la totalitat, d’esmenes hi ha de dos tipus,  són a la totalitat que vol dir 
exactament el que diu vostè, és un text diferent, alternatiu, però això si versant sobre el 
mateix, versa sobre l’índex de referència de préstecs hipotecaris, versa exactament sobre 
el mateix. Ara bé no és exactament el que diu l’altra moció perquè sinó no seria una 
esmena a la totalitat, per tant hi ha dos tipus d’esmenes que són les esmenes parcials,  a 
on es modifiquen paràgrafs, per eliminació o por supressió, o perquè si afegeixen, per 
afegitons,  i en aquest cas el que és fa és una esmena a la totalitat sobre el mateix tema. 
Altra cosa és que doncs hi estiguin més o menys d’acord, per tant nosaltres presentarem 
l’esmena a la totalitat, el Sr. Bargués ara farà l’exposició i presentarà l’esmena, i doncs es 
votarà l’esmena i després es votarà la moció, d’acord?, per tant té la paraula el Sr. 
Bargués...... vol fer una apunt sobre l’esmena? de manera breu Sr. Tomás, perquè.. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Perquè clar aquesta esmena o moció alternativa sense 
que nosaltres hagin pogut veure res, i ara tenir que decidir en aquest acte si fem el suport a 
l’esmena a la totalitat, però ja li adelanto que nosaltres no farem suport a l’esmena, sinó 
que farem suport a la moció que presenta la PAH, tot i sent coneixedors que perdérem la 
votació, evidentment. 
 
El regidor Sr. Bargués llegeix el text esmenat de la moció: 
 
“Atès que l'any 2009, la Unió Europea va considerar els tipus de referència hipotecària 
IRPH Bancs, IRPH Caixes, IRPH CECA i IRPH Entitats com a sospitosos i fàcilment 
manipulables i, per aquest motiu, va instar el Govern espanyol a suprimir-los per garantir 
els drets de la ciutadania afectada.  
L'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, estableix el 29 d'abril de 2013 com a data límit 
per a la desaparició dels tipus de referència hipotecària IRPH Bancs, IRPH Caixes i IRPH 
CECA, així com l'obligació del Govern de regular un règim transitori per a les hipoteques 
referenciades a aquests, però manté l'índex IRPH Entitats (Tipus mitjà dels préstecs 
hipotecaris a més de tres anys, per a adquisició d'habitatge, concedits per les entitats de 
crèdit a Espanya).  
 
Atès que el 27 de setembre de 2013, després que el Grup Popular al Senat utilitzés la 
seva majoria absoluta per rebutjar les esmenes de diversos grups, que pretenien la 
substitució d'aquest IRPH Entitats per l'Euríbor amb un suplement màxim d'un punt 
percentual, i negués, un cop més, la possibilitat d'un debat públic sobre una disposició que 
afecta aproximadament a un milió i mig d'hipoteques a tot l'Estat, de les quals, més de 
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300.000 corresponen a famílies catalanes, el Congrés dels Diputats va aprovar la "Ley de 
apoyo a los emprendedores y suinternacionalización".  
Aquesta Llei incorpora la disposició addicional número 15 que estableix que, per a totes 
aquelles hipoteques que no tinguin un índex substitutiu de l'IRPH o l'índex substitutiu no 
existeixi, se substitueixen els tipus a extingir per l'índex IRPH Entitats, basat en uns 
paràmetres que la Unió Europea va considerar sospitosos i manipulables, i que inclou un 
coeficient corrector per tal de mantenir els tipus d'interès al mateix nivell.  
 
Atès que aquesta situació injusta que, segons l'Agrupació d'Afectats per l'IRPH, suposa un 
increment mensual d'uns 300 a 400 euros per família i agreuja la situació de crisi que 
pateix la majoria de la població, ha estat denunciada per part de les famílies afectades, així 
com per diversos grups parlamentaris, que han reclamat la substitució d'aquests tipus a 
extingir per l'Euríbor amb un suplement màxim d'un punt percentual (Euríbor+1).  
 
Atès que aquesta càrrega addicional i injusta és causa de nombrosos impagaments 
hipotecaris i per tant, d'execucions hipotecàries, desnonaments i patiment psicològic per a 
moltes famílies. Aquesta és la veritable estafa del sistema financer sobre la ciutadania i 
demostra, un altre cop, el poder que el sistema financer té sobre la democràcia.  
Atès que el mes de setembre de 2013, el Jutjat de Primera Instància de Collado-Villalba 
(Madrid) va suspendre una execució hipotecària, en considerar que: "Establecer el IRPH 
como índice en sustitución del Euríbor resulta más perjudicial para el prestatario, lo que da 
lugar a declarar dichoíndice como abusivo".  
 
Atès que el mes de juliol del 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció sobre 
les actuacions previstes a favor de les persones afectades per l'índex de referència dels 
préstecs hipotecaris. Al mateix temps, la pressió popular ha aconseguit que el poder 
judicial es posicioni clarament en contra d'aquesta actuació del Govern de l'Estat. Així, en 
els dos darrers anys, diverses sentències emeses, com la del mes d'abril del 2014 del 
Jutjat Mercantil núm. 1 de Sant Sebastià i les dues sentències dictades el 25 de març de 
2015 pel Jutjat Mercantil núm. 7 de Barcelona (que han declarat la nul·litat, per abusiva, de 
la condició de contractació que establia com a referència l'Índex IRPH Caixes i l'IRPH 
entitats, respectivament i que condemnen les entitats financeres demandades a retornar al 
prestatari les quantitats satisfetes en virtut de la clàusula anul·lada), han generat una 
jurisprudència molt clara sobre la matèria, que obliga a les administracions a moure fitxa en 
defensa dels i de les consumidores.  
 
Atès que les esmentades sentències declaren que les entitats bancàries, en establir 
aquestes clàusules financeres que referencien el tipus d'interès a l'IRPH, han infringit les 
normes de transparència i que, a més, aquestes clàusules tenen caràcter abusiu.  
 
Atès que el Síndic de Greuges de Catalunya, en les conclusions del seu informe "La 
protecció dels afectats per l'índex de referència dels préstecs hipotecaris", presentat el mes 
de setembre del 2015, afirma que: "En aquest sentit, caldria que es plantegés retirar l'IRPH 
d'entitats com a tipus oficial, atesos els dubtes raonables quant a la legalitat de l'IRPH com 
a índex de referència". Així mateix, el Síndic recomana que, en el cas que ho demanin les 
persones interessades, les hipoteques pactades amb l'IRPH siguin renegociades amb 
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índexs més ajustats als índexs actuals del mercat. El Síndic també recomana al Parlament 
de Catalunya que insti l'Estat a modificar la disposició addicional quinzena de la Llei 
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internalització, en el 
sentit de determinar com a tipus de substitució l'Euríbor més el diferencial actual de mercat 
o bé de derogar la novació automàtica dels préstecs i permetre la negociació individual de 
l'índex de referència de substitució.  
 
Atès que els ajuntaments, que som les administracions que estem fent front a les 
conseqüències de l'estafa immobiliària, denunciem que aquesta regulació injusta manté i 
augmenta el patiment dels nostres veïns i veïnes, així com la quantitat de recursos que les 
administracions locals hem de dedicar a pal·liar les conseqüències d'una transferència 
injusta de recursos dels més pobres als més rics.  
 
És per tot això que es proposa que el Ple prengui els següents ACORDS:  
 
PRIMER.- El Ple de l'Ajuntament de Martorell es posiciona a favor de les persones 
afectades i rebutja i denuncia l'actuació del Govern de l'Estat, en mantenir per als préstecs 
hipotecaris uns tipus de referència abusius mitjançant la Disposició Addicional Quinzena de 
la "Ley de apoyo a los emprendedores y suinternacionalización".  
 
SEGON.- Exigir al Govern de l'Estat la modificació de la Disposició Addicional Quinzena de 
la Ley de apoyo a los emprendedores y suinternacionalización i la tramitació urgent d'una 
reforma que, en la línia del que demanen les persones afectades, estableixi com a tipus de 
referència per als préstecs hipotecaris l'Euríbor + un màxim d'un punt.  
 
TERCER.- Exigir al Parlament de Catalunya que insti l'Estat a modificar la Disposició 
Addicional Quinzena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la 
seva internalització, en el sentit de determinar com a tipus de substitució per als préstecs 
hipotecaris l'euríbor més el diferencial actual de mercat o bé de derogar la novació 
automàtica dels préstecs i permetre la negociació individual de l'índex de referència de 
substitució.  
 
QUART.- Elevar a les Associacions Municipalistes (ACM, FMC, FEMP i AMI) i traslladar al 
Síndic de Greuges i a la Defensora del Poble, la voluntat d'utilitzar totes les vies 
d'impugnació disponibles per deixar sense efecte aquesta regulació injusta.  
 
CINQUÈ.- Traslladar a les entitats bancàries que tenen alguna seu a Martorell la voluntat 
del Ple d'aquest Ajuntament de defensar els interessos de la ciutadania en aquest tema, i 
reclamar-les un canvi a índex Euríbor + un màxim d'un punt per a totes aquelles 
hipoteques afectades per l'IRPH.  
 
SISÈ.-  Coordinar l´assesorament i l´ajuda de les personones afectades per la revisió de 
les clàusules (IRPH) a travès dels diferents serveis municipals com ara són:  l´Oficina Local 
habitatge (OLH) , el Servei d´Intermediació en Deutes de l´Habitatge (SIDH),l´Oficina 
Municipal de Informació al Consumidor (OMIC) i els Serveis Socials Municipals. Tot 
recollint amb caràcter anual, a travès de les diferents memòries dels esmentats serveis, els 
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impactes d´aquesta problemàtica a fi de poder avaluar i establir les messures correctores i 
de millora que fosinncessàries.   
 
SETÈ.- Que, en la línia de la moció aprovada pel Parlament de Catalunya, l'Ajuntament de 
Martorell impulsi un Compromís Ètic que condicioni la possibilitat o no, per part de 
l'administració local, de mantenir relacions comercials amb les entitats financeres que no el 
subscriguin, sempre que no repercuteixi econòmicament de manera negativa a 
l’Ajuntament. En aquest document, s'incorporaran des de compromisos en relació a 
l'acceptació dels mecanismes de mediació previstos a la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del 
Codi de Consum de Catalunya, fins a la supressió de les clàusules abusives (entre les 
quals, l'IRPH), així com una moratòria de desnonaments o d'altres que es considerin 
adients.  
 
VUITÈ.- Donar trasllat dels acords anteriors a l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya,Associació de Municipis per la 
Indepndència, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Síndic de Greuges, la 
Mesa del Parlament de Catalunya, la Mesa del Congrés dels Diputats, l'Agrupació 
d'Afectats per l'IRPH i la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH), i fer-los públics 
als mitjans habituals de difusió de l'Ajuntament de Martorell.” 
 
Votació a l’esmena: Sotmesa  a votació és aprovada per 11 vots a favordels senyors/es 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUE, 
JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, 
BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I 
ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, i SERGI CORRAL I BARÓN,9 vots en contra dels 
senyors/es LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN 
LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ 
SIGUENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, i RAQUEL PÉREZ 
MARTÍNEZ,  I 1 abstenció formulada pel senyor FRANCESC J. ARPAL MACIÀ. 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Bienvenidos a los compañeros de la PAH, 
bienvenidos al pleno que también es vuestro, y que me alegra mucho oír, sobre todo esto 
que decís de que cada mes estaréis aquí dando el callo. 
El equipo de gobierno funciona así, como habéis visto, los ciudadanos proponen algo, 
luchan en la calle, y ellos se hacen suyo lo que los ciudadanos estáis haciendo. El Sr. 
Bargués ya sabe que hace 3 ó 4 años se aprobó una moción para poder sancionar a las 
entidades que estaban desahuciando a la gente, que estaban tirando a la gente a la calle; 
yo le pregunto ¿a cuántos bancos ha sancionado Sr. Bargués y Sr. Fonollosa?; ¿con 
cuántas entidades dijimos que no trabajaríamos desde el Ayuntamiento que hacían fuera a 
la gente de sus casas?;¿me puede decir la relación de bancos que han echado a la gente 
de sus casas?, ¿aquí están, ahora se lo pueden decir.  
Hace 4 años de esa moción, ¿qué se ha hecho desde el Ayuntamiento? Bien poco, yo por 
más que pregunto los datos, ¿cuánta gente se hace fuera de sus casas en Martorell?, 
jamás me dan esa respuesta.  
Ellos se tendrán que hinchar de paciencia, pero ellos tienen una cosa que ustedes no 
tienen, y es que tienen la fuerza y tienen la calle. 
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Sr. Bargués parece usted un novel, ha caído perfectamente en la trampa ésta de quedar 
mal delante de la PAH, usted que es de un partido de izquierdas, usted no puede hacer 
esto, usted no puede callar a los ciudadanos. Le recuerdo en su intervención de hace muy 
poquito, en el 2015, usted decía, le decía  a los señores del gobierno con los que está 
usted ahora ahí sentado, codo con codo, que la participación ciudadana era importante, ¿a 
qué participación se refería?, ¿a las entidades, a esas entidades que ya conocemos todos, 
estos no votan a CIU?, no votan  ERC, por supuesto. 
Estamos con ellos, estaremos siempre, defenderemos lo que hacen, y que a la gente no lo 
pongan en la calle, cosa que usted lo único que les interesa, Sr. Fonollosa, es tener foto 
para mañana, y decir que el Ayuntamiento aprueba. Exacto, ya estábien que usted se den 
cuenta de lo que tenemos. 
 
El Sr. Alcalde diu: Jo li demano perdoni, Sra. Pérez l’interrompo un moment, jo demano a 
les persones que estan al públic que deixin d’intervenir al debat dels membres d’aquest 
consistori, no, no, jo no vull que marxin, jo l’únic que demano és que mantinguin l’ordre, 
això és una institució que cadascú dels representants dels diferents grups polítics, doncs 
tenen la paraula amb un ordre, ja veuen que tenen, no tenen límit temporal, poden dir allò 
que creguin, però sempre dintre d’unes formes, per tant jo sempre demano a les persones 
que ens venen a escoltar, siguin membres d’una PAH, o siguin ciutadans que evidentment 
ja ens agrada que vinguin, però sobretot que mantinguem l’ordre, procedeixi Sra. Pérez 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Solo acabar diciendo que el respeto no solamente es 
el orden, callarse en un pleno, el respeto también es que lo que se aprueba en este pleno 
se lleva a cabo, eso también es respeto, respeto a los ciudadanos, y respeto sobre todo a 
la gente que lucha, eso es lo que ustedes no saben hacer, ni harán jamás. 
 
El Sr. Alcalde diu: També demano silenci pel que fa referència als aplaudiments, malgrat 
aixequin un entusiasta i fervorós adhesió, però jo demano també aquest ordre perquè han 
d’intervenir altres companys.  
 
El regidor Sr. Francesc X. Arpal diu: Bé nosaltres entenem que la problemàtica aquesta 
existeix, és cert que en el parlament de Catalunya es va aprovar, per unanimitat, el eliminar 
l’IRPH, aquí a l’esmena que es presenta en el primer punt es diu denunciar l’actuació del 
govern de l’Estat, però clar hem d’anar més enllà perquè això no acaba aquí, en el 
parlament de Catalunya es va votar una cosa, i després quan va arribar a Europa en van 
votar una altra, perquè resulta que a Europa el PP, però també CIU, Ciutadans, el PSOE 
en aquest cas, es va abstenir, van també rentar-se les mans, van votar a favor de què 
seguis l’IRPH, això no m’ho invento jo, això ho poden mirar per internet que ho podran 
veure. Per tant està molt bé sempre denunciar el govern de l’Estat, però després a l’hora 
de la veritat a on realment es prenen les decisions doncs tirar enrere i votar lo que vota la 
majoria per dir-ho d’alguna manera, perquè es va guanyar per majoria. Per tant jo crec que 
abans de començar a parlar del tema, s’han de deixar les coses una mica clares en lo que 
és posicionament aquí que va tenir cada partit no?. que evidentment nosaltres a  nivell 
personal hi podem estar o no a favor en contra, però bueno en aquest cas representem 
uns partits que en el seu cas, van votar el que van votar, i el que van votar va ser això, 
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recolzar el que seguís endavant l’IRPH, i que jo sàpiga l’únic que va votar en contra, va ser 
BILDU i Podemos i prou. 
Bé d’altra banda com he dit abans, és evident que aquesta és una problemàtica que 
existeix fa uns anys quan aquestes persones van fer els seus crèdits amb aquestes entitats 
bancaries, es van fer en caixes, perquè la veritat sigui dita que l’IRPH qui l’ha utilitzat han 
sigut les caixes d’estalvis, que venien els seus pisos, fent les seves hipoteques amb IRPH, 
de les seves pròpies promocions de vivendes, perquè els bancs majoritàriament el que 
utilitzaven era el MIBOR, que va desaparèixer i tots els crèdits i hipoteques que estaven 
amb el MIBOR, van passar a l’euríbor. Clar això els hagués agradat també a totes 
aquestes persones que tenien l’IRPH, però que a l’hora de la veritat pel que hagi sigut no 
ha estat així, però jo crec que s’ha de dir també que tothom que té una hipoteca la tingui 
amb euríbor, o la tingui en aquest cas en IRPH, la que pot fer és mirar de aconseguir unes 
avantatges millors, més favorables per ells, i això ho fan molts ciutadans subrogant la seva 
hipoteca, i així amb la mateixa entitat bancaria, o la canvien d’entitat, és més es pot fer una 
subrogació amb una altra entitat bancària sense tenir que demanar-li permís a la pròpia 
entitat. Per això el 9 de desembre de 2007, el govern de l’estat va revisar la llei 2/1994, del 
30 de març, precisament per poder donar facilitats a les subrogacions d’hipoteques. És 
veritat que una subrogació té un cost, però és veritat també que en un curt espai de temps 
aquest cost doncs s’ha pogut recuperar i al final de la vida de la hipoteca doncs haurà 
valgut la pena fer aquesta subrogació. Per tant és evident que és un problema, però 
possibilitats n’hi ha, ara s’han d’utilitzar.    
 
La regidora Sr. Laura Ruiz diu: Subrogació d’hipoteca Sr. Arpal, és com quan un esclau 
canvia de propietari, pues exactament igual, subrogar hipoteca, si? Doncs a la propera 
assemblea els hi explica que tal li ha anat i demés i comparem casos. En qualsevol cas 
entrant en matèria el que ha passat avui és sota el meu parer Sr. Bargués, i em dirigeixo 
directament a vostè, és un exercici de prepotència que em penso que no és de rebut, no 
tots els dies tenim com a mínim, l’exercici democràtic de tenir una organització que 
presenta una moció, que s’ha currat un text, per cert que són persones que no 
necessàriament han de saber com redactar una moció, ni tan sols que és una moció, ni tan 
sols com funciona aquesta institució que tant demanem silenci en nom de la institució, 
democràcia en nom de l la ’institució, etc, etc, etc, no tenen perquè saber com fer una 
moció, ni com interpel·lar una institució, no obstant ho fan, i presenten una moció, amb els 
recursos que poden i que tenen, especialment el temps que és una cosa molt valuosa i que 
moltes persones darrera de la PAH, que no tenen, i ho fan, i presenten aquestes moció, i 
es troben amb una institució que haurien de  ferla seva, i sentir-se escoltats. I es troben en 
què presenten una esmena a la totalitat, si, si, sobre el mateix tema, però una esmena a la 
totalitat. Al final em penso que per sobre de tot és un menyspreu cap a l’altre text, no hi ha 
una diferència  tant substancial com perquè no s’hagi pogut esmenar el text original, no 
existeix una diferència tant substancial com perquè no s’hagi pogut treballar amb temps, i 
vostès han decidit presentar una esmena, tombar amb la seva majoria absoluta el text 
original, i aprovar el seu, i això per a mi és una falta del respecte, és un exercici de 
menyspreu i de prepotència per part de qui té la majoria absoluta, sota els qui no la tenen, 
però si la voluntat i la força per poder tirar-ho endavant. Ens sap realment greu, és una 
llàstima esperem que, de fet anava a dir esperem que no torni a passar, no tornarà a 
passar fins que no modifiquen el ROM, que ja fa com una any i mig que diem que 
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modificaríem el ROM, perquè primer entitats puguin parlar des del públic sense haver de 
demanar permís, perquè no es puguin presentar en l’últim minut esmenes a la totalitat i que 
quedi  la moció original sense poder-se ni tan sols llegir.  
Res més demanar en tot cas, agrair a  la PAH perquè hagi presentant i que segueixi en la 
lluita, bueno ya sabéis que nos vemos siempre que podemos, así que no voy a hacer 
ningún discursillo populista, ya sabéis quienes sois y mucha fuerza y para delante.  
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Donar la benvinguda als companys de la PAH, que 
tampoc no fa massa temps que ens vau visitar també amb una altra moció. Bé avui heu 
vist com actua l’equip de govern,  avui la gent de la PAH pateix aquesta esmena a la 
totalitatquan els grups que ha dit al companya Laura Ruiz, perfectament traslladable quan 
els grups presentem les mocions també amb temps, treballades, consensuades no amb la 
PAH, però amb altres entitats, associacions, etc, i després una esmena a la totalitat fa que 
aquesta moció no pugui tirar endavant. Nosaltres igual que s’ha decidit avui per part de 
MM, nosaltres a partir d’ara Sr. Alcalde i companys de l’equip de govern, si m’escolta, per 
moltes mocions que presentem i vostès facin una esmena a la totalitat, ja li anuncio que 
nosaltres sempre mantindrem la moció que hem presentat com original. Avui ho han pogut 
viure la gent de la PAH, i ho podran, de fet els que escolten habitual els plens ja saben com 
funciona això, és una costum que hem vingut denunciant. 
El tema del ROM ja ha sortit, efectivament una junta de portaveus darrera de l’altra vostès 
diuen farem una reunió per modificar el ROM, nosaltres ja vam proposar algunes 
modificacions amb bon criteri, vostès van dir no quan fem la modificació a la totalitat, però 
passen els mesos i les setmanes i no es fan. 
En quant el tema que ha comentat la meva companya Raquel Pérez, efectivament parlem 
d’aquesta moció de 4 ó 5 anys, però després estarem atentsa les respostes de l’últim ple 
de totes les mocions que s’han fet durant l’any que estem a punt d’acabar, perquè 
marxareu, o perquè no es podran escoltar perquè ens ho donen per escrit, volem saber 
quin seguiment s’ha fet, no de la PAH, sinó dels celíacs, etc, etc. 
Sobre el tema igual de les sancions, ajuntaments governats per esquerra i altres que no 
són d’esquerra, estan aplicant el tema de les sancions, em vindria al cas ara per exemple 
un ajuntament pioner, que és l’ajuntament de Terrassa a on, suposo que la PAH del Vallés 
estan treballant colze a colze, perquè la gent no es quedi sense pis, o sense domicili, i 
ficant sancions i fortes, a les entitats bancàries que per cert estan reaccionant. Nosaltres 
vam preguntar en dos o tres plens, avui ho tornarem a fer no se’ns ha contestat, relacionat 
amb l’habitatge, si la Generalitat, el departament oportú havia enviat una relació dels 
habitatges que havia buits que podien ajudar a solventar aquesta problemàtica, 
buenotranquiloya la tenemos, 40 i 18, 40 que es pot anar a viure ja, i 18 que falten per 
rehabilitar, després de molt lluitar, ho hem aconseguit dels nostres grups del parlament de 
Catalunya. I nosaltres, el nostre grup està treballant sobre el tema dels desnonaments i us 
tinc que dir que ens sentim orgullosos d’haver pogut paralitzar amb les entitats bancàries 2 
ó 3 desnonaments, segurament és una de les millors feines que hem pogut fer des de què 
va començar aquesta legislatura i continuarem igual. 
I finalment us encoratjo a continuar en aquesta lluita, abans ha sortit aquí esquerres i 
dretes, escolta’m això és una lluita de tots, entenc, més aviat de les esquerres, en fin, que 
aquí, tindria que ser una lluita de tots, a lo  millor no m’he expressat bé, tindria que ser una 
lluita de tots, eh, i per tant us encoratgem a que compteu amb el PSC,  a on sigui, si tenim 
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que donar un cop de ma, us ho donarem, i segurament si que la meva companya està 
buscant el sentit de la votació que deia, però si tenim que remoure si un ha votat una cosa 
o una altra, aquí estaríem bastant estona dient un i dient l’altre. Per tant nosaltres aquesta 
moció Sr. Alcalde, presentada alternativa votarem en contra, ja ho hem dit abans i votarem 
a favor de la que ha presentant la PAH.  
 
El regidor Sr. Bargués diu: Bona tarda i agrair les seves intervencions, jo crec que aquí 
estem per arribar a acords, he estat evidentment amb la PAH hi ha un contacte continu, 
ens veiem de forma mensual, estem treballant de forma regular precisament això que vostè 
ara aboca  a Terrassa i que vostè diu potser d’oïda, nosaltres ja estem treballant perquè 
qui té els recursos que és la institució de l’Ajuntament de Martorell, que té l’oficina local de 
l’habitatge, que té els tècnics, que té les advocades que fan  el servei d’assessorament és 
clar facin la seva feina ben feta i per això amb els companys de la PAH estem esperant per 
tenir una reunió amb gent de Terrassa precisament per tenir les millors pràctiques que es 
puguin fer, però no de “boquilla” no, això ho fem amb reunions de treball i ho fa 
l’Ajuntament de Martorell que és a qui li pertoca garantir les condicions de l’habitatge i tot el 
relacionat amb aquest tema. D’altra banda tal com ja Sra. Raquel vostè evidentment no ho 
sap perquè tampoc escolta, però jo li explico, la PAH no és un ens que... tal i com els hi 
comentat doncs hi ha gent de tot tipus i color,  gent molt derechona, hi gent molt capellans, 
hi ha gent com vostè i hi ha gent la Laura Ruiz, i usuaris i gent necessitada de la PAH molt 
probablement estiguem tots al bombo, d’acord ? Si us plau, estem tots al bombo, jo demà 
puc ser un usuari i un ferm defensor de la PAH com actualment sóc, es a dir ningú d’aquest 
Ple , si us plau Sr. José, qualsevol de nosaltres potser una persona afectada per la PAH, 
dit això el que no podem fer aquí Sra. Laura Ruiz és aquests exercicis de democràcia 
verbal que ens enerva perquè al final els representants legals de tot el poble, no d’una part 
del poble o d’un col.lectiu, de tot el poble, no deixa de ser sinó el plenari d’aquesta sala, i el 
plenari d’aquesta sala qualsevol moció que s’entra s’ha de consensuar i s’ha d’enviar a 
treballar amb la majoria.  
 
El Sr. Alcalde diu: Si us plau, jo els hi he demanat abans que mantinguin, si us plau, jo he 
demanat que estiguin en silenci, poden romandre en la sala de plens però han d’estar en 
silenci, sobretot quan està parlant qualsevol regidor, no es pot interrompre cap regidor, 
perquè miri, en democràcia es pot parlar absolutament de tot però sempre amb les 
institucions i en  la forma que toca i en el temps que toca, per tant, en aquest moment si 
vostès volen intervenir podran tenir al final del Ple un programa de participació ciutadana 
que s’inicia just quan s’aixeca la sessió del Ple, per tant si volen es poden esperar i 
després poden intervenir però mentre parlin qualsevol dels regidors representants de 
qualsevol dels grups municipals vostès han de romandre en silenci i jo els hi ho demano i 
els hi ho prego. Gràcies. 
 
El regidor Sr. Bargués diu: Bé, regidora Ruiz al final la imposició de textos és el que no 
podem permetre, no es pot permetre una imposició de text, igual que ha dit el regidor 
Tomàs mantenir la  moció original, cap grup polític que no tingui la majoria i aquí hi ha cap 
grup que la tingui hem  de consensuar les mocions que apliquem, ergo , no hi pot haver-hi 
en un consistori cap imposició de cap col.lectiu d’una moció perquè la moció per qui ha 
d’estar treballada és pels representants del poble. Dit això, també els he explicat als 
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senyors de la PAH que facin el favor de quan enviïn la moció que la enviïn si us plau a tots 
els grups polítics, al final acabarà passant exactament el mateix, una moció no pot ser mai 
l’original perquè si busquem el consens al final quedarà modificada i adaptada buscant la 
majoria d’aquest Ple. Aquí avui aprovarem això per majoria i aquesta moció que avui 
aprovarem no té cap diferència, i això Sra. Raquel com que les té les pot mirar, digui’m si 
us plau quina diferència hi veu no té cap diferència respecte a la que vostès han presentat.    
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: I per què imposa per majoria absoluta la seva moció ? 
No, m’agradaria saber-ho perquè clar parlem de consens  però hem rebut en cap moment, 
no, no clar és que arriba un punt en el què és impossible callar, eh, per favor... parlar 
d’imposició, imposició del que heu fet vosaltres que s’ha aprovat per majoria absoluta la 
seva esmena, per favor... imposició. 
 
El Sr. Alcalde diu: Sra. Ruiz, miri’m, escolti’m un moment, tindrà temps desprès  d’una 
altra intervenciód’explicar tot allò que cregui però vostè, precisament vostè que és regidora 
d’aquest Ajuntament ha de mantenir l’ordre i vostè ho sap, jo només li demano això, igual 
que a la resta de membres, desprès té una intervenció on pot exposar tot això que cregui, 
però si us plau no interrompem perquè si no...ningú la interromput a vostè  mentre parlava, 
d’acord ? Procedeixi Sr. Bargués.   
 
El regidor Sr. Bargués diu: Si l’esperit d’aquesta moció no només es manté, si no que a 
més es reforça i es millora...  
 
El Sr. Alcalde diu: Miri jo em sembla  que estic tenint molta paciència, els hi he demanat a 
vostès, no, no escolti’m un moment, escolti’m, potser si, potser si, jo els hi he demanat i 
suposo que ho entenen, a la vida es pot parlar absolutament de tot, de tot però amb ordre, 
amb ordre i sobretot deixant parlar a aquells que pensen diferent a tu, per tant, escolti’m jo 
els hi demano ordre perquè sap que passa que això és l’Ajuntament de Martorell i aquesta 
és la sala del plenari i estem celebrant una sessió plenària i per tant, jo els hi demano que 
estiguin en silenci perquè tots i cadascun d’aquests senyors que són els portaveus de 
grups municipals puguin expressar la seva opinió sobre un punt concret, no hi ha res pitjor, 
cap enemic més gran de la democràcia que la intolerància, per tant, han de tenir respecte 
pels que pensen diferent i deixar-los expressar i entre altres coses la meva feina en aquest 
saló plenari és el de mantenir l’ordre perquè tothom pugui expressar lliure i voluntàriament 
les seves opinions, per tant jo els hi demano no només a vostès que són els espectadors 
sinó a la resta de regidors que es pugui tenir un debat tranquil sobre el punt que estem 
tractant, que és una moció sobre l’índex de referència de préstecs hipotecaris, si us plau 
els hi demano, els hi demano també que m’ajudin a  portar un cert ordre en el debat. 
Gràcies .   
 
El regidor Sr. Bargués diu: Simplement i no reiterar tal com el mateix dijous li vaig fer 
arribar al grup proposant les esmenes que presentàvem, fins avui fa dos minuts abans 
d’arrencar el Ple encara estaven en assemblea decidint el que farien, les opcions poden 
ser les mateixes Sra. Laura Ruiz, cap problema, podem retirar la moció i deixar-la pel mes 
següent i la treballarem, però la treballarem Sr. Tomàs, la treballarem tots els grups que 
estem aquí, aquesta també podria ser una opció, però clar això ja se’ls hiha ofert als 
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senyors de la PAH, quines possibilitats voldrien i per això tirarem endavant aquesta que és 
la que recull la sensibilitat de la majoria. 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Quina pena Sr. alcalde això que està veient, una 
associació que treballa per un bé comú i que hagi de sortir d’aquest Ple de l’Ajuntament 
perquè no estan d’acord amb totes les esmenes que l’han fet, gràcies, quina pena Sr. 
alcalde, aquesta és la seva gent, la gent de Martorell, sap ? Quan vostè parla de respecte 
m’agradaria que veiés, mirés quantes vegades m’interrompeix concretament a mi en totes 
les intervencions que faig, m’agradaria que això ho revisés. Sr. Bargués, em fa pena, em fa 
pena veure’l així en aquesta situació, en fa pena que digui que jo no men’entero i que faci 
servir els recursos que fa CiU que no me n’entero de res. Digui’m si us plau, a la moció que 
van aprovar fa quatre anys, vostès, no jo, vostès,  que deien que els bancs que haguessin 
fet a la gent fora de casa seva no treballaria l’Ajuntament amb ells, quin són ? Digui’m 
quina relació de bancs han deixat de treballar, perquè penso que treballem amb tots,  amb 
absolutament tots,  que no me n’entero ? o que vostès no respecten el que es fa en aquest 
Ple ? Que no me n’entero ? Vol dir que no me n’entero ? Quina diferència hi ha entre una  
moció i una altra ? Per respecte vostè hauria d’haver deixat que aquesta gent presentés la 
seva  moció, per respecte perquè com vostè diu en un tema de contingut no hi ha tanta 
diferència, per què no es deixa presentar aquesta  moció ? per què la volen fer seva ? si 
tothom ho sap que vostès no recolzen  tot això, no, com ho recolzem ? Com ? A mi  me da 
pena ver a esta gente que se tiene que marchar del Pleno presentando una moción que 
busca una mejora para la gente a la que están asfixiando los bancos, y que usted un señor 
de izquierdas, como sus compañeros de izquierdas, de CiU ya no me lo espero, ¡ pero de 
los compañeros de izquierda !. Con solo un  voto de ustedes señores de izquierda esto 
cambiaría, pero ustedes están de acuerdo con el gobierno, ustedes están de acuerdo con 
CiU y con las políticas derechonas de CiU, están de acuerdo. Que pena Sr. Bargués, que 
pena Sr. Corral, que pena Sra. Míriam. Per mi és una pena veure això, no li fa vergonya 
veure això ? Populista, Sra. Ruiz, si es estar con las clases populares, yo siempre estaré. 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz diu: En primer lugar, me parece que te has colao, eh, vaya 
me sabe mal hablar en plata pero, ah no, no, yo no la conozco a usted, lo único que sé es 
que se ha tomado como un ataque una cosa que no tenía nada que ver, no se ofenda 
usted. Entiendo que cree que la he llamado populista, no me lo parece la verdad, pero 
bueno le pido disculpas honestamente, no es que no tenga nada que ver con usted, pero 
bueno, ah no, no si tiene razón pero me ha pillado descolocada. 
Bueno, primer demanar disculpes per la interrupció d’abans no m’he pogut controlar, no 
repetiré el que he dit abans Sr. Bargués, penso que en política hem de tenir mà esquerra, 
eh, mai millor dit , hem de tenir mà esquerra i saber arribar  a acords, i és normal en una 
negociació encara que sigui per una moció, senzillament per una  moció, per quatre coses 
que es podrien haver arribat a acordar que l’enrrocament d’una posició i l’enrrocament de 
l’altre al final es retroalimenta, vostès presenten  amb la majoria absoluta per endavant 
presenten una esmena a la totalitat, i què esperen que faci l’altra part ? Que esperen que 
faci   ? Que s’agenolli, que ho accepti perquè si, no, s’enrroca i diu  pues ara no te la 
compro, és que és normal, per tant demanar-li no ja no la retiri, òbviament aquesta gent ha 
marxat del Ple, han marxat amb la sensació que això no funciona que presenten que fan 
una proposta i que no s’aprova, que es presenta la que al final los números sacanadelante 
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i això, sap vostè el que genera això ? Antipolítica, punto y pelota, és que no genera una 
altra cosa i és una gran, gran decepció personal i política però una gran decepció, res més 
a dir, és que no tinc res més a dir.    
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: De forma molt breu, m’ha sorprès diríem positivament 
entre cometes que vostès conjuntament amb la PAH pel que han dit avui després d’un 
quant temps tinguin una reunió de Terrassa m’ha semblat entendre això, però bé jo ja li he 
dit que aquesta gent ja feia temps, l’Ajuntament de Terrassa que està treballant sobre 
aquest tema, si és tard bona sigui aquesta reunió. Ha comentat que l’Ajuntament és qui té 
la potestat de treballar sobre aquests temes jo no he dic que no ho estigui fent, però 
intensifiquin aquesta feina, intensifiquin aquest esforç, perquè la sensació ciutadana 
evidentment vostè ha parlat d’un bombo de que tots podem estar en el bombo aquest, però 
clar a lo millor si no surt el número mai del bombo doncs la gent té la sensació de que 
aquests departaments que vostè ha anomenat no funcionen, té la sensació quan a un 
segurament no li resolen el seu problema pot pensar que no funciona, la veritat és que 
nosaltres no tenim massa referència, les poques vegades que hem anat a veure aquests 
departaments que vostè ha comentat, no sé tampoc els motius entenc que tampoc és fàcil, 
no acaben de funcionar, malgrat l’esforç que fan eh,  que això, digui ?... com vostè abans 
m’ha dit que no sé que deia... remugava, no sé si vostè també, ah vale, perdoni, perdoni. I 
en quant al tema de consensuar les mocions, si em sembla bé Sr. Bargués, si això es fa,  
però vostè m’està demanant que consensuï una  moció que m’acaba de  donar ara fa tres 
minuts, tres, deu minuts que portem o un quart d’hora sobre aquest tema, 
nosaltresentenem algunes esmenes  en algunes mocions que s’han anat fent i ja ho han 
vist vostès darrerament si no és una esmena a la totalitat que són esmenes que són 
coherents nosaltres hi serem en aquest consensuat però d’aquesta manera, no, i jo ja no 
em vull allargar més, ja hem dit el nostre sentit de vot, res més.    
 
El regidor Sr. Bargués diu: Jo realment aquí  no sé qui instrumentalitza i  polititza a la 
plataforma d’afectats de  la hipoteca, no sé qui ho fa, deixo la pregunta a l’ aire, jo crec que 
vostès tenen les responsabilitats si les volen entomar, és a dir, si  se senten com a legals 
representants i ètics i morals de la plataforma doncs que els hi expliquin com funciona el 
tema d’entrar una moció a l’Ajuntament, perquè està clar que si una  moció et diu en una 
part expositiva que és la meitat de la moció original, és a dir els senyors de la PAH poden 
ser uns aficionats o poden ser voluntariosos, però el que està clar és que no ho treuen de 
la màniga, és una cosa que ja existeix. Si vostès es presenten al grup municipal de Movem 
Martorell, ens presenten una moció el dilluns al vespre, el temps físic que tenim, el temps 
material que tenim d’atorgar, de buscar i de comparar les mocions per veure que hi ha de 
millorable, si tenim una  moció original que en la part expositiva acaba dient: ... “finalment 
afegir que reputats catedràtics en matemàtiques també ho avalen amb els seus informes 
sobre l’IRPH” amb uns acords que al final és posicionar-nos el primer a favor de les 
famílies, el segon redactar un compromís ètic, el tercer, sembla mentida que això ho faci la 
PAH però que vostès quan ho presentin al Ple, el filtre aquest, aquesta feina política l’han 
de fer, i més si agafen la bandera de la PAH, és dir-li escolta’m a Martorell no cal  que 
garantirem la informació dels mitjans personals perquè tenim dues advocades que fan un 
servei per les tardes aquí a Martorell i que tenen experiència no contrastada, no, són 
especialistes boníssimes en això, ja els tenim aquests recursos, clar quan tota la moció 
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s’aguanta amb pinces i la proposta que li faig al Sr. Simón el dijous per la tarda és dir-li 
escolti’m hi ha una moció que hem aprovat per unanimitat en altres municipis de 
Catalunya, escolti’m, em va donar llargues, ens va dient això és una cosa de la PAH, doncs 
ja està, una cosa de la PAH, abaix i això, no, no... perdó, vostès hi eren abaix ho han vist, 
he baixat cinc  minuts abans de començar que estaven reunits en assemblea amb la 
plataforma i els hi explicat com funcionava i quines possibilitats hi havia i el que podien fer, 
total , l’únic que els hi puc explicar és que aprovarem la moció, que aquesta moció és una 
moció que va per la millora de les famílies, d’aquestes tres-centes mil famílies que hi ha a 
Catalunyaamb aquest índex , amb aquesta referència de preus i que la lluita és de tots, i el 
govern de Martorell no en defuig, no en defuig perquè és dels dotze, està entre els dotze 
primers de tot l’estat espanyol que més euros dedica per ciutadà en política socials, escolti 
bé, el tercer municipi de Catalunya que dedica més calers més euros per ciutadà en 
polítiques socials, i evidentment el cas de l’habitatge està dintre d’aquest paquet d’ajudes, 
per això ho aprovarem i sobretot ho aprovarem perquè defensa a les persones afectades.    
 
Votació a la moció:  Sotmesa  a votació és aprovada 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 I CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I 
ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, i SERGI CORRAL I BARÓN, 9 vots en contra dels 
senyors/es LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MÁRQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN 
LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMON CABRERA, LAURA RUIZ 
SIGÚENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, i RAQUEL PÉREZ 
MARTÍNEZ, i 1 abstenció formuladea pel senyr FRANCESC J. ARPAL MACIÀ:   
 
“Atès que l'any 2009, la Unió Europea va considerar els tipus de referència hipotecària 
IRPH Bancs, IRPH Caixes, IRPH CECA i IRPH Entitats com a sospitosos i fàcilment 
manipulables i, per aquest motiu, va instar el Govern espanyol a suprimir-los per garantir 
els drets de la ciutadania afectada.  
 
L'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, estableix el 29 d'abril de 2013 com a data límit 
per a la desaparició dels tipus de referència hipotecària IRPH Bancs, IRPH Caixes i IRPH 
CECA, així com l'obligació del Govern de regular un règim transitori per a les hipoteques 
referenciades a aquests, però manté l'índex IRPH Entitats (Tipus mitjà dels préstecs 
hipotecaris a més de tres anys, per a adquisició d'habitatge, concedits per les entitats de 
crèdit a Espanya).  
 
Atès que el 27 de setembre de 2013, després que el Grup Popular al Senat utilitzés la 
seva majoria absoluta per rebutjar les esmenes de diversos grups, que pretenien la 
substitució d'aquest IRPH Entitats per l'Euríbor amb un suplement màxim d'un punt 
percentual, i negués, un cop més, la possibilitat d'un debat públic sobre una disposició que 
afecta aproximadament a un milió i mig d'hipoteques a tot l'Estat, de les quals, més de 
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300.000 corresponen a famílies catalanes, el Congrés dels Diputats va aprovar la "Ley de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización".  
 
Aquesta Llei incorpora la disposició addicional número 15 que estableix que, per a totes 
aquelles hipoteques que no tinguin un índex substitutiu de l'IRPH o l'índex substitutiu no 
existeixi, se substitueixen els tipus a extingir per l'índex IRPH Entitats, basat en uns 
paràmetres que la Unió Europea va considerar sospitosos i manipulables, i que inclou un 
coeficient corrector per tal de mantenir els tipus d'interès al mateix nivell.  
 
Atès que aquesta situació injusta que, segons l'Agrupació d'Afectats per l'IRPH, suposa un 
increment mensual d'uns 300 a 400 euros per família i agreuja la situació de crisi que 
pateix la majoria de la població, ha estat denunciada per part de les famílies afectades, així 
com per diversos grups parlamentaris, que han reclamat la substitució d'aquests tipus a 
extingir per l'Euríbor amb un suplement màxim d'un punt percentual (Euríbor+1).  
 
Atès que aquesta càrrega addicional i injusta és causa de nombrosos impagaments 
hipotecaris i per tant, d'execucions hipotecàries, desnonaments i patiment psicològic per a 
moltes famílies. Aquesta és la veritable estafa del sistema financer sobre la ciutadania i 
demostra, un altre cop, el poder que el sistema financer té sobre la democràcia.  
Atès que el mes de setembre de 2013, el Jutjat de Primera Instància de Collado-Villalba 
(Madrid) va suspendre una execució hipotecària, en considerar que: "Establecer el IRPH 
como índice en sustitución del Euríbor resulta más perjudicial para el prestatario, lo que da 
lugar a declarar dicho índice como abusivo".  
 
Atès que el mes de juliol del 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció sobre 
les actuacions previstes a favor de les persones afectades per l'índex de referència dels 
préstecs hipotecaris. Al mateix temps, la pressió popular ha aconseguit que el poder 
judicial es posicioni clarament en contra d'aquesta actuació del Govern de l'Estat. Així, en 
els dos darrers anys, diverses sentències emeses, com la del mes d'abril del 2014 del 
Jutjat Mercantil núm. 1 de Sant Sebastià i les dues sentències dictades el 25 de març de 
2015 pel Jutjat Mercantil núm. 7 de Barcelona (que han declarat la nul·litat, per abusiva, de 
la condició de contractació que establia com a referència l'Índex IRPH Caixes i l'IRPH 
entitats, respectivament i que condemnen les entitats financeres demandades a retornar al 
prestatari les quantitats satisfetes en virtut de la clàusula anul·lada), han generat una 
jurisprudència molt clara sobre la matèria, que obliga a les administracions a moure fitxa en 
defensa dels i de les consumidores.  
 
Atès que les esmentades sentències declaren que les entitats bancàries, en establir 
aquestes clàusules financeres que referencien el tipus d'interès a l'IRPH, han infringit les 
normes de transparència i que, a més, aquestes clàusules tenen caràcter abusiu.  
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Atès que el Síndic de Greuges de Catalunya, en les conclusions del seu informe "La 
protecció dels afectats per l'índex de referència dels préstecs hipotecaris", presentat el mes 
de setembre del 2015, afirma que: "En aquest sentit, caldria que es plantegés retirar l'IRPH 
d'entitats com a tipus oficial, atesos els dubtes raonables quant a la legalitat de l'IRPH com 
a índex de referència". Així mateix, el Síndic recomana que, en el cas que ho demanin les 
persones interessades, les hipoteques pactades amb l'IRPH siguin renegociades amb 
índexs més ajustats als índexs actuals del mercat. El Síndic també recomana al Parlament 
de Catalunya que insti l'Estat a modificar la disposició addicional quinzena de la Llei 
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internalització, en el 
sentit de determinar com a tipus de substitució l'Euríbor més el diferencial actual de mercat 
o bé de derogar la novació automàtica dels préstecs i permetre la negociació individual de 
l'índex de referència de substitució.  
 
Atès que els ajuntaments, que som les administracions que estem fent front a les 
conseqüències de l'estafa immobiliària, denunciem que aquesta regulació injusta manté i 
augmenta el patiment dels nostres veïns i veïnes, així com la quantitat de recursos que les 
administracions locals hem de dedicar a pal·liar les conseqüències d'una transferència 
injusta de recursos dels més pobres als més rics.  
 
PRIMER.- El Ple de l'Ajuntament de Martorell es posiciona a favor de les persones 
afectades i rebutja i denuncia l'actuació del Govern de l'Estat, en mantenir per als préstecs 
hipotecaris uns tipus de referència abusius mitjançant la Disposició Addicional Quinzena de 
la "Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización".  
 
SEGON.- Exigir al Govern de l'Estat la modificació de la Disposició Addicional Quinzena de 
la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización i la tramitació urgent d'una 
reforma que, en la línia del que demanen les persones afectades, estableixi com a tipus de 
referència per als préstecs hipotecaris l'Euríbor + un màxim d'un punt.  
 
TERCER.- Exigir al Parlament de Catalunya que insti l'Estat a modificar la Disposició 
Addicional Quinzena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la 
seva internalització, en el sentit de determinar com a tipus de substitució per als préstecs 
hipotecaris l'euríbor més el diferencial actual de mercat o bé de derogar la novació 
automàtica dels préstecs i permetre la negociació individual de l'índex de referència de 
substitució.  
 
QUART.- Elevar a les Associacions Municipalistes (ACM, FMC, FEMP i AMI) i traslladar al 
Síndic de Greuges i a la Defensora del Poble, la voluntat d'utilitzar totes les vies 
d'impugnació disponibles per deixar sense efecte aquesta regulació injusta.  
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CINQUÈ.- Traslladar a les entitats bancàries que tenen alguna seu a Martorell la voluntat 
del Ple d'aquest Ajuntament de defensar els interessos de la ciutadania en aquest tema, i 
reclamar-les un canvi a índex Euríbor + un màxim d'un punt per a totes aquelles 
hipoteques afectades per l'IRPH.  
 
SISÈ.-  Coordinar l´assesorament i l´ajuda de les personones afectades per la revisió de 
les clàusules (IRPH) a travès dels diferents serveis municipals com ara són:  l´Oficina Local 
habitatge (OLH) , el Servei d´Intermediació en Deutes de l´Habitatge (SIDH),l´Oficina 
Municipal de Informació al Consumidor (OMIC) i els Serveis Socials Municipals. Tot 
recollint amb caràcter anual, a travès de les diferents memòries dels esmentats serveis, els 
impactes d´aquesta problemàtica a fi de poder avaluar i establir les messures correctores i 
de millora que fosin ncessàries.   
 
SETÈ.- Que, en la línia de la moció aprovada pel Parlament de Catalunya, l'Ajuntament de 
Martorell impulsi un Compromís Ètic que condicioni la possibilitat o no, per part de 
l'administració local, de mantenir relacions comercials amb les entitats financeres que no el 
subscriguin, sempre que no repercuteixi econòmicament de manera negativa a 
l’Ajuntament. En aquest document, s'incorporaran des de compromisos en relació a 
l'acceptació dels mecanismes de mediació previstos a la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del 
Codi de Consum de Catalunya, fins a la supressió de les clàusules abusives (entre les 
quals, l'IRPH), així com una moratòria de desnonaments o d'altres que es considerin 
adients.  
 
VUITÈ.- Donar trasllat dels acords anteriors a l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya,Associació de Municipis per la 
Indepndència, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Síndic de Greuges, la 
Mesa del Parlament de Catalunya, la Mesa del Congrés dels Diputats, l'Agrupació 
d'Afectats per l'IRPH i la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH), i fer-los públics 
als mitjans habituals de difusió de l'Ajuntament de Martorell.” 
 
7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP SOBRE ELS 
COMPTADORS TELEGESTIONABLES A MARTORELL. 

La regidora Sra. Remedios Márquez diu: 
 
Es retira de l’ordre del dia 
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PUNT D’URGÈNCIA : 

 
Sotmesa  a votació la seva urgencia, que és 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 I CLARAMUNT, LLUÍS TOMÀS 
MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO 
CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD 
SÁNCHEZ GAYA, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI 
CORRAL I BARÓN, i RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ, i 1 abstenció formulada pel senyor 
FRANCESC J. ARPAL MACIÀ, es passa a l’exàmen del punt següent: 
 
8. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS PRESENTADES A 
L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
MARTORELL PER A L’EXERCICI 2017, I D’APROVACIÓ DEFINITIVA D’AQUEST 
PRESSUPOST. (EXP. 3462/2016-G). 

 
El regidor Sr. Casasayas diu: Bona nit, el que portem avui a aprovació és un punt en el 
que es desestimen les al·legacions/reclamacions que tant el Partit dels Socialistes, com 
Som Martorell han presentat al pressupost de l’Ajuntament. 
Tal com diu l’informe de la interventora, cap, insisteixo, cap de les al·legacions fetes tenen 
cabuda dins les causes que contempla l’article 170.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 
En el seu punt 2 es diu: 
Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta 
ley. 
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la 
entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legitimo 
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados 
o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. 
Evidentment, cap de les reclamacions fetes per aquest dos grups municipals es poden 
encabir en aquest tres punts de la llei. 
Aleshores, si saben que les al·legacions seran desestimades, per què les fan? 
La meva conclusió es que tenen dos objectius principals i algun de secundari. 
1) El que s’intenta es retardar l’acció de govern. S’intenta per part d’aquests dos grups que 
el govern no pugui du a terme les politiques que té previst portar a terme a partir de l’u de 
gener. Prova d’això es que les al·legacions i reclamacions, tot i entregant-se, com no podia 
ser d’altra manera, dins el termini previst per la llei, es presenten, la del Partit dels 
Socialistes divendres 16/12 a les 11.15 del matí i la de Som Martorell també divendres a 
les 13.32 hores. Recordem que el termini acabava el divendres a les 15 hores.  
No era possible entregar-les abans? Han tingut un mes per preparar-les des del 21 de 
novembre. Però no, van a última hora. Prova palpable que el primer objectiu és cert, es 
pretén principalment retardar l’acció de govern. 
2) Un segon objectiu que es busca és el minut de glòria. Poder dir que es fan propostes i 
que el govern les desatén. Poder, encara que sigui amb inexactituds, dir que alguna 
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proposta hi ha. Però és ben pobre el que al·leguen. Tenim tot un poble per actuar-hi i 
només se’ls hi acuden aquests punts per al·legar. Nosaltres mateixos que estem al govern 
tenim molts més punts per anar millorant Martorell. El que succeeix és que s’aniran 
realitzant durant la legislatura. Però vostès que no tenen cap responsabilitat i poden fer tota 
la demagògia del món, tan sols tenen aquestes propostes? 
Està clar que el que es persegueix són aquests objectius. 
Quan vam estar discutint el pressupost el passat mes de novembre, les propostes poc 
treballades que van fer les hi va manar desmuntant una a una i demostrant que la majoria 
estaven incloses en el pressupost i que vostès, Sr. Tomás, el que estaven fent era sobre 
propostes de l’equip de govern demanar més diners. Si el govern diu que hi dedicarà 
303.000 € a la atenció a la dependència i la teleassistència vostès demanen que siguin 
més. Per que? Tenen algun estudi, alguna informació, que digui que s’han d’incrementar 
aquestes partides. 
L’informo que actualment en cap cas d’aquests serveis existeix llista d’espera. Actualment 
hi ha397 usuaris entre SAD i TAD. Però en el cas, improbable, que es necessitessin més 
diners per part de l’Ajuntament de Martorell s’hi posarien. Ja saben tots vostès que quan a 
polítiques socials Martorell està reconegut que està dins els 12 municipis més ben dotats 
per aquestes polítiques de l’Estat espanyol. Un del 12 més excel·lents. 
Quan diem que a foment de la ocupació hi dedicarem 58.000 € tenen algun estudi que 
digui que es necessiten més diners. En quin programa? 
Quan al comerç local, tenim uns acords amb les associacions de botiguers amb unes 
quantitats de diners assignades, vostès volen una altra destinació del diners?  
Ens demanen que invertim en habitatge social. I entenem que d’habitatge social no n’hi ha 
mai prou, però déu n’hi do de l’habitatge social que hi ha a Martorell. Saben vostès la labor 
de l’empresa local d’habitatge en quan a intermediació entre propietaris i inquilins de 
vivendes? Estem gestionant els contractes de 129 pisos. Saben a quanta gent ha afectat la 
tramitació d’ajuts al lloguer? Doncs hem gestionat 425 expedients corresponents a 425 
sol·licituds d’ajuts al lloguer de 425 famílies. Ja ho entenc que vostès ho trobin poc. Però 
déu n’hi do de la feina feta. I sobre tot és molt fàcil dir ”jo en faria més” 
Parlen com cada any de la reducció de les partides de publicitat, atencions protocol·làries i 
relacions institucionals, així com les de caire religiós, Abadia de Montserrat i Verge de la 
Mercè. 
És un discurs reiteratiu, per mi demagog del tot. Intenten, tot i saber que les partides 
dedicades són extremadament petites en comparació a altres ajuntaments del mateix 
tamany, insisteixen sobre aquests temes perquè creuen que la població amb menys 
informació que vostès els hi farà costat. Busquen excuses, però saben que els diners 
dedicats a aquestes partides són mínims. Per això ni els mencionen. Podríem no posar cap 
d’aquestes partides al pressupost i vostès seguirien dient que s’han de reduir. 
Atencions protocol·làries  10.000€ 
Publicitat    68.500€ 
Relacions institucionals  30.000€ 
D’aquesta publicitat els primers 20.000 € són per els anuncis oficials que ha de fer 
l’Ajuntament, publicant avisos i edictes, obligats per la llei i els restants 48.500€ són per 
tota la informació que s’ha de donar als martorellencs de totes les activitats que es fan. Ho 
troben desmesurat ? La veritat jo no. No crec que sigui cap quantitat elevada, per totes les 
coses que es publiciten a Martorell. 
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Quant a relacions institucionals, en la partida de despeses diverses que vostè deu voler dir, 
ja que no n’hi ha d’altra, la partida es limita a 30.000€, i es financen moltes accions, per 
exemple els calendaris, tant la creació, com la edició. Aprofito per comentar a tots el 
martorellencs que ens escolten que els calendaris de 2017 ja s’estan repartint i que tenen 
una molt bona acceptació. Hi ha també els punts de llibre que es fan per la Fira, les roses 
de Sant Jordi, la projecció de la opera des del Liceu que es va fer en el Progrés, i tantes 
altres coses. 
Respecte al pagament a l’Abadia de Montserrat, vostès mateixos ja saben que 
pràcticament tots els pobles de l’entorn de la muntanya participen en el finançament de la 
Fundació Abadia, com a símbol català que és. Respecte a la Mercè, ja sabem la il·lusió 
que a vostès els hi fa col·laborar en cooperacions internacionals. Hi havia un moment a la 
història que el Partit Socialista abogava per dedicar més del 0,7% a cooperació 
internacional. Ara ja sabem que el caràcter social del seu partit ha canviat. Almenys a 
Martorell. 
Les tres últimes reclamacions també són per nota. 
Sigui com sigui volen que tots els serveis es prestin via personal propi, quan l’Ajuntament 
de Martorell és un dels que més serveis presta amb personal propi. Compari la plantilla del 
nostre Ajuntament amb la dels pobles del voltant: Sant Andreu de la Barca, Olesa, 
Esparreguera, Abrera. Som dels ajuntaments que més personal propi te. Evidentment que 
en podríem tenir més, però on es el límit? Doncs per tenir una mesura ens hem de 
comparar amb els ajuntaments del voltant. 
Volen que comprem un vehicle elèctric i diuen no sabem si ja en tenim, però comprin un 
més. Confirmem de nou la política del “un més” 
I ja per reblonar el clau ens demanen especificació dels conceptes reflectits a la partida 
“Ajuts a les famílies pel pagament d’impostos i taxes” quan saben perfectament que encara 
s’han de fer unes bases per veure com s’aplica i a qui i en quines condicions. 
Respecte les inversions, ja ni tan siquiera són propostes, en elles ens demanen en la major 
part conèixer, conèixer quins carrers, quins edificis, quins projectes participatius. Tot això 
ho aniran coneixent en el moment que es portin a termini les inversions i sobre tot, quan 
com ja sap estigui feta la metodologia pels pressupostos participatius. 
Ja ho veu, l’únic que estan buscant amb aquestes reclamacions és retardar l’acció de 
govern i tenir el seu minut de glòria dient que vostès n’hi posarien una mica més. 
En el cas de Som Martorell, la resposta es més curta: 
1.- no hi ha en el pressupost cap subvenció de 120.000 € a la societat Progrés 
2.- No dedicarem 100.000 € a pipicans. Sí que arreglarem els que ja hi ha. 
3.- No tenim prou diners com perquè la rehabilitació de la Torre de Santa Llúcia estigui dins 
les prioritats per enguany. A més a més aquesta rehabilitació podria arribar a costar mes 
de 600 € per família a Martorell 
4.- Quart, cinquè i sisè en el seu moment tindran la informació. Quan estigui el projecte de 
parc fluvial, que com saben forma part d’un projecte supramunicipal finançat per la 
Diputació i en el que hi estan treballant. A final d’any tindrem una avaluació del nostre 
portal de la transparència fet per un organisme independent, on creiem que lluny de tot el 
que vostès diuen sortirem amb grans puntuacions, i la valoració de serveis impropis es fa 
durant la liquidació del pressupost. 
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Una  vegada més intentant seguir les indicacions del Sr. Tomás i el PSC, entorpir la labor 
d’un govern que fa feina, que la fa bé i que aquesta feina és ben apreciada per els 
martorellencs. 
Per tant, les al·legacions queden rebutjades per no poder-se encabir dins de cap dels 
preceptes que marca la llei. 
I per finalitzar, recordar que el pressupost de 2017 té un increment de tan sols un 0.8% en 
el cas de l’Ajuntament i un 2.8% en el cas del consolidat i que està basat en 3 eixos 
1.- La millora dels espais públics. Un Martorell cada cop més arreglat i amable amb la seva  
gent. Per això fem inversions a la via publica, en l’enllumenat públic i en els edificis públics 
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, fent 
formació per les persones aturades, acudint a tots els plans d’ocupació que surten, tant de 
la Generalitat com de la Diputació, donant subvencions a les petites i mitjanes empreses 
que contracten personal i alimentant el comerç de proximitat amb subvencions a les 
associacions per el foment d’accions que animin el comerç 
3.- Unes polítiques socials que són l’exemple del Baix Llobregat, de la província de 
Barcelona, de Catalunya i d’Espanya. Estem com he dit abans entre els 12 pobles i ciutats 
de més de 20.000 habitants mes excel·lents en inversió social. 
Ja ho saben vostès “sólo 12 ayuntamientos alcanzan la excelencia en inversión social, 
mientras que 37 pueden considerarse oficialmente pobres en servicios sociales” 
Això ho diu la Asociación de directores y gerentes de servicios sociales. Amb nosaltres 
treuen aquesta nota d’excelent tan sols dos ajuntaments més, el de Molins de Rei i el de 
Montcada. Estem per davant de tots els ajuntament de Catalunya.  
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Sr. Casasayas, minuts de glòria, això si que és ja 
l’últim que havia sentit en aquest Ple, minuts de glòria. Vostè fa sempre unes frases molt 
publicitàriament molt bèsties, el que passa que a vegades se li venen en contra, minuts de 
glòria, això que han fet ara,  que hem vist ara fa un moment de la PAH és un minut de 
glòria del govern per tant vigili amb el que diu perquè li caurà.  
En quant a les al.legacions que hem fet, creiem que és el nostre deure com oposició 
perquè nosaltres estem a l’oposició no estem al govern, i com que estem a l’oposició tenim 
el deure de demanar les coses que creiem que hem de demanar i si això retarda el 
pressupost que es retardi, miri els de la Generalitat quant de retardats estan. Si que és 
veritat que vostè diu que El Progrés no té una subvenció de 120.000 € perquè a l’hora de 
fer el registre van posar subvenció enlloc d’inversió, li agrada més inversió ? com que no 
sabem a que es destinaran, m’ és igualque sigui inversió o què és el que és, el cas és que 
no sabem on van a parar els diners que es dediquen al Progrés. Jo fa poc he demanat 
veure les justificacions dels anys anteriors, no en aquest Ple, però en un altre ja els hi 
explicaré que passa amb el Progrés. 
Segona, els pipicans  posar una tanca i un banc Sr. Bargués no és fer un pipican, Sr. 
Fonollosa vostè que està al Consell Comarcal i que fa referència tantes vegades a la resta 
d’Ajuntaments del Baix Llobregat hauria d’informar-se una mica de què és un pipican, pel 
bé dels ciutadans. 
 
El Sr. Alcalde diu: Sra. Pérez crec que... , ho dic perquè em va directament, crec que està 
equivocada, no tenim pipicans a Martorell, són zones d’esbarjo de gossos que és molt 
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diferent, no són pipicans, els pipicans són una cosa molt antiga que es va treure a tots els 
pobles del Baix Llobregat, potser va confosa i no està entenent el que li dic, li dic que els 
pipicans com tals es van treure per raons higièniques i sanitàries, i el que hi ha són zones 
d’esbarjo de gossos que és una cosa diferent al que eren els antics pipicans, no jo li faig 
aquest aclariment.   
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Com sempre, que la plataforma Sr. Fonollosa, la 
plataforma demana pipicans, no demana zones d’esbarjo, si vostè vol fer cas als ciutadans  
fa  cas als ciutadans, si no vol fer cas als ciutadans no en faci cas dels ciutadans, el Sr. 
Casasayas diu que això no ho faran perquè  bueno... , ja sabem que la participació 
ciutadana que el seu govern fa és aquesta no fe cas de les coses que demana la gent, mil 
firmes que inclús el Sr. Bargués em va dir : jo també vaig signar, per fer què Sr. Bargués ? 
Per fer què ? 
Tercera, la Torre Santa Llúcia, la Torre Santa Llúcia ens va costar 700.000 € ? Vostè diu 
que li costarà 600 € a cada ciutadà rehabilitar la Torre Santa Llúcia, és una bona ocasió 
perquè faci una pregunta, una pregunta aquí a Martorell, si la gent vol gastar-se 600 € en 
més complexes esportius que vostè sabrà perquè té tant de carinyo als complexes 
esportius o si vol la rehabilitació de la Torre Santa Llúcia ? Faci la consulta, jo el repto a 
que faci la consulta, així no farà vostè dir, els ciutadans volen o no volen ? Faig aquesta 
pregunta o no la faig? Faci-la, faci-la, és molt fàcil  i llavors a partir d’aquí jo hauré de dir es 
van gastar 700.000 € si que va ser en un moment que no era CiU el que estava governant i 
per això vostès ja no el volen, però són 700.000 € que nosaltres llancem perquè vostès no 
volen rehabilitar-la, patrimoni, els que són de socarrell Sr. Bargués, de Martorell, home , 
patrimoni d’aquesta ciutat , patrimoni d’aquesta ciutat que vostès no volen rehabilitar, jo si. 
Quarta, és bastant complicat que la Sra. interventora faci enrere una aportació que va fer 
ella en el pressupost del 2014, ella en el seu informe no sé si se l’han llegit va fer un 
suggeriment al  govern de fer realment una diferenciació entre els diners que s’estan 
dedicant a coses que no ens pertoquen com Ajuntament, és bastant contradictori que 
aquesta mateixa interventora digui que no, però bé com que són minuts de glòria com diu 
aquell, el Sr. Bargués doncs, vale. 
Per últim el tema de la Llei de la transparència, els qui saben una  mica d’informàtica,saben 
que és bastant complicat fer un cercador on tu poses una paraula com és conveni i que no 
surti el propi conveni, és complicadíssim, és bastant més complicat que, que surti el 
conveni, tu entres al portal de la transparència poses conveni i surten notícies del conveni, 
vale, i els convenis ? Quan ja trobes els convenis d’aquí mitja hora i li puc assegurar que jo 
estic davant d’un ordinador tot el dia resulta que els convenis estan tapats, posen el que 
volen fan un petit resum dient quin és el nom del conveni, quin és l’import i poca cosa més, 
això és transparència ? per què tenen por  de fer un seguiment de la transparència de com 
està el nivell de transparència en aquesta Ajuntament ?, jo no en tindria cap de por. Quan 
parla vostè del tema de les aportacions de l’atur i diu que ja s’hi posen prou diners per 
frenar l’atur, igual que diu que som els primers en serveis socials també som els segons i a 
vegades els primers en l’atur, se n’obliden d’això ? Per què no parlen, per què no donen 
dades ? Per què no fan notícies de l’atur ? Podem trobar alguna notícia de l’atur a la 
pàgina web de l’Ajuntament ? Aquest tema no el tractem, només les coses maques, 
aquestes coses no es parla perquè si no, no queda bé, no tenim minuts de glòria senyor 
Casasayas amb l’atur no tenim minuts de glòria.  
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Diu també que es dediquen molts diners i que la plantilla de serveis socials és brutal, però 
massa contenta crec que no està, eh, crec que els treballadors del patronat massa 
contents no estan, quan compara ho hauria de comparar-ho tot , també hauria de 
preguntar a aquells altres Ajuntaments quan cobren aquesta gent ?, com tracten als seus 
treballadors ?, com arriben a convenis ?, com tracten a tots els treballadors igual, no a uns 
amb un conveni, a altres que ja veurem, si fa comparacions faci-les senceres, només fa la 
part que a vostè l’interessa, la comparació de la part que a vostè l’interessa, i amb això 
crec que està tot.  
 
El regidor Sr. José A. Simón diu: Gràcies Sr. Casasayas pel minut de glòria, gràcies les 
coses com són, ja el vam tenir el passat Ple i van fer les 24 propostes, no les tornarem a 
llegir perquè el nostre grup no ha fet al.legacions, perquè jurídicament creiem que s’han de 
fer al.legacions jurídiques, jurídiques al  pressupost no hem fet al.legacions, ja vam fer les 
propostes i el nostre model ja li vam dir  a l’últim Ple és totalment al que vostès proposen, o 
sigui, vam fer 24 propostes no van ser respostes aquestes propostes, vostè ha dit abans 
que van ser respostes, suposo que es referia a la resta de grups perquè de les nostres de 
les 24 no ens va respondre cap, només li volia fer una pregunta, vostè deia que quins 
estudis tenen la resta de grups per fer propostes, per quantificar les propostes, vostè té 
estudis per fer un pressupost ? per què posa una quantitat i no en  posa una altra ? Perquè 
portem anys demanant això, eh, anys i no hi ha manera de aconseguir-ho, si vostè les té si 
us plau compartim-les, si vostè té aquestes partides i vostè veu que posa 100 i no posa 
200 que entenc que ho ha de tenir, portem anys demanant-ho això i no hi ha manera de 
tenir-ho, si vostè ho té , ho compartim, i només li volia fer un apunt sobre aquest famós 
estudi que ha sortit que vostès han fet seu que publiciten, que surt a tot arreu, que el Sr. 
Bargués també ho ha dit abans, només una coseta, si ho parlem d’estadística i parlem de 
polítiques socials ja ens agradaria un dia debatre això extensament, perquè per comparar 
models s’han de comparar els mateixos paràmetres, això és de primer d’estadística, eh, no 
s’ha de ser científic, mateixos paràmetres per comparar, un exemple molt fàcil, 
l’Ajuntament de Sant Andreu, Olesa, qui més a dit vostè ? Abrera, qui sigui , té CDIAP? té 
CET? , no , llavors no podem comparar no podem afegir aquestes partides, si les afegim 
Sr. Bargués escolti una cosa que veig que l’estadística no li va gaire bé, si comparem això 
vostè ha de treure les subvenció que rep per això també, no és un recurs propi, o és un 
recurs propi ? no, no, no és un recurs, clar que té a veure, si vostè rep una subvenció per 
gestionar això, llavors el pressupost no surt directament de l’Ajuntament de Martorell, sinó 
que ve cofinançat, un altre exemple, aquí entra per exemple la partida del lloguer del CET, 
de la nau, de la famosa nau que tenen vostès llogada, això també és una partida socials ? 
Això vostè considera que és una partida social ? No em digui lo que és això. Després un 
altre paràmetre que aquí comparen és que jo me l’he llegit detingudament aquest article, 
aquest estudi perdó, és comparen el que tu has pressupostat amb el que tu finalment 
pressupostes l’any que ve, perdó el que tu finalment has gastat amb el que tu pressupostes 
l’any que ve, si com és el cas d’aquest equip de govern pressuposta una quantitat però no 
la gasta, perquè no fa servir la despesa social total que pressuposta, això fa que el que 
vostè gasta en despesa social baixi , això si l’any que bé torna a pressupostar molt, llavors 
aquí hi ha un biaix, i això fa que sembli que augmenten aquestes partides, i aquestes 
partides no augmenten el que augmenten és que vostès no dediquen la partida social el 
que pressuposten, o sigui que jo no li dic que aquest estudi, aquest estudi és que l’hem 
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llegit detingudament i té algunes coses que s’haurien de rectificar, per exemple a 
l’Ajuntament de Barcelona no entra perquè té un servei propi que és un servei que no entra 
aquí i es dedica a polítiques socials, és molt fàcil el titular i li accepto el titular perquè ha 
sortit així, però les coses s’ha d’anar una mica més enllà. Sr. Bargués, veig que de 
números no li va gaire bé, entenc que vostè si, i això s’ha de ser una mica més acurat.  
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Vostès fan la proposta de resolució dedenegar-les d’un 
dia per l’altre, o sigui aviam tampoc molt de temps no els hi ha ocupat, perdó quan la 
famosa....és al mateix temps, eh! o possiblement menys. 
Ha comentat, bé de fet, nosaltres repassant l’estudi, perdó l’informe de la interventora i del 
Sr. secretari, és de tots dos.  Hem llegit, bé la resposta és igual idèntica que l’any passat, 
l’article 170.2 nosaltres estem fent una reclamació o unes aportacions que segons vostè ja 
ho va dir a l’anterior Ple era copiar i pegar eh.  Nosaltres i la ciutadanai entenc que no ho 
considera com un copiar i pegar, però és com deia tota l’estona és la seva interpretació 
lícita i la interpretació de l’Equip de Govern.  Miri nosaltres hem presentat aquí unes 
reclamacions, vostè ha comentat algunes, les que evidentment sempre segons la seva 
versió i opinió li ha interessat i altres no les ha dit o altres no les ha entès, entenc que poca 
feina, poca estona hi ha dedicat vostè a això, poca feina o poca estona.  L’informe tècnic 
que estem totalment d’acord amb l’article, es comenta però, tot lo que jo li llegiré és un 
tema Sr. Casasayas amb tot el carinyo de voluntat política, de voluntat política, res més.  
Miri nosaltres hem presentat les següents reclamacions:  creació d’un pla de suport al petit 
comerç local i de proximitat en concret per a la millora d’accessibilitat als seus locals i 
eliminació de barreres arquitectòniques i millora de la mobilitat, tot això no té res amb el 
que ha dit vostè, que si tenen una dotació que ja la sabem de 25.000 euros, que entenc 
que és per promoció, per fires, per trobades que ens sembla perfecte.  Això no apareix en 
cap lloc, en les bases d’aquests 25.000 euros no apareix això.  Una partida econòmica 
específica en l’aplicació de mesures urgents per la facilitació d’habitatge social i així poder 
aconseguir ampliar el cens d’habitatge de lloguer social, bé amb això hem coincidit, però a 
la nostra manera  de veure tot i la infraestructura en el pressupost no apareix cap partida 
per aquests temes.  Vostè m’ha dit tenen algun estudi pel tema del servei d’atenció a la 
dependència i la teleassistència i jo a vostè li pregunto, vostès tenen algun estudi? Per que 
normalment pressuposten i sempre es queden o es passen de llarg, vostès tenen aquest 
estudi? A mi em sembla que no i si el tenen no l’apliquen massa bé a l’hora de fer el 
pressupost.  
Reducció de les partides corresponents a publicitat, atenció protocol·lària, relacions 
institucionals, tanmateix les de caire religiós com poden ser l’Abadia de Montserrat  o 
Verge de la Mercè i així destinar aquetes partides al foment de l’ocupació que enguany 
s’ha reduït de 65.000 a 58.000, sé perfectament quina és aquesta partida i les hem 
comentat moltes o alguna vegada amb el regidor Amat, sé a que corresponen aquestes 
partides i normalment també l’estudi no deu estar gaire ben fet per que normalment també 
sobren molts diners però vostè ha aprofitat per a dir sobre el tema religiós.  Nosaltres li 
hem preguntat ja en diferents ocasions la partida anomenada Verge de la Mercè que 
entenc que no té res a veure en el 07 per que això és una altra partida de subvencions 
solidàries i temes internacionals, no me l’ha explicat mai, ha aprofitatper dir que el nostre 
criteri a canviat i que estem molt contents de no poder ajudar en aquest cas en aquesta 
institució de Verge de la Mercè.  Una altra és reducció i o eliminació de partides, és una 
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llàstima que hagin marxat els companys del Patronat però segur que estan escoltant i és 
una reivindicació i una reclamació que hem posat aquí per que ells ens la van comentar i 
hem cregut que és oportuna.  Reducció de l’eliminació de partides dels actuals serveis 
externalitzats pel que fa al Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones, 
gestionant aquests imports com capítol 1, esdevenint aquests serveis com a propis, és per 
això que voldríem conèixer que ho hem demanat quants serveis s’estan fent fora, és a dir 
externalitzats de les places pressupostades actualment a la plantilla del Patronat.  Aquí 
ningú ha parlat de l’Ajuntament, però com és la seva, el seu torn vostè ha barrejat aquí 
diferents coses, diu i tu més lo del vehicle, escolti’m i tu més, si n’hi ha algun perfecte, 
nosaltres proposem que es vagi incrementant no sé si amb un, amb dos, amb tres, si n’hi 
ha dos, ho desconec.  Però no té la intenció Sr. Casasayas de i tu més o un més.   
Especificació dels conceptes reflectits a la partida d’ajuts a famílies pel pagament 
d’impostos i taxes, així com conèixer els  destinataris de les mateixes, aquesta era una 
partida de 60.000 euros, això ja es va comentar en el pressupost, nosaltres l’únic vostè va 
dir confeccionarem unes bases, recordo la negociació o la trobada que vam tenir sobre 
aquest tema.  Volem saber a qui es destinaran, si a les famílies monoparental, als aturats, 
volem saber a qui, crec que estem, no és cap bestiesa demanar o reclamar aquesta 
informació. 
Del capítol d’inversions vostè l’ha liquidat en tres minuts de glòria i ha dit: inversions en 
terrenys i en la via pública per valor de 1.220.000,- euros.  D’aquesta partida nosaltres 
volem conèixer en la mesura que sigui possible a que anirà destinada tot i que com be 
vostè ha dit també ho anirem veient durant el pressupost, però sí que hem demanat una 
donació econòmica previ estudi, evidentment, dels Serveis Tècnics, això no ho ha dit vostè, 
per la posada en marxa en forma de prova pilot d’un camí escolar segur que ja va sortir 
aquí com una proposta dels companys de Movem i que nosaltres teníem en el nostre 
programa electoral, o sigui no ha sigut una invenció d’última hora, per tal de potenciar els 
hàbits saludables i de seguretat adreçada al col.lectiu escolar.  
Parc fluvial amb una partida de 100.000,- euros això tenen pressupostat vostès, nosaltres 
reclamem conèixer què es pensa fer, per cert, vàrem demanar i torno a reiterar-ho aquí si 
vostè després em vol contestar regidor Casasayas. 
En el darrer ple tenim coneixement si existeix aquí a l’Ajuntament ha entrat un 
avantprojecte de les vies blaves, segurament fet per alguna empresa contractada per la 
Diputació, en cas afirmatiu tornem a reiterar que volem tenir accés en aquest mateix 
avantprojecte. 
Existeix, aquesta és una pregunta directa, existeix aquest avantprojecte? 
Conèixer les previsions d’actuacions a les partides d’obres i millores en edificis públics 
dotada econòmicament en 530.000,- euros, tornem abans a lo d’estudi, vostès deuen tenir 
algun estudi per ficar aquesta xifra i a on es destinaran aquests diners a quins edificis, en 
agradaria conèixer-ho. 
Augmentar la partida econòmica per a la supressió de barreres arquitectòniques, ja vam 
veure que vostès tenen una partida, ja li vaig dir l’altra vegada, l’altre Ple de forma especial 
i vostè no m’ha dit absolutament res pel que fa a la instal.lació del mobiliari urbà en els 
parcs infantils pensant especialment en els infants amb dificultat de mobilitat per a que 
puguin gaudir amb total normalitat d’aquests espais.  Per cert una veïna em va dir, en 
aquest cas Sr. alcalde que vostè en una trobada que va tenir, crec que en bon criteri per 
explicar el projecte de la plaça Llorenç Cofiño que en aquell moment no podria ser però 
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que vostè entomava aquella petició per a ficat un columpio o un gronxador vostès de 
moment, i li torno a reiterar, si pot instal.li o en aquest o en altres parcs, aquesta pregunta 
ja es va traslladar i en el seu moment el regidor Esteve va dir que estava previst posar-ho 
en un pati del col.legi Lola Anglada.  Bé nosaltres li demanem que en aquesta partida fiqui 
alguna cosa pels nens que malauradament pateixen aquesta discapacitat. 
Conèixer a quins carrers i barris es portarà a terme les actuacions previstes a la partida de 
conservació i manteniment d’enllumenat que té una dotació de 90.000m- euros, això és 
una invenció, nosaltres volem saber on es pensa actuar amb aquests 90.000,- euros.  Ja 
he vist que no li ha ficat 100.000,- ni 95.000,-. 
Conèixer amb més detall el que fa a la partida pressupostària amb el títol Pressupostos 
participatius dotada en 200.000,- euros, va sortir aquí quan vostè va explicar el pressupost 
i va dir serà dues parts, una contractació d’una empresa que farà un estudi per a fer uns 
pressupostos participatius, etc. etc., reclamem o demanem conèixer més detalls d’aquest 
fet. 
I finalment reclamem informació sobre el que hi ha dels imports econòmics de cadascuna 
de les vies que es faran servir pel capítol d’inversions 2017 pressupostades en 3.676.000,- 
euros, per tant aquestes son les nostres reclamacions que jo crec que és lícit i que 
nosaltres com grups de l’oposició presentem per a ser debatudes.  Lo que sí li tinc que 
agrair és que jo pensava havent vist només lo de la moció d’urgència on de fet parla de la 
proposta de la resolució s’ha liquidat, per cert suposo que la deu haver de redactat el 
secretari i la interventora, sí que li agrairia Sr. Casasayas que sobretot en el que fa a les 
reclamacions surten amb un extracte sortiguessin senceres, senceres literalment tal com 
hem presentat, i he trobat a faltar coses de lo que jo he llegit aquí.   
Nosaltres evidentment que votaríem a favor d’aquestes reclamacions i per cert ho ha dit la 
companya Raquel Pérez sobre dos coses, per acabar sobre aquest estudi que vostès 
publiciten com ha dit el José Simón, si, jo també he llegit l’informe i és el que es 
pressuposta inicialment no el que finalment s’ha acabat gastant que ja ho vam comentar en 
l’últim ple quan feiem el repàs del pressupost, partides pendents del mes de desembre que 
són.. no s’han esgotat ni el 50 % de lo que vostès tenien pressupostat, per tant no es deu 
ajustar gaire en el que diu l’informe.  Entenc que és un informe del pressupost inicial quan 
s’aprova el pressupost, no de la liquidació del pressupost i aquí el ranking que vostè ha 
comentat però les últimes dades de l’Observatori del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
sobre l’atur continuem en el segon ranking com el  municipi en la taxa d’atur més alt 
després del lloc honorífic que ocupa o continua ocupant del municipi de Sant Vicenç del 
Horts, per tant aquesta és la nostra primera intervenció, nosaltres no volem torpedejar Sr. 
Casasayas, la gestió del Govern s’ha presentat en el temps i en la forma, vostès han resolt, 
vostès aplicaran la seva majoria quedaran rebutjades  i res més nosaltres des de la nostra 
modèstia continuarem treballant en les nostres opcions i vostès evidentment i de tot 
legítimes en les seves. 
 
 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 BALAGUÉ, 
JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, 
BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I 
ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, i SERGI CORRAL I BARÓN, 9 vots en contra dels 
senyors/es LLUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN 
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LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ 
SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ, i RAQUEL PÉREZ 
MARTÍNEZ, i 1 abstenció formulada pel senyor FRANCESC J. ARPAL MACIÀ, acorda: 

 
FETS 
 
I.- El Ple de l’Ajuntament de Martorell, en sessió duta a terme el dia 21 de novembre de 
2016, va aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2017. L’anunci 
d’exposició pública es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
23 de novembre de 2016, i la mateixa data en els taulers d’edictes de l’Ajuntament de 
Martorell i de la seva seu electrònica situada a la plana web www.martorell.cat a fi i efecte 
que durant quinze dies hàbils, que han anat des del 24 de novembre al 16 de desembre de 
2016, ambdós inclosos, les persones interessades el poguessin examinar i presentar les 
reclamacions i/o al·legacions que consideressin adequades.  
 
II.- Dintre del termini d’exposició pública s’han formulat reclamacions per part del Grup 
Municipal del Partit dels Socialistes de Martorell PSC-CP, el dia 16 de desembre de 2016 
amb registre d’entrada 2016-E-RC-13322, i per part del Grup Municipal SOM Martorell 
(SM) amb registre d’entrada 2016-E-RC-13331. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- Legislació aplicable  
 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

• Article 169: Regula la publicitat, aprovació definitiva i entrada en vigor del 
pressupost. 

• Article 170: Regula les reclamacions administratives al pressupost, 
legitimació activa i causes. 

 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el títol I del capítol VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 

• Article 20: Regula la publicitat, aprovació definitiva i entrada en vigor del 
pressupost 

• Article 22: Regula les reclamacions administratives al pressupost, legitimació 
activitat i causes. 
 

II.- La interventora accidental i el secretari de la Corporació, en data 16 de desembre de 
2016, han emès els informes sobre les reclamacions presentades, que a continuació es 
transcriuen: 
 
1r.- “Informe sobre les reclamacions formulades pel grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) a l’Ajuntament de 
Martorell (escrit amb núm. 13322 del registre d’entrada de la Corporació, de data 
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16/12/2016) contra l’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de 
Martorell.  
 
Primer.- L’article 170.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix: 
“2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta 
ley. 
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la 
entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados 
o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.” 
 
Segon.- L’escrit de reclamacions presentat pel grup municipal PSC-CP a l’Ajuntament de 
Martorell contra l’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell 
conté: 
 

- Consideracions de diversa índole: el pressupost no afronta alguns dels 
principals problemes existents a Martorell i hi manca transparència i  
informació. 
 

- Reclamacions diverses:   
 

1) Creació d’un pla de suport al petit comerç local i de proximitat, amb millora 
de l’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques i millora de la 
mobilitat. 
 

2) Partida econòmica específica per aplicar mesures urgents per a l’accés a 
l’habitatge social, i ampliació del cens d’habitatge de lloguer social. 
 

3) Increment de partides destinades a l’atenció a la dependència i a 
teleassistència. 
 

4) Reducció de les partides destinades a: publicitat, atencions protocolàries i 
relacions institucionals, i de caire religiós (Abadia de Montserrat o Verge de 
la Mercè), i destinar-les a foment de l’ocupació. 
 

5) Reducció i/o eliminació de partides dels actuals serveis externalitzats del 
P.M.S.A.P., i gestionar-ho com a capítol I. 
 

6) Partida per a l’adquisició de vehicle municipal elèctric, i incrementar de forma 
gradual la seva incorporació. 
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7) Especificació dels conceptes recollits a la partida d’ajuts a famílies pel 
pagament d’impostos i taxes, i conèixer els seus destinataris. 
 
 

- Sol·licitud de detall de diverses actuacions d’inversió: 
 
a) Inversions en terrenys i PRIAVP (Dotada amb 1.220.000 euros), que 

s’inclogui una dotació econòmica per posar en marxa, com a prova pilot, 
un camí escolar per potenciar els hàbits saludables i de seguretat 
 

b) Parc fluvial (Dotada amb 100.000 euros): aclariment sobre què es vol fer. 
 
c) Conèixer les previsions d’actuacions a la partida obres i millores en 

edificis públics (Dotada amb 530.000 euros). 
 
d) Augmentar la partida destinada a la supressió de barreres 

arquitectòniques, especialment per a la instal·lació de mobiliari urbà en 
parcs infantils per a infants amb dificultats de mobilitat. 

 
e) Conèixer en quins carrers i barris es portaran a terme les actuacions 

previstes a la partida de Conservació i manteniment enllumenat públic 
(Dotada amb 90.000 euros). 

 
f) Detall de la partida nomenada “pressupostos participatius” (Dotada amb 

200.000 euros). 
 

  
- Reclamació d’informació de les fonts de finançament per a les inversions de 

2017 (import total 3.676.000 euros) 
 
 

Cap de les reclamacions detallades i analitzades es pot encabir dintre de les que 
permet formular l’article 170.2 del TRLRHL, per la qual cosa es proposa la 
desestimació de totes i cadascuna d’elles.” 
 
2n.- “Informe sobre les reclamacions formulades pel grup municipal de Som 
Martorell  (SM) a l’Ajuntament de Martorell (escrit amb núm. 13331 del registre 
d’entrada de la Corporació, de data 16/12/2016) contra l’aprovació inicial del 
pressupost general de l’Ajuntament de Martorell 

Primer.- L’article 170.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix: 
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“2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta 
ley. 

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la 
entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 

 

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados 
o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.” 

Segon.- L’escrit de reclamacions presentat pel grup municipal SOM Martorell a 
l’Ajuntament de Martorell contra l’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament 
de Martorell conté les següents al·legacions i/o reclamacions: 

Primera.- Especificació de la subvenció a l’entitat El Progrés per import de 120.000 euros. 

Al pressupost del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de 
Martorell, al capítol IV, figura la partida 17 2060 33302 48901 destinada al conveni 
signat amb l’esmentada entitat per un import de 20.000 euros, i no 120.000 euros. 

Segona.- Sol·licitud d’una partida de 100.000 euros per a la construcció de “pipi cans” al 
municipi. 

Tercera.- Creació de partida per al manteniment, conservació i recuperació del patrimoni 
municipal local, especialment la Torre de Santa Llúcia. 

Quarta.- Aclariment del percentatge del pressupost destinat a finançar serveis impropis. 

Cinquena.- Manca de coneixement de cap document que avali la realitat de l’import de 
100.000 euros per la inversió denominada Parc fluvial. 

Sisena.- Creació d’una partida per a crear un programa específic per completar l’aplicació 
de la Llei de la Transparència, i avaluació del compliment actual de la mateixa. 

Cap de les reclamacions detallades i analitzades es pot encabir dintre de les que 
permet formular l’article 170.2 del TRLRHL, per la qual cosa es proposa la 
desestimació de totes i cadascuna d’elles.” 
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ACORDS 
 
Primer.- Desestimar íntegrament les reclamacions formulades pel Grup Municipal del Partit 
dels Socialistes de Martorell PSC-CP (escrit amb núm. 13322 del registre d’entrada de la 
Corporació, de data 16/12/2016) contra l’aprovació inicial del pressupost general de 
l’exercici 2017, per no tenir cap de les reclamacions formulades relació amb els supòsits 
legalment establerts que fonamenten la presentació de reclamacions a l’aprovació inicial 
del pressupost. 
 
Segon.- Desestimar íntegrament les reclamacions formulades pel Grup SOM Martorell 
(SM), (escrit amb núm. 13331 del registre d’entrada de la Corporació, de data 16/12/2016) 
contra l’aprovació inicial del pressupost general de l’exercici 2017, per no tenir cap de les 
reclamacions formulades relació amb els supòsits legalment establerts que fonamenten la 
presentació de reclamacions a l’aprovació inicial del pressupost. 
 
Tercer.- Aprovar definitivament el pressupost general de l’Ajuntament de Martorell per a 
l’exercici 2017. 
 
Quart.- Remetre per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
l’edicte d’aprovació definitiva del pressupost  general i un resum del mateix per capítols. 

 
9- Mócio d’urgència del Grup dels socialistes 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Nosaltres presentem com a urgència aquesta moció per 
recuperar les places residencials per a gent gran i centre de dia als municipis, evidentment 
entre ells a Martorell.  Per que la justificació de la urgència?Bé aquest és un problema que 
afecta a moltes famílies de tot arreu, de tot Catalunya, de tot Espanya i evidentment inclòs 
Martorell.  En aquesta moció l’únic que es reclama és que es fagi més àgil el que són la 
concessió de places públiques per part del govern de la Generalitat que és qui té la 
potestat als Ajuntament i com és sempre un tema de dotació econòmica la urgència és per 
que en aquests dies s’està debatent el pressupost de la Generalitat de Catalunya i 
nosaltres evidentment el que volíem és entrar aquesta moció per a donar suport a les 
peticions que sobretot estan fent tots els grups d’esquerra al Parlament de Catalunya per 
que es pugui d’una vegada desencallar aquest tema que val a dir i amb això acabo Sr. 
alcalde, no és un tema o una culpa estrictament de la Generalitat de Catalunya sinó que ja 
ve del Govern Central que tampoc fa la dotació econòmica que ens correspondria.  Aquest 
és el motiu de la urgència sobretot pel fet de que s’estan debatent els pressupostos i això 
té molt a dir i molt a veure en aquests moció, gràcies. 
 
La regidora Sra. Núria Canal diu: En primer lloc Sr. Tomássí que ens agradaria des de 
l’Equip de Govern comentar-li, informar-li o comunicar-li que des de fa molt i molt de temps 
que en aquest tema hi estem treballant hi estem treballant a fons per que tenim la intenció 
d’anar avançant amb l’objectiu doncs d’aconseguir les màximes places de caràcter públic 
en Martorell, tant des de la basant de Residència com des de la basant de Centre de Dia i 
precisament per això per la importància que té aquest tema no avalarem avui la manera 
que ha escollit per a voler tractar-lo.  Una moció entrada a les 13:47 del mateix dia del Ple 
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considerem que no és  la manera més adient per que com vostè ha comentat abans i té 
tota la raó les mocions les hem d’intentar treballar-les i les hem d’intentar consensuar-les el 
màxim possible, per tant no hi ha cap inconvenient en entomar aquest tema en tornar-lo a 
tractar o a tractar-lo amb temps i forma en un altre moment en un altre espai per que 
insisteixo que és un tema que a l’Equip de govern ens ocupa i ens està preocupant no des 
d’ara, no des de les 13:47 sinó des de fa molt i molt de temps, gràcies.  
 
El Sr. alcalde diu: No hi ha dos intervencions Sr. Tomás, un argumenta la urgència, l’altre 
rebat la urgència i es vota la urgència, això  és com funciona i funciona no d’ara sinó des 
de fa molt temps Sr. Tomás, Sr. Tomás...Sr. Tomás...Sr. Tomás no té la paraula i ha 
d’entendre que si no té la paraula no pot fer ús de la mateixa, per tant ha tingut el termini i 
el temps suficient per argumentar la urgència i jo crec que de manera fins i tot explaiada, 
entrant fins i tot amb la pròpia matèria però el que no pot ser és que si no té la paraula la 
faci servir.  Vostè ha argumentat la urgència, se li ha dit des de l’Equip de Govern per que  
aquesta moció no es considera entrada amb urgència per que ja fa temps tal com li ha dit 
la regidora Canal que des d’aquest Ajuntament es treballa per intentar tenir més concerts 
de places tant de Centre de Dia com de Residència i ara un cop s’ha rebatut la urgència el 
que toca és votar la urgència per tant passem a votació de la urgència. 
 
 Sotmesa a votació,  i per 9 vots a favor dels senyors/es LLUÍS TOMÀS MORENO, 
REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL 
JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ 
GAYA, i RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ, 11 vots en contra dels senyors XAVIER 
FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I BALAGUÉ, JOSEP 
CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN 
LEIVA HERRERA, ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I 
ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, i SERGI CORRAL I BARÓN, 1 abstenció formulada 
pel senyor FRANCESC J. ARPAL MACIÀ, es rebutja la inclusió d’aquesta moció per 
urgència en l’ordre del dia. 
 

 
II.-PART DE CONTROL 

 
A. DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
És dóna compte de la relació de resolucions de l’alcaldia des del dia 01.11.2016 i 
fins el dia 30.11.2016, 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. 
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B. DONAR COMPTE DEL CANVI DE PORTAVEUS DEL GRUP PSC-CP EN LA 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: El canvi en aquesta Comissió és que el portaveu suplent 
passa a ser titular, que serà la senyora Remedios Márquez, i el titular passa a ser suplent 
que soc jo, gràcies. 
 
Es dóna compte. 
 
C. INTERPEL·LACIONS. 

 
No n’hi ha. 

 
     D.  PREGUNTES. 
       

L’alcalde lliura als grups municipals les respostes escrites a les preguntes “in voce” 
formulades en la sessió plenària ordinària del dia 21 de novembre de 2016. El text 
d’aquestes respostes és el que a continuació es transcriu: 
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PER LA REGIDORA 
SRA. RAQUEL PÉREZ EN EL PLE DEL DIA 21-11-2016. 
 
Resposta 1ª pregunta: Des de  l’any 2015 existeix un protocol consensuat amb l’empresa 
concessionària del servei municipal de subministrament d’aigua potable (SOREA) 
mitjançant el qual els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Martorell informen si les 
persones amb deutes amb la companyia es troben en situació de risc d’exclusió 
residencial. 
Tanmateix, en compliment de la llei 24/2015 des dels Serveis Socials Bàsics de 
l’Ajuntament de Martorell s´emeten  informes als habitants de Martorell que ho sol·licitin, en 
un termini màxim de quinze dies, per informar  si es troben en situació de risc d’exclusió 
residencial a fi i efectes d’evitar el tall de subministraments. 
 
Resposta 2ª pregunta: Les peticions desestimades per no haver justificat adequadament 
els ajuts sol·licitats han estat 26,  el que representa aproximadament el 5% de les 
presentades. 
 
RESPOSTA A LA PREGUNTA “IN VOCE” FORMULADA PEL REGIDOR SR. ANTONIO 
CARVAJAL EN EL PLE DEL DIA 21-11-2016. 
 
Resposta pregunta: L’equipament es troba en funcionament. 
Del seu manteniment es farà càrrec l’Ajuntament de Martorell. 
Com la resta d’instal·lacions d’esport recreatiu existents al municipi, aquest espai no té 
associat servei de consergeria ni de vestidors. 
L’equipament està vinculat a un projecte de dinamització de l’espai en el que s’està 
treballant per tal de formar a joves del municipi que tindran assessorament tècnic per poder 
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desenvolupar diverses activitats de lleure, exercici físic i esportives adreçades a  fomentar 
el benestar físic i mental dels joves de Martorell. 
Es tracta d’un camp esportiu de lliure ús per a la població de Martorell en general. Els 
horaris establerts per aquests tipus d’espais són de dilluns a diumenge de 10’00h a 21’00h 
(del 23 de juny fins el 15 de desembre serà de les 10’00h a les 22’00h) 
 
RESPOSTA A LA PREGUNTA “IN VOCE” FORMULADA PER LA REGIDORA SRA. 
REMEDIOS MÁRQUEZ EN EL PLE DEL DIA 21-11-2016. 
 
Resposta pregunta: Les residències que disposen del servei de Centre de Dia al municipi 
de Martorell no són de titularitat municipal, i per tant són aquestes les que tramiten la 
concertació de les places de caràcter públic amb la Generalitat. Des de l’Ajuntament de 
Martorell es treballa  per anar avançant amb l’objectiu d’aconseguir les màximes places de 
caràcter públic a Martorell. 
 
RESPOSTES A LA PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PEL REGIDOR SR. RAÚL 
ROZALÉN EN EL PLE DEL DIA 21-11-2016. 
 
Resposta 1ª pregunta: S’han realitzat dues intervencions diferenciades. La reforma del 
nucli de serveis i l’obertura de les antigues finestres del mur de tancament exterior del pati. 
El cost de les actuacions ha estat de 9.453,77.-€ (iva inclòs) i 32.506,39.-€ (iva inclòs) 
respectivament. 
El seu finançament s’ha realitzat a càrrec al pressupost municipal. 
 
Resposta 2ª pregunta: No s’ha contractat cap persona per a ocupar el lloc de treball que 
desenvolupava el Sr. Joaquim Miró, atès que es tractava d’una obra i servei que es va 
donar per finalitzada. 
 
Resposta 3ª pregunta: Durant l’any 2016 consten 4 reclamacions de danys a vehicles 
amb motiu de la retirada efectuada pel servei de grua municipal. 
S’ha resolt un expedient desestimant la reclamació, els altres tres expedients estan 
pendents de resolució. 
Els motius de les reclamacions han estat per danys presumptament causats als vehicles, i 
en concret: cops o ratllades a la carrosseria, trencament de parafangs, trencaments de 
llums, i ratllades a les llantes de les rodes. 
 
Resposta 4ª pregunta: El trasllat s’està efectuant per part de la Brigada Municipal de 
forma coordinada amb la resta de serveis que desenvolupen, i amb el suport puntual 
d’empreses de transport. 
El cost total d’adequació de l’espai, instal·lació de mòduls prefabricats i trasllat ascendeix a 
la quantitat de 41.162,65.-€ (iva inclòs) 
Es preveu que les instal·lacions provisionals s’ocupin durant un període màxim de 9 
mesos. 
 
Resposta 5ª pregunta: S’ha rebut resposta dels diferents propietaris del sector P-8. 
Residencial La Sínia a qui l’Ajuntament de Martorell va requerir la “Neteja de brossa i 
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material de residu que es troba a la zona. Portar a terme un manteniment periòdic per tal 
de mantenir-lo en condicions mínimes d’higiene.” 
Segons visita efectuada recentment s’ha pogut comprovar que les diverses zones on hi 
havia brossa o restos de runa d’obra, en l’actualitat es troben netes. 
Malgrat això, s’ha de portar a terme per part dels propietaris un manteniment continu, atès 
que puntualment poden anar apareixent petites acumulacions incontrolades de runa 
d’obra, fruit de que es tracta d’un espai obert molt proper al nucli urbà i on solen ocórrer 
aquests actes d’incivisme. 
 
Resposta 6ª pregunta: Sí. La reforma anirà encaminada a una renovació integral de 
l’espai d’estada i esbarjo, amb l’objectiu de millorar les seves prestacions, utilitat i 
accessibilitat. 
Es preveu que les actuacions de millora s’executin el proper any 2017. 
 
Resposta 7ª pregunta: No, el cost de la maquetació i producció gràfica està inclosa en el 
pressupost de fabricació i instal·lació dels rètols. 
L’empresa que ha realitzat l’actuació és ESPAIGRAFIC DISSENY IMATGE I 
COMUNICACIÓ, amb CIF B63044655. 
 
Resposta 8ª pregunta: En l’actualitat no es té constància dels fets que s’indiquen a la 
pregunta. En tot cas, es revisaran els cartells informatius per esmenar les possibles 
errades materials. 
 
PREGUNTES “IN VOCE” 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez formula les següents preguntes: 
 
1ª. El passeig de la Creu Roja, arran de les fortes pluges que darrerament hem tingut al 
municipi ha sofert una sèrie de desperfectes més de les que ja tenia des de fa almenys sis 
mesos.La pregunta és quines reclamacionsformals s’hanfet a l’empresa constructora des 
de l’Ajuntament?  
 
2ª. Quin ha sigut el cost final del Parc de les Solanelles? 
 
3ª. Des de la comunitat de propietaris del carrer de Sant Esteve Sesrovires, 3 es va 
presentar amb instància número de registre 2015-ERC-6206 amb data 26 d’octubre del 
2016 exposant que degut al malestar de conservació de la ETT número 7729 davant else 
dificis del carrer Sant Esteve s’havien detectat rates de gran mida que deambulaven de dia 
i de nit pel carrer i demanant que es procedís a inspeccionar la zona.  La resposta de 
l’Ajuntament va ser que com la ETT era privada l’Ajuntament no podia intervenir.  La 
pregunta és: Quan hi ha un problema com el que estem tractant de rates al carrer encara 
que estiguin en una zona privada? L’Ajuntament no ha d’intermediar per tal que aquest 
problema no es converteixi en un problema de Salut Pública? I des de l’Ajuntament tenim 
contractat un servei de desratització si no és en aquests casos? quan actua aquest servei? 
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4ª. Quantes reclamacions formals per escrit o mitjançant reunions s’han fet a la Generalitat 
per tal de que retornin al nostre Ajuntament el deute de 3.600.000,- euros que tenen amb 
l’Ajuntament de Martorell?  Quines negociacions s’han fet en aquest sentit amb la 
Generalitat de Catalunya?  
 
5ª.  El passat mes de juliol es van aprovar en aquest Consistori, en aquesta mateixa sala la 
moció “Anem a mil” que proposava que el salari mínim real a Catalunya sigui de 1000 
euros mensuals en 14 pagues per al personal de l’Ajuntament, del Patronat i de les 
empreses  que es presentin a licitacions públiques per tal de millorar les condicions 
salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1000 
euros.  En aquest sentit estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives que incentivin 
les empreses subcontractades i receptores de recursos comarcals a adoptar el salari 
mínim de 1000 euros entre el seu personal contractat sempre que sigui compatible amb 
altres mesures socials.  La pregunta és: Quantes persones del Patronat o de l’Ajuntament 
estaven en aquest situació d’un salari mínim per sota dels 1000 euros? Quantes licitacions 
s’han concedit des de llavors en aquest Ajuntament o Patronat i quines mesures 
normatives s’han adoptat per incentivar a les empreses subcontractades? I quantes 
persones han regularitzat aquest sou? 
 
6ª. El Sr. Casasayas a l’anterior Ple va dir i recullo literalment el text de l’Acta “vostè deu 
saber moltes coses, moltes coses probablement amb poc rigor com sempre, amb poc rigor 
i probablement sense saber de què està parlant, probablement.  Recordo una, una, una 
atzagaiada que va dir sobre una empresa de la qual formava 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 d’interès ocult enlloc, ni ocult ni destapat”. Per tal de trobar aquesta rigurositat que el 
Sr. Casasayas demana alhora de conèixer els càrrecs que ell i altres membres del Govern 
tenen en altres empreses podria explicar el Govern on i en quin document està recollit 
aquest càrrec en l’empresa privada que li ve al Sr. Casasayas pel càrrec que ocupa a 
l’Ajuntament? Jo he revisat el Cartipàs, els Estatuts de l’Hospital i els de la Residència i no 
he sigut capaç de trobar això que vostè afirma, gràcies. 
 
La regidora Sra. Laura Ruiz pregunta: La nostra pregunta és en relació al seguiment dels 
acords de la moció de l’antic Hospital aprovada al Ple del mes d’abril.  Els acords deien 
primer impulsar juntament amb el Patronat i la direcció de l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Martorell els actes de commemoració del 800 aniversari de l’existència de l’Hospital a 
Martorell i segon donar a conèixer la història i els diversos emplaçaments que ha tingut 
l’Hospital al municipi mitjançant elements identificatius i de reconeixement a la via i als 
edificis públics.  La nostra proposta estava concretament a que es fes un reconeixement 
amb una placa o amb un monòlit per tal de recordar l’antic Hospital a on s’expliqués on era 
o que... o què va significar per a Martorell l’Hospital Sant Joan de Déu. Estem acabant el 
2016 que és l’any en que s’hauria de commemorar el 800 aniversari i la pregunta 
essencialment és quan tenen pensat per aquests actes  de commemoració i donar a 
conèixer la història i els diversos emplaçaments que ha tingut l’Hospital, voldríem saber 
una mica si hi ha alguna cosa planificada. 
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El Sr. alcalde respon: Aquesta li contesto directament ara més que res per que tingui per 
que aquesta és… Resulta que tenim documentació i amb això ja hi hem treballat amb els 
responsables de l’Hospital i també amb l’historiador de Martorell que és el Sr. Balanza.  
Tenim coneixement que no fa 800 anys enguany, sinó que l’any que ve el 2017 en fa 850, 
és a dir tenim el document, encara un document més antic que diu que és el primer 
document que parla del coneixement de que.. de l’Hospital, per tant l’any vinent es fa el 
850 aniversari i per tant això que vostè diu també ho tenim present d’identificar amb 
plaques, amb alguna placa, tenim alguna dificultat però, li explico i és que n’hi ha alguna 
que és finca privada avui, però vaja demanarem l’autorització per que es pugui ficar la 
placa identificativa, eh! evidentment va néixer on tenim la Capella de Sant Joan, aquell sí 
que va ser el seu primer emplaçament i hi ha una comissió que està preparant el 850 
aniversari, on entre d’altres doncs hi ha el Sr. Balanza i membre també de regidors i 
tècnics també de l’Ajuntament i de l’Hospital  eh!, és per fer aquest aclariment, inicialment 
eren els 800 per que el document que teníem deia que aquest any era el que feia 800, se 
n’ha trobat un altre en el qual és 50 anys, 51 anys anterior i per tant celebrem el 850 
encara li dona més impacte, era només per aclarir-li això, gràcies. 
 
La regidora Sra. Remedios Márquez formula les següents preguntes: 
 
1ª. En la resolución de alcaldía número 1572 observamos la contratación mediante 
finançament del Pla d’Ocupació de la Diputació de Barcelona de una auxiliar administrativa 
con dedicación semanal de 37,5 horas y una retribución de 850 euros mensuales.  
Quisiéramos preguntar por qué el Equipo de Gobierno municipal no aplica en este caso los 
acuerdos aprobados mediante una moción aprobada en este plenario para que el salario 
mínimo de referencia fuera de 1075 euros, teniendo en cuenta que el horario de la función 
pública solo es 37,5 a la semana.   
La misma pregunta es válida también para la resolución número 1651 que explica la 
contratación de vetlladors con dedicaciones de 22, 23 i 24 horas respectivamente y 
dondetampoco se respectan los acuerdos de la mencionada resolución. 
 
2ª. Somos conocedores que la plaza de tesorero del Ayuntamiento de Martorell está 
vacante.  Quisiéramos saber desde que fecha está vacante, cuáles han sido los motivos 
para esta vacante, qué persona o personas la están ocupando desde que quedó vacante 
de forma accidental o provisional y cuando tienen previstocubrirla de forma definitiva? 
 
3ª. Hemos observado el aumento importante de expedientes sancionadores tanto en el 
incumplimiento de la Ordenanza Municipal de tenencia, protección y convivencia de 
animales peligrosos, como de la Ordenanza de convivencia ciudadana de la vía pública.  
La pregunta seria cuántos expedientes sancionadores de los dos casos se han producido 
en lo que llevamos de año en el 2016 y si tiene el Equipo de Gobierno previsto alguna 
campaña de sensibilización para la ciudadanía para reducir esta problemática actualmente 
existente. 
 
4ª. Hemos observado que continúan las obras, suponemos que para algún tipo de 
actividad donde estaba situado el antiguo mercado municipal situado en la carretera de 
Piera, 35 y avenida Germans Martí, número 6-8.  Tiene la empresa Parkings i Serveis Goal 
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SL, solicitada alguna licencia de actividades?  En caso afirmativo quisiéramos saber cuáles 
son y a que uso corresponde? ¿En que fecha está previsto dar inicios a estas actividades y 
si están informados y están de acuerdo los vecinos que residen en el área de influencia de 
este inmueble? 
 
5ª.  En la resolución de alcaldía 1626, se autoriza el corte del suministro de agua potable 
de usuarios domésticos. Quisiéramos conocer ¿cuántos cortes de este tipo han estado 
autorizados mediante resolución de alcaldía durante el año 2016, cuáles han sido los 
motivos y qué pasos se siguen para autorizar este corte?  En esta resolución 1626 se 
explica que el corte se aplicará a unos usuarios que aparecen en una relación anexa, no 
tenemos esta relación, si nos la pueden hacer llegar, gracias. 
 
El regidor Sr. Antonio Carvajal formula les següents preguntes: 
 
1ª.  Voldríem conèixer si l’Ajuntament de Martorell disposa o ha rebut per part de la 
Diputació de Barcelona, en tot cas d’alguna empresa contractada per la pròpia Diputació 
sobre l’actuació anomenada Vies Blaves especialment pel que fa al tram del terme 
municipal de Martorell.  En cas afirmatiu quina data va arribar aquesta o aquest 
avantprojecte.  Tanmateix voldríem conèixer el seu contingut, així com tenir accés o còpia 
del mateix.   
 
2ª. Tenim constància de que la Generalitat de Catalunya i en concret la Conselleria 
corresponent ha fet arribar als ajuntament de Catalunya i més concretament als del Baix 
Llobregat el Registre d’Habitatges buits, tant pel que fa als que estan en condicions 
d’habitabilitat com els pendents de rehabilitar.  Voldríem conèixer si l’Ajuntament de 
Martorell ha rebut aquesta informació.  En cas afirmatiu quina data s’ha rebut? Quina és la 
xifra d’habitatges buits tant en el cas dels que estan en condicions d’habitabilitat com els 
pendents de rehabilitar.   
3ª. Ara que estem apunt de finalitzar l’any 2016 voldríem conèixer del capítol de 
subvencions a les entitats, quin és l’estat actual del pagament d’aquestes subvencions a 
les entitats.  Totes han cobrat les subvencions atorgades? En cas negatiu quins son els 
motius? Quines dates estan previstes per a fer el corresponent pagament? 
 
4ª.  Al darrer Ple Ordinari en data 21 de novembre, l’Alcalde va dir llegeixo textualment de 
la seva intervenció que apareix a l’acta a la pàgina 57: recordo  també una frase que li vaig 
dir a la Sra. 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.  Voldríem conèixer quins drets es 
refereix el Sr. alcalde.  Té cap treballador algun dret sobre la ciutadania en la actualitat? 
Em refereixo algun tipus de descompte o bonificació a l’ús per exemple dels diferents 
complexos esportius, en cas afirmatiu voldríem conèixer si la base afecta a tots els 
treballadors de l’Ajuntament i del Patronat. 
 
5ª.  A la darrera Comissió informativa del passat dilluns 12 de novembre i en concret a la 
de Territori i Sostenibilitat es donava compte de l’ampliació per a 2 anys del contracte del 
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Servei de Transport Urbà a l’empresa Soler i Sauret relacionat amb el transport urbà 
voldríem fer les següents consideracions i preguntes que tenen a veure amb la targeta T-
12.  La targeta T-12 és un títol de transport per als nens i nenes de 4 a 14 anys que els 
permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del 
sistema tarifari integrat dins la mateixa zona tarifària on resideixi el nen o la nena. La 
implantació d’aquest títol de transport integrat es va realitzar al setembre del 2009 sent 
vigent fins el 31 de desembre de l’any en que el nen o la nena complia els 12 anys i des 
d’aquesta data ja va estar disponible per a tots els nens i nenes dels municipis del sistema 
tarifari integrat de l’Àrea de Barcelona que inclou Martorell independentment de la zona 
tarifària la promoció o no d’aquest títol per part de l’ens local i l’oferta de transport públic de 
la que disposés el municipi des de la seva implantació fins el dia d’avui la principal 
modificació en el Reglament d’utilització de la targeta T-12 ha estat l’ampliació de l’edat de 
vigència de la targeta.  La darrera modificació d’aquesta va ser aprovada pelConsell 
d’administració de l’autoritat del Transport Metropolità reunit en sessió ordinària el dia 23 
de desembre del 2015 acordant ampliar l’edat d’utilització de la targeta T-12 en un any a 
partir de l’1 de gener de 2016 essent vàlida la targeta per a tots els nens i nenes entre 4 i 
14 anys ambdós inclosos.  L’Associació de Municipis per la mobilitat i el transport públic és 
l’entitat que gestiona les targetes T-12 de les zones 2 a la 6 sent l’ATM l’entitat que regula 
el reglament de la mateixa.  Anualment descentralitza la comanda de tots els municipis de 
l’àmbit que gestiona.  Voldríem conèixer si s’ha fet cap comanda dels fulletons informatius 
de l’any 2016 en tot cas, pregaríem a l’Equip de Govern que fes la màxima difusió en els 
mitjans d’informació municipal de l’existència d’aquesta targeta T-12 per tal de promocionar 
els seus avantatges i el seu ús. 
 
6ª. Ara fa uns dies i coincidint amb un capítol de fortes pluges vam observar com operaris 
suposem que de la brigada municipal estaven resolent un problema entenem de goteres a 
la biblioteca nova de Martorell.  És així? En cas afirmatiu? Van ser operaris de la brigada 
els que van efectuar aquestes reparacions? O potser van ser membres de l’empresa 
constructora? Els cost d’aquestes actuacions hi son dins de la garantia de l’obra? 
 
7ª.  A la sessió ordinària de la Comissió de Govern del Patronat Municipal de Serveis 
d’Atenció a les Persones de Martorell del dia 28 de novembre i en concret en el punt 21 
s’aprova el conveni entre el Patronat i l’Editorial MIC en relació al disseny i impressió dels 
programes de la Fira de Primavera, la Festa Major, la Festa del Roser i el Nadalem, pel 
proper any 2017.  Voldríem conèixer els següents aspectes, a diferència de l’enunciat en el 
contingut del conveni apareix el festival PAS.  Degut a aquesta contradicció voldríem 
conèixer si aquest festival PAS està inclòs en el conveni.  Quina seu està ubicada en tot 
cas l’empresa MIC?  Tenint en compte que l’esmentada empresa és l’encarregada del 
cobrament dels imports econòmics que mitjançant tarifa establerta per ella mateixa paguen 
els anunciants el nostre Grup municipal... deia que mitjançant tarifa establerta per ella 
mateixa paguen els anunciants el nostre Grup municipal li va preguntar i els hi va proposar 
si existia la possibilitat de que els establiments o empreses locals poguessin gaudir d’una 
sèrie de descomptes en les instruccions publicitàries.  Ara que s’aprova aquest conveni 
han traslladat vostès a l’empresa aquesta la possibilitat?  
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8ª.  Finalment aquesta setmana passada van començar entenem les obres de 
manteniment, reparació de la part central del tram superior de la Rambla de les Bòbiles.  
Volem conèixer on s’ha fet la corresponent aprovació d’aquestes obres, l’empresa que les 
està efectuant així com el cost econòmic d’aquesta actuació i el temps d’execució. 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás formula les següents preguntes:  
 
1ª. Voldríem conèixer a hores d’ara com està el pagament que entenem continua tenint la 
Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Martorell pel que fa la deute i en concret 
preguntaríem per la Llei de Barris, tenint en compte que en aquests moments una de les 
obres que s’està fent en concret aquí al barri Pont del Diable compte o està finançada en 
part per la Llei de Barris, per tant voldríem conèixer en aquests moments quina és la deute 
de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Martorell. 
 
2ª.També preguntem o..i conèixer en aquests moments, de fet aquesta pregunta la vem 
traslladar ja fa uns quants plens.  Quina és la quantitat si és que n’hi ha hagut alguna 
abonada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  Recordem que es va 
signar un conveni ara fa uns mesos entre el propi departament i l’Ajuntament pel que fa a 
l’Institut Martorell.  Eren unes quotes que tenia de pagar, una al setembre d’aquest any que 
estem a punt d’acabar i l’altra si no recordo malament quan s’acabés el curs.  Per tant 
preguntem per el cobrament de la part en concret del 2016. 
 
3ª. Després també voldríem comentar Sr. alcalde si hi ha hagut alguna novetat pel que fa a 
la negociació amb el Comitè d’empresa del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les 
Persones.  Se’ns ha fet arribar una nota informativa on justament, entre d’altres coses, 
explica que aquesta negociació després de dos anys i mig de reunions, etc., sembla que 
s’ha reprès de nou.  La pregunta és clara, en aquests moments quina és la situació de 
aquest conveni amb el Comitè del personal del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a 
les Persones. 
 
4ª. Una altra, ha sortit a la premsa el fet de que l’Ajuntament de Martorell és un dels 
ajuntaments, son 200, parlo de memòria, que tenen que augmentar el seu IBI el 8 %. De 
fet en el Ple quan es van aprovar les ordenances el Sr. Josep Casasayas ja va avançar 
alguna possible previsió sobre això que al final s’ha acabat complint tenint en compte que 
es va comentar aquí que aquest impost quedava congelat, sí que ens agradaria saber 
quins passos farà l’Ajuntament per intentar com es deia en el seu Ple que els ciutadans no 
tinguin que pagar més per aquest impost de l’IBI. 
 
5ª. I l’altra ens l’ha passat una entitat.  És conèixer quins són els requisits que es demanen 
a qualsevol entitat i si és a totes les entitats, cada vegada que tenen que fer una activitat 
en un local propietat de l’Ajuntament de Martorell.  Parlem en concret del que són les 
assegurances per a fer aquesta activitat.  Aquesta entitat té prevista una activitat el dia 7 
de gener, ja sé que contestaran el proper Ple però sí Sr. Alcalde que li demanaria si pot 
donar ordres a gent del Patronat per que és una entitat esportiva de poder intentar resoldre 
aquest tema, resoldre si és que es pot resoldre, però voldríem saber els requisits i les 
condicions i si és a totes les entitats que se’ls hi fa el mateix tracte o acord, gràcies.  
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El Sr. Alcalde diu: Primer per a poder saber-ho hauríem de saber quina entitat és, no ho 
sabem, ni tampoc per quina activitat demanen el equipament municipal i suposo que si 
s’adrecen amb els tècnics adequats que són els tècnics de referència dels equipaments 
municipals suposo que el deuen haver respòs.   Sinó si em diu quina entitat és li informaré 
sobre el respecte.... 
 
El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Aquesta entitat segons ens ha explicat ja s’ha adreçat als 
tècnics com bé vostè diu i no han rebut cap respostai és una activitat que es té que fer el 
dissabte 7 de gener, és l’Escola d’Escacs MAT i és una activitat que tenen previst fer a la 
sala d’exposicions de Ca n’Oliveres.  Li trasllado per que ells ja han anat a veure els 
tècnics.... 
 
El Sr. Slcalde diu: Preguntaré en els tècnics que li informin sobre el tema. 
 

 
      E.  PRECS. 

 
El Sr. Lluís Tomás diu: Respecte a una instància que va presentar el nostre grup sobre la 
contractació d’una persona, bé de fet anava lligada amb una de les preguntes que vostès 
ens han respost avui sobre la baixa d’aquella persona o la marxa d’aquella persona se’ns 
comenta que no està substituïda per cap altra persona, no m’agradaria dir noms, mirin les 
instància sobre la contractació d’una altra persona, quin tipus de selecció i quin tipus de 
contracte tenen, repeteixo no voldria dir noms si vostès m’ho poden mirar i em diuen quan 
em podran contestar els hi agrairé, gràcies. 
 
El Sr. alcalde diu: Si no hi ha cap més prec doncs aixecaríem la sessió però abans sí que 
m’agradaria fer una referència a que aquest cap de setmana al nostre municipi ha passat 
excepcional i jo crec que és important remarcar-ho.  Moltes entitats de Martorell al voltant 
d’una vuitantena es van agrupar per celebrar de manera memorable i per commemorar els 
25 anys de la Marató de Martorell i  tenien tres objectius, el primer era aconseguir que hi 
haguessin moltes entitats que s’hi sumessin.  Va haver-hi més de, no perdó, més no, al 
voltant de 80 entitats que s’hi van sumar.  A banda també s’hi van sumar altres institucions 
que no són entitats i es va aconseguir el primer objectiu que era aquest.  
El segon  objectiu era doncs que tingués un cert ressò mediàtic. Tota l’actuació que va 
haver-hi, va tenir un important ressò mediàtic per que va venir TV3 que és la televisió 
nacional d’aquest país amb horari de màxima audiència a les dues del migdia i la tercera 
fita a aconseguir o el tercer objectiu important doncs era aconseguir 25.000 euros que era 
l’objectiu que s’havien marcat les pròpies entitats que eren 1000 euros per cada any de 
celebració de la Marató.  Els tres objectius es van complir, es van complir amb escreix i jo 
crec que en aquí en la sessió plenària hem de fer un reconeixement per a totes i 
cadascuna de les persones que han participat tant en les entitats com els treballadors i 
col·laboradors d’aquesta casa, la regidoria de Participació, totes les regidories que tenen 
com la d’Esports, Cultura, Serveis Socials que  tenen entitats també que han...que han 
actuat aquest cap de setmana en favor de la Marató i es va recollir, encara no tenint la xifra 
exacta per que falta alguna, alguns diners que han d’entrar i que fins avui no els hi 
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arribaven però ahir hi havia uns 28000 euros recollits per tant jo crec que és d’aquelles 
coses que ens demostren que quan en aquest poble la gent s’uneix doncs aconseguim 
aquells objectius que ens marquem, per tant, felicitar a totes les entitats, especialment a les 
dues entitats que van tenir la iniciativa ja fa mesos que eren la Xarxa de Teatre i 
l’Associació de veïns del Pont del Diable i que al darrera d’ells doncs s’hi han sumat una 
colla de gent i d’entitats de Martorell.   
I dit això doncs només em resta desitjar a tots aquells que ens escoltin i a vostès també els 
senyors i senyores regidors doncs un molt bon Nadal, unes molt bones Festes i que 
tinguem un feliç i pròsper any 2017, moltes gràcies, aixequem la sessió. 
 
=====  I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 22.35 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, 
en DONO FE. 
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