
 
 
 
 
 
 
 
01/2017. SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 16 DE GENER DE 
2017.  

A la Vila de Martorell, el dia 16 de gener de 2017,  essent les 20:01 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, 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. Per part del senyor LLUÍS ESTEVE I 
BALAGUÉ s’excusa l’absència a aquesta sessió.  

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

     
     

                                                      I.- PART RESOLUTIVA 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA: 19 DE DESEMBRE DE 
2016.  
 
 Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 de 
desembre de 2016.  
 
La regidora Sra. Raquel Pérez diu: En quant a l’acta l’última Junta de Portaveus vostè va 
expressar que el tema de les preguntes “in voce” no es responien perquè eren molt 
extenses. Jo m’he revisat aquest acta i les preguntes “in voce” les respostes no arriba a dos 
folis i vostès continuen aquestes respostes en forma, així, entre cometes, privades, i per tant 
no es llegeixen al Ple i per tant, nosaltres continuarem votant en contra d’aquesta acta. 

El Sr. Alcalde diu: Jo vull recordar-li només, recollim les seves expressions però només fer-
li saber que la Junta de Portaveus el que jo vaig dir com que si que ho sé perquè ho vaig dir 
jo, no feia referència a les preguntes “in voce”, la resta de companys Portaveus que estaven 
a la Junta, ho podem asseverar, jo feia referència a les preguntes que es presentaven per 
escrit perquè les preguntes “in voce” sempre, sempre, sempre es contesten en el Ple 
següent, sempre. Per tant, les preguntes “in voce” es presenten en el Ple següent, i en quan 
al nombre, jo avui aquí tinc les preguntes quan arribem a l’estadi de les preguntes i com pot 
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veure són bastants fulls les respostes a les preguntes, per això els hi donem per escrit que 
és també el que els hi vaig expressar en la Junta de Portaveus si vostè recorda bé. Però no 
em referia, suposo que s’ha equivocat, però no em referia a les “in voce” sinó a les 
preguntes presentades per escrit.  

Sotmesa la mateixa a votació, aquesta resulta aprovada per 19 vots a favor dels senyors/es 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, JOSEP CASASAYAS I PUIG, 
CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, 
ALBERT FERNÁNDEZ 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 CORRAL I 
BARÓN I  FRANCESC J. ARPAL MACIÀ, i 1 vot en contra de la senyora RAQUEL PÉREZ 
MARTINEZ. 
 
PROPOSTA INCLOSA EN L’ORDRE DEL DIA A L’EMPARA DE L’ARTICLE 82.3 DEL 
REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES 
ENTITATS LOCALS. 

2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS FORMULADES 
ENVERS L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
PARCIAL TORRENT DE LLOPS RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DELS USOS A 
LA UNITAT DE ZONA NÚM. 92 DE MARTORELL, I D’APROVACIÓ 
PROVISIONAL D’AQUESTA MODIFICACIÓ. (EXP. 3662/2016-G). 
 
El senyor alcalde diu: Bé, com veuen aquí posa proposta inclosa a l’ordre del dia a 
l’empara d’aquest article perquè aquest punt no va estar inclòs a la informativa per tant no 
s’ha de votar d’urgència perquè està inclòs el punt a l’ordre de dia del Ple, però al no passar 
per la Informativa si que s’ha de fer un tràmit previ que és ratificar la inclusió d’aquest punt 
en l’ordre del dia. Per tant, el primer que votaríem la ratificació de posar el punt a l’ordre del 
dia del Ple, ah, perdó l’explicació perquè no va passar per la Informativa és perquè no havia 
arribat un informe del departament d’Ensenyament que era un informe favorable amb 
aquesta proposta de modificació puntual del Pla General, per tant va arribar després de 
celebrar-se les Informatives i abans de fer el punt de l’ordre del dia, per tant, aquesta es la 
raó, no hem de votar urgència però si que hem de votar la ratificació de la inclusió del punt a 
l’ordre del dia. 

Sotmesa a votació la ratificació de la inclusió del punt en l’ordre del dia s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 

El regidor Sr. Adolf Bargués exposa el punt i diu: Doncs bàsicament es tracta de 
precisament de donar compte, d’informar doncs de la denegació de les tres, de les 
tres....dispenseu, de les tres reclamacions que hi havia presentades pel grup municipal de 
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Movem i tal com tenen amb l’exposició amb el redactat que tenen doncs bueno, una mica 
s’ha contrastat exactament el perquè i ha sigut fruit de...pels nostres Serveis Tècnics la 
resposta dels nostres Serveis Municipals. 

El regidor Sr. Francisco J. Arpal diu: Bé, aquesta modificació que es proposa puntual del 
Pla, ens hem de preguntar, ens permet l’ús esportiu de la zona i ens possibilita poder 
desenvolupar en aquest cas un pavelló de triple esportiu? Evidentment que sí. A Martorell en 
l’actualitat patim manca d’equipaments esportius? Tots sabem que sí, per tant vistes les 
al.legacions que s’han presentat hem de dir que tal i com es posa de manifest en l’informe 
s’ha incrementat la superfície total destinada a l’ús docent durant la vigència del Pla Parcial 
en quasi 20.000 metres quadrats, per tant considerem que les al.legacions presentades en 
aquest cas no tindrien gaire sentit. D’altra banda també aquesta modificació puntual del Pla 
s’ha de dir que no afecta negativament a futures necessitats que poguessin existir 
d’escolarització en el municipi. És per això que nosaltres li donarem suport. 

El regidor Sr. José A. Simón diu: Senyor Arpal quan un fa una proposta cal tenir més 
dades i més coneixement, tot això ja aporta molta més documentació que no quedar-se de 
braços plegats i lo que demanem, si vostè s’hagués mirat les al.legacions, precisament és 
més informació. Està clar que l’equip de govern compleix amb el mínim que marca la llei 
però demanem més informació. Demanem si aquests serveis i aquests equipaments nous 
seran sostenibles si no seran sostenibles, en què es basen per dir que es necessiten més 
equipaments esportius i menos educatius. Tota aquesta informació si vostè l’ha trobat a 
l’expedient jo no l’he trobat. Quin informe hi ha econòmic darrera, tampoc hi és. Aquest 
informe precisament que faltava del departament d’Ensenyament tampoc hi era. Per aquí 
anaven les al·legacions. Les al·legacions o propostes de millora que van fer el nostre grup 
municipal, bàsicament era l’equilibri dels equipaments que hem comentat, ens trobem a 
Martorell que si que hi ha equipaments esportius però hi ha equipaments esportius amb 
dèficits i creiem que igual no s’aborden aquests dèficits que tenen alguns equipaments 
esportius. La documentació econòmica que hauria d’estar a l’annex de l’expedient i que està 
però que creiem que podria ser una mica més enllà per tenir més informació i per ser més 
transparents simplement i respecte als usos que se li donarà a aquest equipament que 
pensem que es podrien incloure uns altres usos i ampliar aquests usos. Bàsicament 
aquestes eren les al·legacions que presentàvem o propostes que presentàvem. Com han 
comentat l’informe que faltava del departament d’Ensenyament creiem que es podria afegir 
informe sobre la mobilitat que es generarà en aquest espai, informe sobre l’impacte 
ambiental que tindrà aquest espai, informe sobre la sostenibilitat econòmica del projecte. 
Simplement era això, és una consulta que se li fa a l’equip de govern perquè l’equip de 
govern faci un informe, en cap moment qüestionem o no qüestionem la necessitat o no 
necessitat d’aquest equipament. 
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El regidor Sr. Lluís Tomàs diu: Nosaltres també de forma molt breu, recordo una Junta de 
Portaveus on se li va demanar al senyor alcalde si tindria l’amabilitat de poder-nos ensenyar, 
en aquell moment no parlàvem d’avantprojecte sinó va explicar vostè uns plànols, uns 
dibuixos d’una idea de lo que seria aquest equipament esportiu. Va haver-hi una discussió, i 
finalment no hem pogut veure tampoc en què consistirà tot el que es pensa fer en aquest 
pavelló i també vam trobar a faltar el que bé ha dit el regidor sobre l’informe d’Ensenyament 
que no hi era, ara ja hi és i entenem que no es presentés a la Comissió Informativa sobre 
aquest tema. Nosaltres, bé, de fet, vam demanar i continuem confiant en què puguem veure 
i poder aportar les coses que creiem sobre aquest equipament esportiu. Res més. 

El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Bàsicament si no l’ha trobat reitero que està 
absolutament tot dins de l’informe. En el cas d’en què ens basem, doncs ens basem 
bàsicament en el PIEC, que és el Pla d’Usos Esportius de Catalunya que determina quines 
necessitats tenen els municipis en aquest cas de pavelló cobert per la pràctica esportiva. 

El tema de la sostenibilitat si realment pot generar més superfície, més metres quadrats, 
més percentatge de zona d’equipaments públics on no estaven previstos, evidentment això 
no seria sostenible, però simplement és el canvi d’un equipament esportiu, ai, d’un 
equipament educatiu en un equipament esportiu, és a dir, la sostenibilitat estava garantida 
tant en un cas, segueix estant garantida en l’altre cas també.  

I el tema d’altres usos és molt fàcil deixar-ho de manera genèrica però si les necessitats, 
atenem les necessitats del PIEC, es defineix com a zona esportiva poder-ho fer com a zona 
esportiva, cinemes, teatres, dintre d’un pavelló esportiu, doncs tampoc no hi veiem cap 
necessitat quan tenim altres equipaments culturals i un pla de desenvolupament 
d’equipaments culturals que farem en breu.  

Reitero el tema de la informació que la tenen tota dintre de l’epedient. 

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: No volia entrar però vist el que ha explicat el senyor 
Bargués, primer que no s’entén massa bé aquest punt ni quines explicacions s’ha donat i la 
gent que està aquí o que ens està escoltant per la ràdio no sé si entén massa bé que és el 
que estàvem reclamant i que ha dit el govern en aquest sentit i per altra banda, a veure, és 
un tema absolutament polític que vostès determinin que això és una necessitat és un tema 
absolutament polític. Senyor Bargués en el seu programa abans d’estar amb CIU, vostè 
posava que hi havia un poliesportiu que es faria? Jo no ho recordo ni pregunto. Però de 
totes maneres és absolutament polític perquè igual que diuen això podrien fer un hospital o 
podrien  fer un ambulatori o podrien un col·legi o podrien fer moltes més coses, per tant que 
vostès no ho vulguin aprovar no vol dir que la necessitat o que la documentació o que ens 
donen i ens faciliten tot el que nosaltres volem perquè evidentment nosaltres no tenim cap 
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de les informacions que vostès diuen. Vostès volen fer aquestes polítiques pues és la que 
toca, ens haurem d’aguantar amb un poliesportiu amb 1.300.000 euros, punto. 

El regidor Sr. José A. Simón diu: Dos apunts ràpids. Senyor Bargués, si us plau ens pot 
enviar per correu el pla d’usos culturals, no el trobem. I segona, suposo que també han 
previst obres de millora al pavelló i a les instal·lacions municipals que creiem que si que 
estan deficitàries i necessiten obres. Ens pot passar també quins plans tenen per aquestes 
dues instal.lacions? 

El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Bàsicament jo crec que era un punt coincident en tots els 
grups polítics que la pràctica esportiva en aquest municipi està col·lapsada i que es 
necessiten més metres de pista i de superfície per poder generar la pràctica esportiva que 
gairebé és una pràctica universal al nostre municipi. El que no volem, no es que vulguem 
nosaltres que també és una petició de la gent i és una necessitat de la nostra ciutadania i 
també recordar que tant ambulatoris com hospitals no som l’Ajuntament qui genera els 
recursos per poder-los construir i fer-los.  

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 11 vots a favor dels senyors/es  XAVIER 
FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA 
DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, ALBERT 
FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, 
SERGI CORRAL I BARÓN i FRANCESC J. ARPAL MACIÀ, i 9 vots en contra dels 
senyors/es LUÍS TOMÀS MORENO, REMEDIOS MARQUEZ ORTEGA, RAUL ROZALEN 
LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ 
SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN MORENO LÓPEZ i RAQUEL PÉREZ 
MARTÍNEZ: 

 
I.- El text refós del Pla parcial “Torrent de Llops” de Martorell va ser aprovat definitivament 
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 15 de desembre de 1986. 
 
El referit Pla parcial ha estat objecte de cinc modificacions puntuals, entre els anys 1991 i 
2011, amb l’objectiu d’ajustar els usos del Pla parcial originari. 
 
Paral·lelament a les citades modificacions puntuals, l’any 2008 es va aprovar el Text refós 
de la “Modificació de PGOU a l’àmbit del sector Torrent de Llops i Can Ros”, promoguda per 
l’Institut Català del Sòl per tal de permetre la construcció d’un Centre d’Educació Especial a 
la unitat de zona núm. 61, situada al final de l’av. Can Cases. Mitjançant aquesta modificació 
la parcel·la situada en aquesta unitat de zona, propietat de l’Ajuntament de Martorell, es va 
requalificar, passant d’equipament privat amb ús esportiu (clau 7 –equipament esportiu 
privat) a equipament comunitari d’ús docent (clau 9 –equipament docent). 
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Actualment l’únic sòl destinat a equipament del Pla parcial Torrent de Llops que encara no 
s’ha desenvolupat és el situat a la unitat de zona núm. 92. 
 
La modificació puntual del Pla parcial Torrent de Llops té per objecte permetre l’ús esportiu a 
la unitat de zona número 92, per tal de facilitar el seu desenvolupament i possibilitar la 
implantació d’un pavelló triple esportiu cobert (PAV-3), donant resposta al dèficit d’aquest 
tipus d’equipaments als municipi. Es mantindran la resta de paràmetres edificatoris previstos 
inicialment. 
 
Per tant, la modificació proposada es pot concretar de la següent manera: 
 
a) Qualificar d’equipament comunitari d’ús esportiu-social públic (clau 8) la unitat de zona 
núm. 92 del Pla parcial Torrent de Llops. 
 
b) Incloure la unitat de zona núm. 92, amb els seus paràmetres edificatoris, en la regulació 
de la clau 8 fixada en l’article 53 del Pla parcial Torrent de Llops.  
 
II.- A l’expedient tramitat figura l’informe conjunt del cap de la secció d’urbanisme i del 
secretari de la Corporació. 
 
III.- La junta de govern local, en sessió ordinària tinguda el dia 28 de novembre de 2016, va 
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla parcial Torrent de Llops relativa a la 
modificació dels usos a la unitat de zona núm. 92  de  Martorell. 
 
L’expedient de la modificació del Pla parcial aprovada inicialment es va sotmetre a 
informació pública durant un termini d’un mes, mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial 
de la província de Barcelona de data 2 de desembre de 2016, al diari “El Periódico” del 
mateix dia i als taulers d’edictes físic i electrònic de la Corporació de la mateixa data.  
 
Durant el termini d’informació pública, que va finalitzar el dia 2 de gener de 2017, es va 
presentar un escrit d’al·legacions per part del senyor Ricard Sánchez Gaya, en nom i 
representació de Movem Martorell (escrit amb RC 3, de data 02/01/2017). 
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, es va sol·licitar l’informe del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en compliment d’allò que s’estableix a 
l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. I, en data 10 de gener de 2017, la Cap de la Secció d’Obres i Manteniment 
dels Serveis Territorials al Baix Llobregat del Departament d’Ensenyament va emetre 
informe on es diu literalment: 
“Per tal de donar compliment a allò que figura en l’article 83.5 de la Llei d’Urbanisme, s’ha 
analitzat el document alhora que les previsions de planificació relatives a futures necessitats 
d’escolarització. 
D’acord amb les dades que disposem, el document presentat es considera favorable en allò 
que fa referència a les competències del Departament d’Ensenyament.” 
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IV.- El cap de l’àrea de territori i sostenibilitat, el cap de la secció d’urbanisme i el secretari 
de la Corporació van emetre conjuntament informe sobre les al·legacions, el contingut del 
qual a continuació es transcriu: 
 
“INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS FORMULADES ENVERS L’APROVACIÓ 
INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL TORRENT DE LLOPS 
RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DELS USOS A LA UNITAT DE ZONA NÚM. 92  DE  
MARTORELL, PER PART DEL SR. RICARD SÁNCHEZ GAYA, EN NOM I 
REPRESENTACIÓ DE MOVEM MARTORELL (ESCRIT AMB RC núm. 3, de data 02-01-
2017). 
 
Al·legació primera.- La modificació del planejament aprovada inicialment no justifica 
el manteniment de l’equilibri dels equipaments docents al municipi. 
 
Contràriament al que afirma l’al·legant, en la Memòria de l’actuació de la modificació del Pla 
parcial aprovada inicialment es justifica abastament el manteniment de l’equilibri dels 
equipaments docents al municipi. En concret, en l’apartat MA01, punt 1, de la Memòria de 
l’actuació es diu literalment: 
“L’àmbit total del Pla Parcial compta amb 562.907 m² de sòl, dels quals 18.467 m² (3,28% 
del total) estaven inicialment destinats a equipaments comunitaris d’ús docent, situats en 
tres parcel·les diferents, dues de les quals s’han desenvolupat durant la vigència del Pla 
Parcial, amb la construcció del “CEIP Lola Anglada” i la “Llar d’Infants Pont d’Estels” i la 
tercera correspondria a la parcel·la objecte d’aquesta modificació. 
El desenvolupament de la unitat de zona núm. 61 com a equipament d’ús docent amb la 
construcció del Centre d’Educació Especial, “CEE El Pontarró” suposa que actualment 
l’àmbit del Pla Parcial compta ja amb 19.052 m² destinats a l’ús docent en tres parcel·les 
d’equipament públic edificades, a les quals caldria afegir els 6.340 m² de la parcel·la 
pendent de desenvolupar de la unitat de zona 92. 
Per tant, durant la vigència del Pla Parcial, s’ha incrementat la superfície total destinada a 
l’ús docent, tot i que no s’ha desenvolupat la parcel·la objecte d’aquesta modificació. 
Per altra banda, durant aquest període no s’ha desenvolupat cap de les dues unitats de 
zona que inicialment havien estat qualificades com a equipaments privats amb ús 
esportiusocial, que corresponien a un 2,17% del sòl total de l’àmbit del Pla Parcial (unitats 
de zona 61 i 62). 
En la modificació dels usos de la unitat de zona 61 es va reduir la superfície de sòl destinat 
inicialment a usos esportius en 6.557,30 m2 de sòl, mentre que amb la modificació 
corresponent a la unitat de zona 62, la parcel·la de 4.359,00 m² de sòl, s’ha desenvolupat 
amb la construcció d’un establiment comercial mitjà. Per tant, de l’originari Pla Parcial, s’han 
reduït un total de 10.916,30 m² de sòl destinats a ús esportiu.  
La present Modificació pot permetre de nou el reequilibri pel que fa als usos docent i esportiu 
en l’àmbit del Pla Parcial amb el desenvolupament de la unitat de zona 92.” 
 
Queda clar, doncs, que durant la vigència del Pla Parcial, que ara es modifica, malgrat no 
haver-se desenvolupat la parcel·la a la que s’assigna una nova qualificació urbanística 
(equipament comunitari d’ús esportiu-social públic), s’ha incrementat la superfície total 
destinada a ús docent (dels 18.467 m² previstos es va passar a 19.052 m²). 
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En qualsevol cas, simultàniament al tràmit d’informació pública d’aquesta modificació de 
planejament, es va sol·licitar l’informe del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, en compliment d’allò que s’estableix a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. I, en data 10 de gener de 
2017, la Cap de la Secció d’Obres i Manteniment dels Serveis Territorials al Baix Llobregat 
del Departament d’Ensenyament va emetre informe on es diu literalment: 
“Per tal de donar compliment a allò que figura en l’article 83.5 de la Llei d’Urbanisme, s’ha 
analitzat el document alhora que les previsions de planificació relatives a futures necessitats 
d’escolarització. 
D’acord amb les dades que disposem, el document presentat es considera favorable en allò 
que fa referència a les competències del Departament d’Ensenyament.” 
 
L’informe transcrit palesa molt clarament que la modificació de planejament no afecta 
negativament a les previsions de planificació relatives a futures necessitats d’escolarització 
al municipi de Martorell.  
 
Conclusió: Es proposa desestimar la primera al·legació. 
 
Al·legació segona.- La modificació del planejament aprovada inicialment no justifica la 
viabilitat econòmica de la modificació ni la seva agenda d’execució. 
 
No és cert, com afirma l’al·legant, que de conformitat amb les determinacions  dels articles 
96 del TRLU i 118 del RLU és exigible que les modificacions dels instruments de 
planejament continguin els mateixos documents i requisits exigibles a la seva formació.  
 
En primer lloc, l’article 96 del TRLU estableix literalment: 
“La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se 
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats següents: (...)”. 
 
Per tant, el precepte transcrit en cap cas prescriu que la modificació d’un instrument de 
planejament urbanístic contingui els mateixos documents i requisits exigibles a la seva 
formació, sinó que només exigeix que se subjecti a les mateixes disposicions (normes legals 
i reglamentàries) que en regeixen la formació.  
 
Al seu torn, l’article 118.1 del RLU assenyala: 
“118.1  Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions 
adequades a llur finalitat específica, d'entre les pròpies de la figura de planejament 
modificada i, en qualsevol cas, han de: 
a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que 
s'introdueixen. 
b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les normes 
urbanístiques objecte de modificació. 
c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació corresponents, les 
determinacions que s'introdueixen amb la modificació i que substitueixen les precedents. 
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d) Justificar el compliment, si s'escau, de l'increment de les reserves de sòl per a espais 
lliures públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 94 de la 
Llei d'urbanisme. A aquests efectes, en cas de concurrència de diversos usos, és d'aplicació 
el què estableix l'article 81.4 d'aquest Reglament i, en els casos de reordenació general d'un 
àmbit de sòl urbà previstos en l'article 94.4 de la Llei d'urbanisme, tant si comporten com si 
no increment d'edificabilitat, són d'aplicació les reserves que estableix l'esmentat article 
94.4.” 
 
De l’anàlisi de la literalitat d’aquest darrer precepte resulta, d’una banda, que hi ha unes 
determinacions exigibles a qualsevol modificació d’una figura de planejament (“en qualsevol 
cas, han de:”). Per altra banda, les modificacions dels plans urbanístics, en cap cas, han de 
contenir les mateixes determinacions requerides per a la formació del planejament modificat,  
sinó únicament i exclusiva  les determinacions adequades a llur finalitat específica.  
 
L’avaluació econòmica i financera, el pressupost de les obres i els serveis i el pla d’etapes 
són documents necessaris i imprescindibles per a la formació d’un pla parcial urbanístic, 
però no per a una modificació d’un pla parcial que es limita a canviar la qualificació d’una 
parcel·la concreta i determinada. 
 
L’examen de les finalitats de l’avaluació econòmica i financera palesa que està pensada per 
actuacions urbanístiques de més abast que una senzilla modificació d’un pla parcial, com és 
el desenvolupament d’un sector de sòl urbanitzable delimitat. 
 
El pressupost de les obres i els serveis s’està referint al cost de la urbanització i de la 
implantació dels serveis obligatoris d’un sector de sòl urbanitzable delimitat, no pas al 
pressupost d’execució d’una obra ordinària –no d’urbanització-, com és la construcció d’un 
pavelló poliesportiu. 
El pla d’etapes, tal com es preveu en l’article 83.1 a) del RLU, és el document on 
s’estableixen les previsions temporals de les obres d’urbanització i de l’edificació, previsions 
que tenen sentit quan es desenvolupa tot un sector de sòl urbanitzable delimitat. 
 
Finalment, cal destacar que el propi al·legant es contradiu a sí mateix, perquè en la primera 
al·legació addueix, encertadament, que la memòria exposada al públic justifica la pertinença 
–entenem que ha volgut dir “procedència”- de l’equipament públic en base al Pla Director 
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), mentre que en la segona 
al·legació sosté que la memòria del planejament modificat ha de justificar la necessitat i 
viabilitat de construir un equipament nou en relació a les deficiències i les necessitats de 
modernització d’equipaments esportius que ho requereixen.  
 
En la Memòria de l’actuació de la modificació del Pla parcial aprovada inicialment es justifica 
la necessitat d’un pavelló esportiu cobert (PAV-3). En concret, en l’apartat MA01, punt 3, de 
la Memòria de l’actuació es diu literalment: 
“Per altra banda, l’estudi de localització 2008 de la xarxa bàsica del PIEC (Pla Director 
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya) detectava al municipi de Martorell un 
dèficit de pavelló esportiu cobert, per tal de completar la xarxa bàsica amb pavellons 
poliesportius que correspon a un pavelló cada 9.500 habitants aproximadament en l’horitzó 
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del PIEC. En l’actualitat aquest dèficit encara existeix. Fins al moment, s’han executat 
diferents actuacions de menor abast (com el cobriment de pistes exteriors de diferents 
equipaments existents) que contribueixen a reduir la saturació dels equipaments actuals 
sense assolir els estàndards funcionals i de confort recomanats. Així mateix, la possibilitat 
d’emplaçar un pavelló triple esportiu PAV-3 al costat de l’àrea esportiva més gran del 
municipi el Complex Esportiu Torrent de Llops, s’ha considerat una oportunitat que beneficia 
tant a l’àmbit del sector Torrent de Llops, com a tot el municipi. El fet d’ampliar l’àmbit del 
Complex Esportiu es tradueix en una major eficàcia i enriquiment de l’oferta esportiva.” 
 
Conclusió: Es proposa desestimar la segona al·legació. 
 
Al·legació tercera.- Usos futurs de l’equipament. 
 
Un Pla Parcial, i també la seva modificació, només pot tenir per objecte tot allò previst per 
l’article 65 del TRLU, així com pels articles 79 a 83 del RLU que el despleguen. Cap dels 
preceptes legals i reglamentaris esmentats enumera com a objecte d’aquesta figura de 
planejament regular les determinacions dels projectes d’obres i de gestió que s’hagin 
d’aprovar i executar en el seu àmbit, com pretén l’al·legant sense emparar la seva pretensió 
en cap norma. 
 
Conclusió: Es proposa desestimar la tercera al·legació.” 
 
V.- La legislació aplicable a la modificació del Pla parcial Torrent de Llops de Martorell és la 
següent: articles 65, 66, 78, 80, 82, 85, 88 a 92, 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC); articles 110 a 113 i 
117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme; articles 21.1 j) i 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local; i article 114.3 k) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril). 
 
En base a la legislació assenyalada cal dir que els plans d’ordenació tenen vigència 
indefinida. No obstant això, en exercici del “ius variandi”, l’Administració quan les 
circumstàncies li demanin per a una major satisfacció dels interessos generals d’ordenació 
del territori pot procedir a la seva modificació. 
 
La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se 
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. Les propostes de 
modificació d’una figura del planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de 
la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència en relació amb els interessos públics i privats 
concurrents. 
 
VI.- La legislació urbanística vigent no especifica què s’entén per modificació del règim 
urbanístic aplicable, ni enumera els supòsits concrets en què consisteix. No obstant, podem 
recórrer a un precedent, que és el de l’article 9.2 del Decret 143/1984, de 10 d’abril (norma 
actualment derogada), on es deia que constitueixen modificació del règim urbanístic les 
determinacions que impliquin: 
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a) Canvi en la classificació del sòl. 
b) Afectació de terrenys per a sistemes. 
c) Modificació dels usos globals admesos en un sector. 
d) Modificació del coeficient d’edificabilitat neta d’una zona 
 
La present modificació del Pla Parcial no es pot encabir en cap dels supòsits relacionats, per 
la qual cosa podem concloure que les noves determinacions que hi conté no comporten una 
modificació del règim urbanístic aplicable al seu àmbit, i que amb motiu de l'aprovació inicial 
no era obligatori acordar la suspensió de tramitacions i llicències regulada per l'article 73.2 
del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
VII.- De conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, correspon al ple municipal l’aprovació que posi fi a la tramitació dels 
plans i demés instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística.  
 
Primer.- Desestimar íntegrament les al·legacions formulades per part del senyor Ricard 
Sánchez Gaya, en nom i representació de Movem Martorell (escrit amb RC 3, de data 
02/01/2017) pels motius expressats a l’expositiu IV d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla parcial Torrent de Llops 
relativa a la modificació dels usos a la unitat de zona núm. 92  de  Martorell. 
 
Tercer.- Lliurar l’expedient complet a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona 
perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la persona al·legant i a l’àrea de territori i sostenibilitat 
d’aquest Ajuntament. 
 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 

3. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP PER RECUPERAR 
PLACES RESIDENCIALS PER A GENT GRAN I CENTRES DE DIA ALS MUNICIPIS. 

 
La regidora Sra. Remedios Márquez diu: Hay una esmena que nos han entregado un 
minuto antes. Ya me han explicado que no puede aprobar todos los puntos. Nosotros la 
retiraremos porque hace un mes que la presentamos por urgencia, ya no se votó la 
urgencia. La volvemos a presentar el lunes en la Junta de Portavoces, han tenido una 
semana para hacer esmenas, de nuevo rogaría, aunque no es el momento, que nos den 
antes las esmenas para poderlas estudiar. La retiramos, la estudiamos y en todo caso lo 
hablamos para consensuar. Vale? 
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El senyor alcalde diu: Doncs queda retirar el punt. Jo el que si faria seria senyora Márquez, 
els emplaço a la senyora Dalmau que era qui portava aquesta moció i vostè crec que era qui 
portava aquesta perquè el Ple següent si volen i poden consensuar la moció i la portem 
conjuntament doncs molt millor. 

4. MOCIÓ D’URGÈNCIA PSC-CP 
 

El senyor alcalde diu: Hi ha una altra moció presentada d’urgència avui mateix pel grup 
municipal Socialista, per tant, abans s’hauria de votar la urgència, és una moció que segons 
ens diu fa referència al col·lapse que viu l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Bé, abans 
d’entrar en les votacions de la urgència explicar-los que tot això que demanen vostès aquí 
com a moció doncs, absolutament tot, aquest Ajuntament ja ho ha fet, és a dir, en les parts 
dels...exigir al departament de Sanitat l’obertura d’un Servei d’Urgències, això ho hem 
demanat i ho hem demanat reiteradament, és més,  hem demanat el CUAP que vostès 
saben que en una època on en aquest Ajuntament hi havia uns altres responsables polítics 
doncs el CUAP que tocava al Baix Llobregat Nord enlloc d’anar a Martorell, que és el mes 
habitual que estigui al costat d’un hospital de referència per poder descarregar tot el circuit 
d’urgències, doncs es va instal·lar a Sant Andreu de la Barca i actualment doncs només 
dona servei, pràcticament, doncs als habitants de Sant Andreu de la Barca i de Pallejà amb 
molt poca incidència de la resta de municipis amb urgències en aquell poble perquè la gent 
té com a referència Martorell que és on hi ha l’hospital, per tant, això ja ho hem demanat en 
reiterades ocasions, Hem demanat també, doncs, que es faci una inversió important en base 
a un pla director que vostès també fan esmena aquí i que es reforci tot el servei no només 
d’urgències sinó de capacitat d’aquest hospital perquè aquest hospital és un hospital que 
dona servei a 160.000 usuaris i tenim 127 llits. La ratio recomanada a Sanitat és que hi hagi 
un llit per cada 1.000 habitants per tant, hauria de tenir 160 llits i el Pla director, el Pla 
estratègic i el Pla funcional aprovats pel departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, doncs estan aprovats però no han donat seguiment i execució en aquests plans, 
doncs ja preveu un augment de 35 llits i per tant, estaríem al voltant d’aquests 160 llits que 
necessitem.  

El col·lapse que hem viscut aquests dies en el Servei d’Urgències del nostre Hospital, de 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, que dona cobertura a 13 municipis, és a dir, està a 
Martorell però dona cobertura a 13 municipis del voltant, doncs s’ha vist col·lapsat com tots 
els hospitals o la major part d’hospitals de Catalunya. Em deien que abans d’ahir a l’Hospital 
Taulí de Sabadell hi havia 120 ingressos pendents per entrar, evidentment el Taulí és un 
hospital més gran que el nostre, amb prop de 400 llits, el nostre es de 127, per tant, les 
proporcions són semblants. El que ha fet la direcció de l'Hospital és prendre mesures 
aquests dies per intentar anar paint aquesta epidèmia que tenim de grip i el que ha fet ha 
estat aturar les intervencions quirúrgiques no urgents de manera que d’aquesta manera es 
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poden alliberar més llits per tots els ingressos que venen d’urgències. També ha reforçat el 
personal que aprofito per dir que han fet una tasca encomiable perquè en els tres primers 
dies d’aquest episodi han doblat serveis, han doblat torns, han fet una feina encomiable i 
que a més a més gràcies a l’odontologia professional que atenien tant els serveis mèdics 
com els serveis d’infermeria s’ha anat donant sortida, però si que és cert que hem tingut 
episodis com la resta d’hospitals del país doncs que han col·lapsat els serveis. És diu que, 
des d’un punt de vista mèdic, que la taxa per poder dir que hi ha un brot epidèmic és que 
100 casos per cada 100.000 habitants, actualment a Catalunya hi ha 350 casos per cada 
100.000 habitants, per tant, estem molt per sobre del que és un brot epidèmic i a més a més, 
pel que ens diuen les autoritats sanitàries, no hem arribat encara al pic de la grip, és a dir, 
que s’espera que durant aquesta setmana i la setmana que ve, al país, no sabem si 
localment tindrem més o menys incidència, doncs també tindrem alguns episodis més 
d’afluència de gent als Serveis d’Urgències. Hem reforçat, ens diuen que s’ha reforçat també 
de l’Hospital els serveis de personal, s’han reforçat tant els serveis mèdics com els 
d’infermeria i actualment és el que ens poden explicar des de l’Hospital. Com alcalde m’he 
posat en contacte amb diferents alcaldes de la zona del Baix Llobregat Nord i d’Anoia, que 
és les comarques on dona servei el nostre hospital de referència i hem quedat amb uns 
quants alcaldes que consensuarem una moció pel mes de febrer on els 13 municipis on 
demanarem en una moció igual, literalment igual, al Servei de Salut que alleugeri la prioritat 
que necessitem perquè es faci front a les inversions que calen en aquest Hospital, que són 
estructurals. Hem tingut una situació conjuntural però també s’ha repetit en els diversos anys 
i probablement malgrat hi hagués doncs, les situacions ho calguessin, també tindríem en 
aquests temps, perquè és ja un tema d’epidèmies, doncs alguna irregularitat però no el 
col·lapse que estem tenim com estan tenint la resta d’hospitals de Catalunya. 

Nosaltres hem tingut reunions amb el Conseller Comin, la darrera doncs amb ocasió de la 
visita que ens va fer amb motiu de la Marató li vam reiterar e que ja sabia perquè feia dos 
mesos l’havien anat a veure amb el responsable de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 
per explicar-li també el problema estructural que teníem i que tenim des de fa temps i ens va 
dir que érem un dels hospitals prioritaris dins de les inversions i les contractacions d’activitat 
que el Servei Català de la Salut doncs farà properament, això és el que ens va dir de tota 
manera no tenim res per escrit, al mateix temps dir-los que una representant del Comitè 
d’Empresa de l’Hospital em va fer arribar una carta que van enviar via burofax al Conseller 
Comín el que deien a aquella carta ho subscrivim al cent per cent i els vam explicar, i jo els 
vaig explicar que amb aquesta lluita estem tots al mateix vaixell, i   per tant, tenien 
absolutament  tota la raó, i el que demanaven, doncs que no sé si s’ha complert, és tenir una 
resposta amb 48 hores, crec que no l’han tingut, perquè les 48 hores ja han passat des de  
que es va posar  el burofax, i no m’ha dit ningú res, per tant, vull entendre que no han tingut 
resposta. 
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Nosaltres hem parlat amb els responsables de zona del Servei Català de Salut, el Dr. 
Parellada, li hem fet arribar també el nostre neguit, ell ens ha dit que ho traslladarà i que ens 
donaran, ens diran alguna cosa, malgrat tot el mes de febrer. El Ple del mes de febrer  la 
transportarem com  la resta de municipis d’aquests tretze municipis que formen l’àrea de 
referència d’aquest Hospital una moció conjunta i consensuada per reclamar al Servei 
Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya doncs l’atenció que ens mereixem perquè 
som hospital de referència i som 160.000 usuaris que té aquest hospital, i recordem aquella 
ràtio que els hi deia abans, aquella ràtio recomanada per les autoritats sanitàries d’un llit 
cada mil usuaris de referència, per tant, ens falten 35 llits que és precisament els projecte 
del pla director que nosaltres des de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, hem plantejat  

al Servei Català de la Salut, per tot això que els explico, doncs no tindria sentit doncs que 
aprovéssim una moció, i el mes següent en fessin una de consensuada amb la resta de 
municipis, per tant, la urgència nosaltres no la votarem. 

Sí volen fer alguna intervenció abans de votar la urgència? 

El  regidor Sr. Lluís Tomás  diu: Jo sí, com a proposant de la moció. 

El senyor alcalde diu:Sí, Sr. Tomás, però esperi que li doni  la paraula Sr. Tomás, quant li 
doni la paraula podrà intervenir, i com que hi ha alguns altres, vostè Sr. Simón, Sra. Pérez? 

Sra. Pérez? 

La Regidora Sra. Raquel Pérez diu: Anem a veure, torno a dir una mica el mateix que 
havia dit abans perquè no m’acaba de quedar massa clar perquè serveixen les Juntes de 
Portaveus, jo veig tinc un recull de premsa, que Catalunya Exprés el dia 9 de gener que era 
dilluns a les dues de la tarda ja deia que hi havia aquesta denúncia per part dels 
treballadors, que evidentment hi havia un col·lapse important a l’Hospital, a la tarda a les sis 
de la tarda tenim reunió de Junta de Portaveus, i ningú cap persona del govern ens ha 
comunicat  quin era el problema que hi havia, no sé  quin temes es tracten a l’Ajuntament 
està molt bé parlar que la cavalcada de reis va anar molt bé, però evidentment sí tenim un 
problema bastant greu i bastants anys, home!  No estaria malament que també a la Junta de 
Portaveus, vostès que estan al corrent i que formen part del patrons dels hospitals  
poguessin explicar a la resta  de grups municipals, el que està passant.  Tot i això, jo he fet 
un recull home! Bastant important a la premsa fins i tot hem sortit a Telecinco, cosa bastant 
sorprenent!  He agafat el cartipàs perquè sí estava una mica liada en el tema de qui són els 
representants que estant  als patrons de l’Hospital d’aquest ajuntament, i el que diu aquí és 
que la junta de patrons de la Fundació Benefico Privada de l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Martorell, l’alcalde Sr. Xavier Fonollosa Comas, i el regidor Sr. Josep Casasayas, i la Sra. 
Miriam Riera, per tant, aquest tres formen part, però també em sembla que el Sr. Esteve 
està com a patró vitalici, i em sembla que la Sra. Canal, també treballa coma responsable de 
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l’àrea de financiació, per tant, cinc representants d’aquest ajuntament, esteu a dins de 
l’Hospital.    

El tema bueno és un tema que hi ha portem molt i molts plens demanant des del grup nostre 
municipal que es donin explicacions, però sempre ens diuen el mateix no..  O bé el Sr. 
Casasayas quant demanem una partida, perquè el personal fa set o vuit anys que té 
congelació salarial, suposo que això ho sabem no? Pues vostès diuen que aquest problema 
no és de l’Ajuntament, que no és, que no és un tema que hagi d’arreglar des de 
l’Ajuntament. 

Jo recordo mol bé, quant va haver-hi un  problema amb els treballadors de Solvay Sr. 
Fonollosa, vostès van anar fins a Madrid, fins  a Madrid, van anar per aquest gran problema 
que tenien els treballadors de Solvay, i no entenc que un partit polític estigui amb un 
treballadors sí! i amb uns altres no!Això no ho puc entendre ho estem amb els treballadors o 
no estem!    

I veritablement si passen per urgències veuran com estant patint el personal i els 
treballadors, una atenció deficient per la saturació, any rere any, o sigui que això es 
previsible, no que diguin és que aquest anys ha sortit un virus nou, no és el virus de la gripe, 
com sempre!  Però la previsió no sé com la fan?    Llavors explicacions perquè a la Junta de 
Portaveus de dilluns passat no s’ha parlat d’aquest tema.  Que fan vostès com a 
representants públics a les Juntes de Patrons?  

Perquè no expliquen al ciutadans cap d’aquestes reunions, que fan, que diuen, de que 
parlen?  Parlem del Pla Directori del 2008, vostè mateix ha parlat ara però resulta que ningú 
no el coneix!   Em podia dir on podria aconseguir aquest Pla Directori?  Perquè si parlem 
d’un Pla Directori que no el coneix ningú, de que estem parlant? Quines són les esmenes, 
quines són els canvis, quines són les inversions, quin és el compromís que havia agafat 
l’Hospital i la gestió de l’Hospital vers l’ Hospital no el sabem perquè no el tenim i perquè 
vostès no el donen. 

També parlem de les inversions i que això no correspon a l’Ajuntament, des de l’Hospital em 
diuen que l’Ajuntament va pagar el pàrquing i des de l’Ajuntament em dieu que el pàrquing 
no l’ha pagat l’Ajuntament, per tant, estic preocupada perquè no sé de qui és el pàrquing, a 
lo millor és meu el pàrquing! No ho sé?  Però en tot cas si que hauria d’estar clar qui ha 
pagat totes les obres que s’han fet al pàrquing, i sí! realment s’ha fet molt bé!  Però si hi ha 
diners per fer coses, pues a lo millor és més convenient fer una ampliació dels llits o  altres 
coses que no pas el pàrquing!  

Quina és la gestió que fa Mútua de Terrassa, és Mútua de Terrassa la que gestiona els 
diners de l’hospital? En tot cas sí sempre hi ha aquestes deficiències, i any rere any, han de 
dir els treballadors escolteu! us heu d’apretar una mica el cinturó perquè no arribem, a lo 
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millor aquesta gestió no és tan bona com pensem, i també hauríem de saber que cobren els 
directius de l’hospital Sr. Fonollosa, li parlo a vostè, que cobren els directius de l’hospital el 
gerent, els directors, els directors d’àrea?, Perquè aquestes dades no estan? Sí no recordo 

malament o si no la informació que tinc no és correcta, el 95% dels diners que arriben a 
l’hospital són  públics, són nostres, i vostès han de donar explicacions, de tot el que fan a 
l’hospital. Vostè sap lo de la llei de la transparència? Suposo que sí no!   

Es veritat que vostès han de donar explicacions de tot el que fan amb els diners?  On està 
en quina pàgina WEB, on ho podem mirar?  Perquè el Comitè d’Empresa no coneix, ni els 
estatuts de l’Hospital?   

Són preguntes i explicacions que vostès han de donar, abans només estava CIU, en el 
Patrons i és normal que la dreta catalana actua així es normal, és el seu model de política 
sanitària, però ara també està Esquerra Republicana, la Sra. Míriam està, i no és res 
personal contra la Sra. Míriam ni contra ningú, però els d’esquerra tampoc parleu? 
M’expliqueu que passa a l’Hospital?  No hi ha res a dir? No sé? jo crec que sí!   Que hauríeu 
d’explicar quines coses s’estan fent a l’hospital, i en que es gasten els diners, quant 
pressupost hi ha, qui  sap quant pressupost hi ha a l’hospital, i en que és gasta els diners? 

Jo no conec ningú que m’ha així donat una resposta de que és fa a l’hospital. 

Per tant, no insistiré més, és el seu model sanitari el que vostès volen, ara també Esquerra 
Republicana està en el carro de fer aquest de fer aquesta polítiques sanitàries, tiraran enrere 
aquesta moció perquè a sobre, a sobre de tot això, se la faran seva, és una passada!  
perquè  la reivindicació ve dels comitès, dels sindicats, de la gent que està batallant, i ara 
resulta que la faran seva, ja va passar a la sessió  anterior amb la PAH, ara també passarà 
amb el Comitè d’Empresa que ho tiraran enrere, i desprès amb els aturats fem hack trick, ho 
tenim tot no? Perfecte! 

La nostra preocupació és la sanitat pública, el funcionament de l’Hospital ens hem preocupat 
sempre, des del primer moment, miri on arriba segons el que he llegit, no només  és una 
falta o un col·lapse de urgències, és que falta material!  O sigui que no hi ha guants! No hi 
ha mascaretes! Una mica fort  no?   que jo vagi a l’Hospital com a usuària i m’hagin 
d’explorar amb uns guants d’una altra persona, o no sé com s’ho faran? Però això és el que 
tenint. Gràcies. 

La regidora Sra. Laura Ruiz diu: Gràcies, ens ha sobtat a nosaltres al nostre grup 
municipal a Movem Martorell, que consideri vostè que la situació es casi conjuntural, és a dir 
es a dir, això no es tracta d’un brot epidèmic, la necessitat d’ampliació de l’Hospital i les 
deficiències que té actualment, no són derivades d’un brot epidèmic, la situació ara mateix 
és crítica, sí i sí i tant que ho ha dit!   Ja ho tenint en tot cas una diferència entre la visió que 
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tenen vostès, i la visió que tenim la resta que la necessitat de l’hospital no és conjuntural per 
un brot epidèmic, és el que ha dit vostè a  la seva intervenció, en tot cas és el que hem 
entès nosaltres. 

La problemàtica que té l’hospital sota el nostre punt de vista no és com li  comentava d’una 
situació extraordinària ara per una grip que tenim en aquest moment, bé donada primer: 

Per una política nefasta de retallades, en el sector públic del seu partit en la Generalitat, des 
de que va començar aquesta crisi, amb la submissió i total complicitat d’aquest govern a 
Martorell, que no ha fet res, res absolutament! Per a aconseguir que s’apliqui aquest pla 
director, diu vostè, tretze municipis que formen part del Baix Llobregat Nord, i part de l’Anoia, 
que dóna servei a aquest hospital, i que ha tingut alguna reunió amb ells, com una 
passejada amb el conseller Comín per exemple, i més enllà reunions simbòliques i passejos 
mediàtics, tenen una estratègia potent, territorial, per demanar l’ampliació d’aquest hospital i 
la ampliació del Pla Director, per quatre anys?  La tenen existeix alguna estratègia que 
realment busquin pressionar la Generalitat perquè faci les inversions que ha de fer? 

El que extrèiem de la seva intervenció es que ja ens ho diran! ha tingut reunions amb el 
Conseller Comín?Ha  tingut converses amb altres alcaldes, i que entreuen d’això? que diu la 
Generalitat, al respecte del Pla Director, que faran amb aquest Pla, que faran? Li han dit 
alguna cosa? 

Quant facin alguna cosa sí es que la fan realment amb cara i ulls amb els objectius que ja he 
reiterat, ens informaran, o ja ens ho trobarem algun dia? Contaran amb l’oposició, contaran 
amb la resta, amb el Comitè d’Empresa, amb la població? A l’hora de fer alguna cosa pel 
tema de l’Hospital, també al CAP, perquè el sistema sanitari al final a Martorell és en fin, 
bastant deficient en termes generals, aquesta setmana, per cert, hem entrat per registre la 
creació d’una comissió de sanitat, que avaluï com està la situació tant del CAP, com de 
l´hospital, que podem fer tots propostes per millorar-ho, i sobretot fer que vostès traslladin la 
pressió cap la Generalitat que és el que han de fer, que són del seu color polític, que els 
mateixos que governen aquí que son vostès, governen a la Generalitat per tant, es 
pressuposa que hauria de ser més senzill aconseguir els objectius, i no ho està sent! 

Una comissió per cert,  que treballi també per donar el servei d’urgències nocturnes al CAP, 
i d’aquesta manera intentaren en  la mesura del possible descongestionar les urgències de 
l’Hospital, això ja ho hem entrat per registre, independentment de la Moció que havien 
presentat els companys del PSC, per cert, lamentable un altre cop haver de retirar una 
moció, perquè al últim minut presenten una esmena, es lamentable! Un altre cop exactament 
igual que ens últims.., no sé quant plens fa ja que hem començat la legislatura, exactament 
igual!Dicho sea de paso, per tant, en fi, la seva intervenció Sr. Fonollosa ens he sembla 
allunyada de la realitat, ens he sembla, que no té uns objectius fixats, que és paper mullat, i 

 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                     17 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
esperem que això canviï, si finalment accepten la creació d’aquesta Comissió, podem fer 
propostes i traslladar-les, cap on pertoqui, i millorar al final el servei que està donant 
l’Hospital. 

El  regidor Sr. Lluís Tomás  diu: Gràcies Sr. Alcalde, jo quant li demanava la paraula 
abans era tenint en compte que nosaltres hem proposat aquesta Moció per urgència, i era 
una mica, que era el camí que es tenia que haver seguit, anat perfecte, perquè tots els grups 
puguin parlar, era per justificar la urgència justament d’aquesta Moció, despues votar la 
urgència, i hagués sortit!  tot i que vostè ho ha vestit molt bé Sr. Alcalde explicant una sèrie 
de coses que ja veiem que vostès la urgència votaran en contra això ja està claríssim! 

Sí aquesta comissió que es té que crear que vostè ha comentat que parlaran amb els altres 
ajuntaments que jo ens ha sembla bé, seran coses com l’estudi del R.O.M., i tot això, ja 
sabem el que passarà, miri! nosaltres hem presentat aquesta moció de urgència m’ha 
semblat entendre Sr. Alcalde, que vostè a dit no sí totes aquestes coses, la majoria de coses 
que fica aquesta moció ja estan en marxa, o ja les teníem previstes, més o menys, és com 
fan vostès sempre, però coincidint amb el Pla Director,  vostè no ha dit absolutament res del 
CAP, ara sí ho ha dit la companya Ruiz del CAP de Buenos Aires, sí nosaltres ja fa uns 
mesos amb un Ple, li vam preguntar sobre l’obertura del CAP de Buenos Aires, les 
urgències nocturnes i festives, nosaltres el que proposem amb aquesta Moció que 
presentàvem com urgència, és que vostès reclamessin al Conseller Comín obris aprofitant 
entre cometes, tenint en compte que la problemàtica del que està passant que vostè ho ha 
apuntat mol bé, el pic de la grip, que encara arribarà més, ho ha dit molt bé, aquesta 
setmana, la setmana que bé, escolti’m!  Obrin el CAP de Buenos Aires i descongestionin el 
que poden ser algunes urgències en el cas de la grip, facin una difusió que està obert el  
CAP de Buenos Aires, que estic segur que es descongestionarà, que qualsevol cosa que 
puguin urgències pel tema de la grip una persona està 5 o 6 hores. Segurament, 
segurament no, descongestionaria el tema de urgències, això és una de les coses que 
nosaltres demanaven, i que vostè a dit que, bé de fet no l’ha anomenat, i una mica amb el 
que ha dit la companya Ruiz, nosaltres també demanaven d’una forma urgent una reunió 
amb el Conseller de Salut, però incloent  que estiguin presents tots els representats de tots 
el grups municipals, que estant aquí, per saber de primera viva veu de  primera veu, o de 
primera  ma que pensen fer vostès en l’Hospital. 

De la manera que ho explicat vostè Sr. Alcalde sembla que tots som conscients que ara 
tenim aquesta urgència, escolti’m! els grups,  el Parlament de Catalunya, ja han presentat no 
fa gaire   preguntes a primer del mes de desembre del 2016, preveien el que al final a 
passat, la resposta encara està pendent, el nostre grup parlamentari va presentar dues 
propostes en els pressupostos del 2017, Dins de les disponibilitats pressupostàries per al 
2017, ha de garantir recursos necessaris pel retorn del servei de urgències del CAP de 
Buenos Aires de Martorell, el Govern dins de la disponibilitat pressupostàries per al 2017, ha 
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de garantir el recursos necessaris per reobrir a ple rendiment el CAP de Medicina de Torrent 
de Llops, i desprès vostè ha comentat aquí que el Comitè, nosaltres També vam tenir una 
reunió  on van estar molt amables, i ens van passar la còpia de la carta, que han enviat al 
Conseller Comín. 

“El Comitè d’Empresa de l’Hospital de Sant Joan de Déu, vol manifestar la seva indignació 
per l’actual , però ja coneguda situació de dèficit estructural i econòmic en que es troba el 
nostre Hospital, el caos habitual que ja vivim, s’ha agreujat aquests darrers dies per la 
situació global viscuda al país, exigim a la Conselleria que compleixi el compromís que va 
adquirir amb la Fundació respecte al Pla Director” 

Que el Pla Director  no era una altra cosa que quant va marxar la gent gran de la residència, 
a l’altra residència justament aquella ala era crear llits nous, em sembla que vostè ho ha dit 
entre 30 i 40 aproximadament. 

“La situació actual que està patint  el personal sanitari i els pacients és insostenible, i no 
estem disposats a continuar en aquestes condicions, exigim resposta a la nostra demanda 
en 48 hores”. 

Vostè ha dit em sembla que no ha contestat no! no han contestat!, no han dit absolutament 
res i les 48 hores ja han passat, com a mínim fa un dia, i després un altra cosa, jo li agraeixo 
les explicacions que ha fet, perquè tinc aquí una intervenció seva del Ple del 20 de juny de 
2016, que no està tant lluny, quant nosaltres ja fèiem preguntes d’aquest tipus, i vostè va 
comentar que no era competència de l’Ajuntament, i que era competència d’altres 
estaments, i que per tant vostès no tenien perquè donar compte del funcionament de 
l’Hospital, cal  recordar que vostè és màxim representant de la Junta de Patrons de 
l’Hospital, nosaltres Sr. Alcalde, ens trobaran per tot el que sigui per solucionar aquest 
problema, però nosaltres volíem que avui al Ple de l’Ajuntament, en recolzament dels 
treballadors els professionals, els pacients, els seu familiars trobessin un recolzament ara, 
que és quant s’està produint el màxim problema d’això, i ens he semblarà molt bé una moció 
d’aquí un mes en tots els alcaldes, nosaltres ens hi trobarà en tot això, però pensant que era 
important avui que s’està produint aquesta conjuntura que l’Ajuntament que són els seus 
representats poguessin donar suport en aquest tema, i això de la manera que vostè ho ha 
avançat que ha fet una explicació també extensa ha donat a veure que vostès aquesta 
urgència, d’aquesta moció que hem presentat nosaltres avui serà que no! 

Faci una reflexió tots els grups li estant demanant entenc la urgència d’aquesta moció, li 
estant demanant la urgència, i ja entenc que vostè s’ha reunit amb el Conseller i exigirà el 
que sigui, però es que curiosament també ho ha dit la companya Ruiz, es que estem 
governats legítimament a Martorell com a la Generalitat a la Conselleria pels mateixos 
partits, Sr. Alcalde, nosaltres coincidint que es pot fer una moció d’aquí un mes que ens hi 
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trobarà, que estarem d’acord, però activem el tema de la comissió, activem el tema de la 
reunió que pugui haver-hi amb el conseller, amb els representants un portaveu, quina por de 
que no hi anem a cap de les reunions, escolti’m! nosaltres ens hi trobarà però nosaltres 
volíem, volem que aquesta moció es debati avui per urgència, perquè totes les persones 
afectades que són moltes, vegin que és un tema de tots i que nosaltres donem suport a 
aquestes exigències. Gràcies. 

El senyor alcalde diu: Bé, deixi’m explicar, algunes qüestions, la primera de procediment, 
m’agradaria explicar el tema de procediment, amb la urgència com vostès saben doncs, es 
vota la urgència d’un punt i no hi ha intervencions, es vota en tot cas per la urgència, i 
després si s’aprovat la urgència es tracta el punt, i si no s’ha aprovat la urgència el punt 
decau, perquè he volgut que hagués un torn de intervencions, perquè volia tots vostès 
poguessin expressar-se, perquè en definitiva era el que volien, poder-se expressar perquè 
és el sentiment que més duiant expressar-se sobre aquest tema de urgència en aquest 
moment, que això crec que ha quedat tant evident, i jo  per tant, he deixat que vostès doncs 
poguessin expressar-se lliurement, aquest és el tema de procediment, i ara si em permeten 
jo, els hi exposaré i els explicaré , i els hi donaré resposta una mica a totes  les seves 
peticions    o al menys ho intentaré, i crec que algunes afirmacions, que creuen que hem fet, 
i que jo crec que no hem fet, i per tant, també ho vull aclarir. 

En primer lloc, com que la Sra. Pérez és la primera que ha parlat, Sra. Pérez jo de debò ja 
ho sap vostè jo faig tots els esforços perquè se’ns entengui bé quant parlem, a vegades 
potser no se’ns  entenc jo demano, sinó se’ns ens entenc sens torni a demanar, i no tenim 
cap inconvenient a explicant-se les vegades que calgui, les obres de l’aparcament de 
l’Hospital és un aparcament de l’Ajuntament de Martorell, i és un aparcament públic, i és un 
aparcament, que hem pagat amb recursos de l’Ajuntament de Martorell amb càrrec al 
pressupost  municipal, això no està en dubte, ni ho hem posat mai en dubte,   és més, el 
parc de les Solanelles, doncs hem fet un circuit amb diferents accessos, amb un cost de les 
obres que va en càrrec al pressupost  municipal de l’Ajuntament de Martorell, perquè el 
terreny, és un terrenys de l’Ajuntament de Martorell, i és un parc, i un aparcament i un circuit  

I uns accessos al Molí Fariner, i al Centre de Promoció Econòmica, que ho hem fet amb 
recursos públics de l’Ajuntament de Martorell, perquè és un espai de l’Ajuntament de 
Martorell, i a més a més no donem servei a l’Hospital sinó també a l’Escola Oficial de 
Idiomes, o dues escoles que hi ha al costat, per tant, ho hem explicat d’una manera ampla, 
però malgrat no ho haguérem explicat això estava molt ben detallat al pressupost municipal i 
en l’execució d’una partida pressupostària, això vostè, ho hauria de saber, hi ha donat a 
entendre que no sabia sí això ho pagava l’Hospital o l’Ajuntament, jo li explico perquè sinó 
ho sabia , o no ho tenia clar, doncs jo crec que això era una cosa que tota la resta de 
membres d’aquest  Consistori ho sabíem, i ho teníem clar, fins al punt  de que algú havia 
discutit la oportunitat o no, d’aplicar aquells recursos amb aquesta obra, hi ha qui pot lliure i 
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legítimament doncs qüestionar-ho, hi  ho entenc, com he dit abans qui té responsabilitats de 
govern és qui ha d’aplicar els recursos on creu que els d’aplicar, això en primer lloc. 

En segon lloc, vostè parla de la congelació salarial dels treballadors d’una fundació privada 
que és l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, i que s’organitzen mitjançant el comitè 
d’empresa que són els representants dels treballadors, bé doncs vostè deu saber sí té bona 
connexió, que com a conseqüència d’una sentència després d’una negociació col·lectiva, on 
els representants dels treballadors, no van estar d’acord i per tant, van interposar la 
demanda pertinent doncs en última instància se’ls va donar la raó, i ha augmentat de cop un 
10%, no de cop sinó s’ha reconegut un 10% de la massa salarial, que això té un cost directe  
en el compte de resultats de la Fundació l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, per tant, 
no és cert que tinguin una congelació salarial, perquè mitjançant una resolució judicial se’ls 
ha reconegut un 10%, que a través d’una negociació col·lectiva, i això és així, per tant, no és 
ben be així, els senyors que estan de públic han de saber que han de guardar rigorós 
silenci, mentre intervenen tots i cadascú dels membres, per tant, podem romandre però en 
silenci mentre intervenen tots el membres de diferents grups municipals, i del govern, 
d’acord! Per tant, desprès també ha dit que el Comitè d’empresa de la Fundació l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Martorell, no coneixen el números, no és cert, vostè primer a parlat 
dels treballadors, i jo li dic que els treballadors, un segon Sra. Pérez... Sra. Pérez, oi que la 
hem escoltat tots,oi que la hem escoltat tots, però jo li prego Sra. Pérez, vostè ha tingut el 
torn de intervenció, vostè a vegades s’allarga no li diem res deixem que parli, l’escoltem, jo li 
demano que quant fem ús la resta, fem ús de la paraula, ens ha d’escoltar, altra cosa és que 
vostè comparteixi o no el que diem, però ens ha d’escoltar, perquè jo l’he escoltat, per tant, 
jo li prego que ens escolti, no només a mi sinó a la resta de companys, doncs bé el que li 
deia el Comitè de empresa té accés a tots els comptes, absolutament a tots, i els ciutadans 
Sra. Pérez al ser una Fundació Privada no tenen accés directe, i poden tenir accés, escolti’m 
sis plau, i poden tenir accés si entren en el registre pertinent de dipòsit de comptes anuals, 
com qualsevol ciutadà de qualsevol societat o fundació, i això és així. 

Em demanava també les publicacions dels sous dels directius, com a conseqüència d’una 
resolució que ha tingut lloc no fa gaire, ara es publicaran al porta de la  transparència   
d’aquesta entitat els sous dels directius que tenen allà, això es publicarà perquè ha hagut 
una instrucció interpretant la Llei de la transparència aquelles entitats privades que tenen 
una vocació pública, o que ofereixen un servei públic tenen que fer algunes, no totes però 
algunes de les prescripcions que la Llei de la transparència fixa i marca, per tant això, ho 
veuran, no hi ha cap problema en això, però no  confongui vostè, el Servei Català de la Salut 
és el client més important que té Fundació l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, que per 
cert, enguany farà 850 anys, per tant això ve de lluny ja, i el que fem nosaltres es ha dir des 
de la Fundació l’Hospital Sant Joan de Déu, és contractar una activitat amb el Servei Català 
de la Salut 
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I aquesta activitat que es fa amb unes tarifes concretes contracta i és el Servei Català de la 
Salut el que diu aquella activitat que pot fer a aquell hospital i nosaltres precisament el que 
demanem es que hi hagi un augment  de contractació d’activitat que el faci sigui fer possible 
l’ampliació d’aquest hospital que vam fer amb un Pla director que aprofito també per 
contestar al Sr. Tomás un Pla Director que van fer a l’any 2008 que suposo que sabia qui 
devia ser l’alcalde en aquest Ajuntament i per tant, president de la Junta de Patrons i per 
tant, això...... Sr. Tomás jo quant parla vostè que a vegades diu coses que jo tampoc estic 
d’acord, però no li interrompo mai fixis, per tant, jo li demano el mateix. Aquest Pla Director  
que es va fer a l’any 2008, que a més, a més després es va fer el projecte constructiu 
arquitectònic bàsic que també es va portar al Servei Català de la Salut, i el Pla Funcional 
que té que autoritzar-te l’autoritat sanitària que en aquest cas és   Servei Català de la Salut, 
que també el van aprovar, nosaltres el que demanem és que això es compleixi. 

Sra. Ruiz, no dubti en absolut, en absolut, qui mani qui mani, i tingui les responsabilitats qui 
les  tingui, a la Generalitat de Catalunya, nosaltres defensarem i hem defensat el problema 
estructural que en la meva primera intervenció, i sinó quant tingui la transcripció literal de 
l’acta ho revisa, jo li demano que ho revisi, i que tenim un problema estructural en aquest 
hospital, que nosaltres venim demanant que es faci la contractació d’activitat  necessària per 
poder fer front a aquesta inversió important, que és una inversió que tal com algú ha dit 
abans, a l’any 2008 en el moment que vam traslladar i vam fer la nova residència, i va 
quedar l’espai de l’antiga residència de l’hospital buit, nosaltres plantejaven, i això s’ha 
completat amb un projecte constructiu que també tenen el Servei Català de la Salut, i el 
departament de Salut, plantejant l’ampliació, perquè el problema greu és estructural, tal i 
com diu  vostè, aquest és el greu i no només de llits sinó de tots els serveis, que comporta 
un hospital on amplies llits i per tant, gent que queda ingressada, perquè no només són els 
llits, és moltes més coses, un hospital és una maquinària molt complexa, que jo també li haig 
de dir que jo he anat aprenen, com és, i és molt complexa, i això ho demanem 
reiteradament, i ho hem demanat li puc dir fins i tot les vegades que  hem anat al 
Departament de Salut a demanar-ho, i és més, farem una moció, demanant això al govern 
de Junts pel Sí, i exigirem que es faci aquesta contractació de l’activitat que ens permeti fer 
aquesta inversió important i estratègica per l’hospital de Martorell, i li he dit que ho farem 
amb tretze municipis més, perquè l’hospital està a Martorell però és un hospital de referència 
del Servei Català de la Salut, per 160.000 usuaris, com el de Viladecans és 150.000 usuaris, 
o com el Moisés Broggi és per 120.000 usuaris, per tant, nosaltres tenim un serveis que és 
el Servei de Salut Públic, que ho fem a través d’una fundació, i per tant, el Servei Català de 
la Salut té que garantir que nosaltres els ciutadans de Martorell i la resta de municipis, 
tinguem els serveis idonis ara bé, un cop dit això el que li he dit és ara conjunturalment tenim 
una epidèmia de grip important!  Estic segur que sí tinguérem feta sí haguéssim pogut fer 
aquesta inversió important, i haguéssim ampliat aquests llits, doncs probablement tindríem 
un col·lapse no tant gran, el tindríem, com també com tenen la resta d’hospitals, perquè 
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repeteixo tenim 350 per cada 100.000 quant a partir de 100 per cada 100.000, és un brot 
epidèmic, segons et diuen les autoritats sanitàries per tant, no dubti en absolut que 
reclamarem a Junts pel Sí, que com diu vostè és del mateix color polític en la Generalitat de 
Catalunya que aquí a l’Ajuntament, i no ens tremolarà en absolut, i farem una moció 
contundent, el que els hi he dit és escolti!  

El mes de febrer hem quedat amb uns quants alcaldes que farem aquesta moció, que la 
portarem al mes de febrer i que la consensuarem amb tots aquests tretze municipis, que no 
és fàcil i ho farem, i ho farem per reclamar al Servei Català de la Salut, però que farem amb 
això reiterar allò que ja estem fent des de fa més de tres anys, el que passa que, hi ho 
demanaren eh... però escolti!  Sí al final no ens ho fan, potser haurem de fer alguna acció 
més important, i la farem no pateixin la farem, i el Conseller Comín li hem dit això, li hem 
explicat, i li hem demanat, i li hem reclamat, i ell ens ha dit, i ens el volem creure, com ens 
creuríem amb un altre Conseller de qualsevol altre color polític que som, un hospital 
prioritari, concretament el nostre, el de Calella, i el de Vilanova, ens va dir que aquests tres 
hospitals eren els prioritaris en quant a contractació d’ activitat per poder fer front a la 
inversió, i això ens ho han dit, és cert que ara hem posat en evidència una de les carències 
importants si haguérem tingut aquests 35 llits més, no haguérem tingut algun 
col·lapse?També, també  haguérem tingut!, potser menor  com l’han tingut tots els hospitals 
de Catalunya, no és una cosa, i sabem que en aquests temps passen aquestes coses, hem 
poden dir i per que el Servei Català de la Salut no ha previst.. bueno perquè la prevenció és 
complexa de fer primera en quant als temps, segona els mitjans nosaltres des de l’Hospital 
ens diuen, des de la Direcció de l’Hospital ens diuen que han posat els mitjans que han 
calgut, i a més a més, doncs estant fent tots els possibles, però ens falten llits. Perquè el 
problema és quant el pacient que acut a urgències, s’ha de quedar ingressat, per tant, és la 
manca de llits, aquest és el problema més important, aquest és el més important, tenir 
camilles als passadissos perquè no hi ha llits disponibles, i amb els recursos que tenim des 
de l’Hospital han fet tot el que poden, tot i això, no és suficient perquè tenim un brot 
epidèmic i perquè ens faltaria poder haver afrontat aquesta inversió per ampliar aquest 35 
llits, i que des del 2008 és demana i es reclama, no és d’avui si no que ja fa temps que ho 
demanen, darrerament hem posat en evidència algunes mancances que té estructurals 
aquest hospital i que com ha de ser l’hospital de referència, doncs demanem al departament  
queactuï en conseqüència, és això, el que hem fet, per tant, jo entenc l’oportunisme, jo 
l’entenc, perdoni! jo l’entenc l’oportunisme d’alguns grups municipals que ja ens tenen 
acostumats a cert oportunisme polític, jo l’entenc, però davant, davant, davant, davant... Sr. 
Tomás li he dit com ha vist, com ha vist, com ha vist Sr. Tomás, no he deixat que cap regidor 
portés aquest punt perquè el volia portar jo, ho ha vist això oi?Però el que no pot faltar mai 
són  en un debat polític el que no pot faltar mai són les formes, vostè ens té acostumats 
perquè quant parlem ens interromp, no ens deixa parlar, quant sent alguna cosa que no li 
agrada vol interrompre, però la meva feina sap que  a més a més, és la de mantenir l’ordre, i 
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això ho sap perquè vostè ha estat alcalde del seu poble durant molt anys, per tant això, ja ho 
sap vostè, que ha de mantenir l’ordre i la meva feina en aquest consistori és mantenir 
l’ordre, jo l’ he intentat mantenir   i intentat no parlar, ni que ningú interrompés a cap de 
vostès, jo li prego que faci exactament el mateix, amb la resta de companys, d’acord  Sr. 
Tomàs? Doncs dit això Sra. Ruiz jo li deia això perquè no sé si no m’ha entès bé?  Però el 
problema  és estructural i ho és, i és un problema important que tenim a Martorell, i que hem 
de resoldre i que no podem fer gran cosa més que demanar a la Generalitat que ens 
resolgui aquest problema, però ara a més a mes, s’ha ajuntat un tema conjuntural, era això, 
jo li volia aclarir aquest tema, per tant, un cop hem debatut àmpliament   aquest tema, tot i 
que en la urgència no és parla,passaríem a la votació de la urgència. 

Votació d’urgència: 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, ASUNCIÓN 
MORENO LÓPEZ i RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ,   10 vots en contra dels senyors/es 
XAVIER FONOLLOSA I COMAS, NÚRIA CANAL I PUBILL, JOSEP CASASAYAS I PUIG, 
CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I FERRER, BELÉN LEIVA HERRERA, 
ALBERT FERNÁNDEZ I CLARAMUNT, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I 
CREUS i SERGI CORRAL BARÓN, i 1 abstenció formulada pel senyor FRANCESC J. 
ARPAL MACIÀ. 

Queda rebutjada la inclusió de la amoció per urgència atès que no s’ha obtingut el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 
 

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 01.12.2016 i 
fins el dia 31.12.2016, en compliment de l’artícle 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovats per Reial Decret 
2586/87, de 28 de novembre. 
 
El regidor, senyor José A. Simón, diu: Agrairia que ens fessin arribar informació dels 
decrets de l’alcaldia 2016/1820, decret Sorea, estat de comptes del tercer trimestre del 2016 
i decret 2016/1816, sobre la concessió directa de subvencions. Gràcies. 
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El regidor, senyor Lluís Tomàs, diu: Gràcies senyor alcalde. També demanar informació 
sobre la resolucions 1669 i 1670 que parla d’una quota de propietaris d’un immoble i és en 
concret a la carretera Piera, 33, 4t. 2a., que si no recordo malament era una donació que 
havia fet una persona a l’Ajuntament. Ens agradaria saber qui viu i que se n’ha fet en 
aquesta vivenda, repeteixo carretera Piera, 33, 4t. 2a.  

Després hi ha la 1743 que parla d’una subvenció del foment de l’ocupació però no hem 
sapigut veure a quina empresa se li va adjudicar, si que hi ha un nom d’una persona que 
entenc que deu ser el propietari de l’empresa. Ens agradaria conèixer a quina empresa ha 
anat aquesta subvenció.  

Després hi ha la 1819 que parla d’una modificació de crèdits. La 17/2016 que és una 
modificació partides pressupostàries de la mateixa àrea de despeses però si que ens ha 
cridat l’atenció que hi ha 48 modificacions. Entenc que és una cosa habitual segurament a 
finals d’anys per reajustar partides però si ens ha cridat...Demanaríem informació sobre 
aquesta resolució d’uns decrements que hi ha en la remodelació de l’edifici del Círcol, 
70.000; millorar via pública en el barri del Pla 266.000; construcció d’una nau magatzem 
25.441; una mica els motius de perquè s’ha decrementat aquestes partides. 

I després tenim dos, la 1821 i 1829. La 1821 parla de l’empresa Clece, la 1829 parla de 
l’empresa Urbaser. Són certificacions de factures però si que aprofitant ens agradaria tenir 
informació sobre els concursos i les pliques d’aquestes dues empreses per la nova 
concessió, repeteixo Clece i Urbaser. 

El senyor Alcalde diu: Bé, el que li donarem serà còpia de lo que hagi en la resolució de la 
documentació, les preguntes en tot cas com que veig que són preguntes les hi contestaran 
com a preguntes perquè el que demanem aquí és donar compte de les resolucions de 
l’alcaldia. 

 
B. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL REGULAT PER 
L’ARTICLE QUART DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE 
LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN 
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.  
 
Es dóna compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la LLei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
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El Regidor senyor Lluís Tomàs diu: Molt breument, hem vist a l’informe d’Intervenció, en 
concret del tema de l’Ajuntament, hi ha factures pendents de pagament que estan fora de 
plaç de 68.993,26 que correspon a 88 factures i del Patronat dos factures de 2.907,58. Ja ho 
hem demanat en altres ocasions, ens agradaria si ens podeu fer arribar a qui corresponen 
aquestes factures i una mica els motius de perquè no estan dins del plaç. 

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

El regidor senyor José Simón diu:Pregaria que ens fessin arribar el llistat d’ingressos i 
després la classificació econòmica del Patronat i de l’Ajuntament. 

El regidor, senyor Lluís Tomàs, diu: Només traslladar la pregunta, entenem que es el 
quart trimestre. No sé si tindrà que passar molt més temps o quines són les previsions que 
té l’equip de govern de quan estigui definitivament tancat aquest pressupost i un altra 
pregunta que reiterem cada vegada que surt aquest tema que de fet ja ens el fan arribar 
però ja ens ho fessin arribar no ho preguntaríem, una mica el detall, aquí hi ha el pressupost 
a nivell global però si demanaríem el detall de totes les partides de l’estat d’execució de 
despeses i ingressos tant de l’Ajuntament com del Patronat. 

D. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT D’ALLÒ PREVIST SOBRE 
PERSONAL EVENTUAL PER L’ARTICLE 104 BIS DE LA LLEI 7/1985, DE 2 
D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL.  
 

  En compliment del que prescriu l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local (precepte introduït per la Llei 7/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local), es dóna compte al ple de la 
Corporació que en aquesta entitat local hi ha tres llocs de treball reservats a personal 
eventual: 

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

- Coordinador de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior (lloc de treball cobert) 
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Així mateix, s’informa que el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual en 
aquesta entitat local ha estat publicat en la seva seu electrònica, situada a la plana web 
www.martorell.cat, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 9 de gener de 
2017. 

 

E. INTERPEL.LACIONS. 
 
No n’hi ha. 
 
F. PREGUNTES. 
 
L’alcalde entrega a tots els grups municipals el text de les respostes escrites a les preguntes  
“in voce” formulades en el ple de 19/12/2016, així com el text de les respostes a les 
preguntes escrites formulades amb motiu d’aquest Ple. 

RESPOSTES ESCRITES A LES PREGUNTES  “IN VOCE” FORMULADES EN EL PLE 
DE 19/12/2016 

RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PER LA REGIDORA SRA. 
RAQUEL PÉREZ EN EL PLE DEL DIA 19-12-2016. 

• Resposta 1ª pregunta: 
No s’ha fet cap reclamació formal a l’empresa constructora perquè les causes que han 
originat els desperfectes són derivades del comportament del terreny, i per tant no són 
imputables a l’empresa constructora.  

 

• Resposta 2ª pregunta: 
Aquesta informació es va facilitar per escrit en el Ple del 17/10/2016, en resposta a la 
pregunta “in voce” formulada per la regidora  Sra. Laura Ruiz  en el Ple del 19/09/216. 

 

• Resposta 3ª pregunta: 
Contràriament al que vostè afirma, a partir dels avisos rebuts per part dels veïns del carrer 
Sant Esteve Sesrovires l’Ajuntament ha actuat en aquesta zona mitjançant el servei d’anti 
plagues que presta l’empresa SAC. Antiplagues de Catalunya, S.L. 

 

• Resposta 4ª pregunta: 
El seguiment dels pagaments pendents per part de la Generalitat de Catalunya s’han 
realitzat mitjançant diverses reunions i comunicacions amb els responsables del 
 
 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
                                                                                     27 
 
 
 

http://www.martorell.cat/


 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i del departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge. 

Fruit d’aquestes gestions ha suposat que durant l’any 2016 la Generalitat de Catalunya ha 
efectuat ingressos per import de més de 4,4 milions d’euros. 

 

• Resposta 5ª pregunta: 
Actualment existeixen cinc llocs de treball ocupats (tres amb dedicació completa i dos amb 
dedicació parcial) amb un salari brut anual inferior als 15.000 € de personal que treballa a la 
plantilla del Patronat Municipal de Serveis a les Persones de Martorell. 

Des de l’aprovació de la moció (20/6/2016), per part de l’Ajuntament de Martorell s’han 
adjudicat 4 contractes de prestació de diversos serveis. (Servei de grua per a la retirada de 
vehicles de la via pública, Servei de manteniment de la central telefònica actual i de la xarxa 
de veus i dades i subministrament dels equips d'interconnexió entre les seus de l'Ajuntament 
de Martorell, Subministrament, instal·lació i manteniment d’onze equips multi funcional, i 
servei de Manteniment i conservació de les instal·lacions i de la maquinària del Centre 
Integral d’Esport i Salut (CIES) i del Complex Esportiu La Vila (CELV) de Martorell.) 

Per part del Patronat Municipal de Serveis a les Persones de Martorell s’han adjudicat 3 
contractes per a la prestació de diversos serveis (Servei d’atenció domiciliària de Martorell, 
Servei per a la prestació d’activitats esportives, promogudes i organitzades pel PMSAPM, 
Servei de manteniment de la web del PMSAPM), on totes les empreses adjudicatàries han 
informat que cap dels seus treballadors està per sota dels imports establerts a la moció 
aprovada.  

La regularització del sou d’aquets 5 treballadors s’ha plantejat en l’àmbit de la negociació del 
Conveni Col·lectiu Unificat del Patronat, de forma que no hi haurà cap persona a la plantilla 
de l’Ajuntament ni del Patronat amb un salari per sota del previst a la moció aprovada per 
aquest Consistori. 

 

• Resposta 6ª pregunta: 
El càrrec al qual vostè es refereix és el de president del consell d’administració de 
l’Agrupació d’Interès Econòmic (AIE) anomenada “Agrupació de Neteja Sanitària, 
Agrupación de InterésEconómico”, pel qual el regidor Sr. Josep Casasayas va ser nomenat 
per acord de l’assemblea genera d’aquesta AIE de data 8 d’abril de 2015. 

L’esmentada AIE està integrada per la Fundació Benéfico-Privada Hospital Sant Joan de 
Déu de Martorell i per la Fundació Benéfico-Privada Residència Sant Joan de Déu de 
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Martorell. La designació del regidor Sr. Josep Casasayas per al càrrec de president de l’AIE 
respon a què forma part del patronat d’ambdues fundacions. 

En definitiva, aquest càrrec no ha de figurar en el cartipàs municipal, ni en cap altre 
document municipal, perquè no es tracta d’un càrrec designat per l’Ajuntament de Martorell, 
sinó d’un càrrec designat per una AIE integrada per dues fundacions privades de les quals el 
Sr. Josep Casasayas forma part en la seva condició de càrrec electe. 

RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PER LA REGIDORA SRA. 
REMEDIOS MÁRQUEZ EN EL PLE DEL DIA 19-12-2016. 

• Resposta 1ª pregunta: 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, publicat al BOPB el 31 de 
març de 2016, es va atorgar un ajut econòmic a l’Ajuntament de Martorell, per a   l’execució 
del “Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social” . 

Els nomenaments interins (1 conserge  a dedicació completa,  i no pas un auxiliar 
administratiu, i 5 vetlladores a jornada parcial)  a que es fa referència estan vinculats al 
finançament provinent del programa esmentat, i per tant anterior a la data en què es va 
acordar la moció per l’adopció d’ un salari mínim de mil euros. 

• Resposta 2ª pregunta: 
En data 1 d’octubre de 2016 es va jubilar el funcionari que ocupava el lloc de treball de 
tresorer accidental, lloc de treball destinat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. 

El mes de setembre es va sol·licitar el nomenament de tresorer accidental a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya (organisme competent 
per  efectuar els nomenaments accidentals per ocupar llocs de treball reservats a funcionaris 
amb habilitació de caràcter nacional), a partir del moment en que es produís la jubilació del 
tresorer accidental, i es va proposar el funcionari que portava més temps al departament de 
Tresoreria, en cas que la DGAL no disposés de cap funcionari amb habilitació nacional 
interessat. 

La Direcció General ens va comunicar que consultades les seves bases de dades, no existia 
cap sol·licitud de funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional 
interessat en la provisió del lloc de treball de tresoreria d’aquest Ajuntament, i va procedir a 
nomenar el funcionari proposat per l’Ajuntament, amb efectes del dia 2 d’octubre de 2016. 

Actualment, doncs, la plaça de tresorer es troba ocupada accidentalment, pendent de la 
provisió definitiva del lloc de tresorer, reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter 
nacional. 
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• Resposta 3ª pregunta: 
Durant l’any 2016 s’han incoat 154 expedients per incompliment de l’Ordenança de 
convivència ciutadana, 18 per incompliment de l’Ordenança municipal de convivència, 
protecció i tinença d’animals, i 6 per incompliment de la Llei de tinença de gossos 
potencialment perillosos. 

En relació a accions de sensibilització, de forma periòdica es realitzen campanyes sobre 
tinença responsable i jornades informatives per per a propietaris de gossos potencialment 
perillosos. 

• Resposta 4ª pregunta: 
No s’ha sol·licitat cap llicència d’activitats en aquesta adreça. 

• Resposta 5ª pregunta: 
Durant l’any 2016 es va suspendre el subministrament del servei públic municipal 
d’abastament d’aigua potable a 146 persones abonades d’ús domèstic, la qual cosa 
representa un 1,36 % del total d’abonats del servei per a ús domèstic, que són 10.707. 

El motiu de la suspensió del subministrament va ser, en tots els casos, la manca de 
pagament dels corresponents rebuts. 

El procediment per a la suspensió del subministrament es regula en l’article 73 del 
Reglament del servei públic de subministrament d’aigua potable al municipi de Martorell 
(publicat en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 67, de 19-3-2009), que 
estableix: 

“Article 73. Suspensió del subministrament  

1. Després de la primera factura impagada, l'entitat subministradora notifica a l’usuari, per 
qualsevol mitjà que acrediti la recepció de la notificació, que disposa d'un termini d’un mes 
per abonar la factura pendent. Si exhaurit aquest termini, el titular no ha fet efectiu el 
pagament, l'entitat subministradora comunica a l'Ajuntament les dades del titular morós i 
demana l’autorització per al tall del subministrament, que s’ha de resoldre en el termini d’un 
mes. 

2. L'entitat subministradora pot procedir a la suspensió del subministrament només si 
l’Ajuntament ho autoritza expressament. 

3. En cas que hi hagi resolució favorable a la suspensió del subministrament, l'entitat 
subministradora té dret a repercutir les despeses per gestió d'impagats vigents en cada 
moment.  
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4. La suspensió del subministrament d'aigua per impagament de l'abonat no es pot dur a 
terme en dia festiu o en qualsevol altre en el qual no hi hagi servei administratiu, tècnic i 
d'atenció al públic, ni la vigília del dia en què es doni alguna d'aquestes circumstàncies.  

5. El restabliment del servei es realitza el mateix dia o, si més no, el dia següent hàbil en el 
qual s’hagi fet efectiu el pagament per part de l’abonat.” 

A més a més, s’ha de donar compliment al que prescriuen els apartats 4 i 5 de  la Llei 
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, que a continuació es transcriuen: 

“4. Per tal que s’apliqui el principi de precaució establert per l'apartat 2, quan l’empresa 
subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un 
informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es 
troba en una de les situacions de risc d'exclusió residencial determinades per l'article 5.10. 
En cas que es compleixin aquests requisits s'han de garantir els subministraments bàsics 
d'acord amb el que estableix l'apartat 1 i s'han d'aplicar els ajuts necessaris establerts per 
l'apartat 3 per tal de no generar un deute a la persona o la unitat familiar. 

5. L’empresa subministradora ha d’informar, en qualsevol avís o comunicació que faci 
referència a la manca de pagament del servei, dels drets relatius a la pobresa energètica 
establerts per aquesta llei, d'acord amb el que estableix l'article 17.6 de la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.” 

Així doncs, un cop es rep a l’Ajuntament la sol·licitud de suspensió per part de l’empresa 
concessionària, el funcionari que tramita l’expedient sol·licita informe als serveis socials 
municipals per a determinar si les persones afectades es troben o no en una de les 
situacions de risc d’exclusió residencial a què fa referència l’article 5.10 de la Llei 24/2915. 
Tal com assenyala l’article 9.4. de la mateixa Llei, aquest informe s’ha d’emetre en un 
termini de quinze dies i, si no s’ha emès, s’entén que la persona es troba en una de les 
situacions de risc d’exclusió residencial. 

Quan s’emet l’informe pels serveis socials municipals es dicta la resolució de l’alcaldia 
autoritzant la suspensió del subministrament únicament i exclusiva per a les 
personesque, segons aquell informe, no es troben en situació de risc d’exclusió 
residencial. En cap cas, s’autoritza la suspensió del servei respecte a les persones 
que es troben en situació de risc d’exclusió residencial.  

Poden consultar a la secretaria municipal la relació annexa a la resolució 1626. 
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RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PEL REGIDOR SR. 
ANTONIO CARVAJAL EN EL PLE DEL DIA 19-12-2016. 

• Resposta 1ª pregunta: 
No s’ha rebut formalment cap document de l’actuació anomenada “Vies Blaves”. Només s’ha 
tingut accés a la documentació de treball que ha estat mostrada per part de l’equip redactor 
en el decurs de les sessions de seguiment del mateix. 

• Resposta 2ª pregunta: 
No s’ha rebut aquesta informació. 

• Resposta 3ª pregunta: 
Les subvencions a entitats concedides durant l’any 2016 ascendeix a l’import total de: 
400.213.- €. 

A 13 de Gener de 2017: 

• El 52,14 % ja estan pagades. 
• El 37,18 % Es troben en tràmit de pagament. 
• El 10,67 % Es troba en procés de verificació de la justificació. 

 

• Resposta 4ª pregunta: 
Com vostè ja sap el Sr. Alcalde té una màxima que presideix totes i cadascuna de les seves 
actuacions: sempre posa per davant els ciutadans de Martorell. És des d’aquesta concepció 
que aborda totes les seves actuacions i és de d’aquesta perspectiva que cal interpretar les 
paraules que com vostè diu es recullen a l’acta del ple ordinari del 21 de novembre. En el 
context en que es formulen aquestes paraules, el que es desprèn no és altra cosa que la 
voluntat del govern municipal d’arribar a un bon acord amb els representants dels 
treballadors del Patronat. Un bon acord ho és si és equilibrat i el punt d’equilibri  el limiten els 
interessos dels ciutadans de Martorell. 

Les paraules del Sr. Alcalde van referides al fet que l’acord que s’assoleixi finalment amb els 
treballadors del Patronat en cap cas ha de comprometre la viabilitat de continuar prestant els 
serveis als que tenen dret els ciutadans i a continuar millorant-los. 

Als convenis col·lectius actualment en vigència (que tenen ja alguns anys d’antiguitat -tants 
com que alguns els va aprovar el seu grup municipal des del govern-), és regulen en 
l’apartat de millores socials algunes de les condicions que vostè esmenta per a determinats 
col·lectius de treballadors que compleixin certs requisits i, per tant, no tenen caràcter 
universal. 
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Però en cap cas considerem que, valorat en el conjunt de les condicions laborals vigents, 
signifiqui cap mena de greuge pels ciutadans. 

• Resposta 5ª pregunta: 
Durant l’any 2016 no es va realitzar cap comanda dels fulletons informatius de la targeta T-
12 atès que per part de l’ATM no es va fer reedició dels mateixos. En l’actualitat l’ATM està 
preparant nous fulletons amb informació i disseny actualitzat, els quals estaran disponibles 
durant el segon trímetres del 2017. 

• Resposta 6ª pregunta: 
Els operaris de la brigada no estaven resolent cap problema de goteres produïdes per les 
pluges, si no que estaven fent comprovacions sobre un episodi puntual d’aparició d’aigua a 
la planta baixa de la biblioteca derivat de condensacions puntuals de les instal·lacions.  

Totes reparacions que tenen a veure amb incidències de l’obra que es donen dins del 
termini de garantia, les resolen operaris de l’empresa constructora al seu càrrec exclusiu. 

• Resposta 7ª pregunta: 
Contràriament al que vostè manifesta, no hi ha cap contradicció, l’article diu el següent: 

“Enguany, l’Editorial MIC, amb experiència en l’edició de programes festius a molts municipis 
de la comarca i d’arreu de Catalunya, s’ha adreçat al Patronat oferint fer-se càrrec de la 
publicació de la Fira de Primavera, Festa Major, Festa Roser i Nadalem (tant disseny com 
impressió) a canvi de cedir-li la gestió d’espais publicitaris a la mateixa. Això significa 
introduir un aspecte nou, l’esponsorització del programa. Així mateix afegeix l’ impressió del 
programa del Festival PAS, sense incloure publicitat” 

Per tant,  el PAS sí que està inclòs en aquest Conveni però només per la impressió sense 
incloure la publicitat. 

La seu de l’editorial MIC es troba a Trobajo del Camino (León) i la seva delegació a 
Catalunya es troba a Barcelona. 

Respecte a la possibilitat d’establir descomptes  pels establiments de Martorell, si, se’ls hi va 
proposar.  En l’actualitat disposen de tarifes generals i de promocions comercials. 

• Resposta 8ª pregunta: 
La memòria tècnica valorada de pavimentació de la Rambla de les Bòbiles de Martorell 
(entre Pl. Països Catalans i c/Jacint Verdaguer), amb un pressupost d'execució per contracte 
de 42.156,08 euros, IVA exclòs, i un termini d’execució d’1 mes, va ser aprovada per la 
Junta de Govern Local de data 12/12/2016. 
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Aquestes obres les està realitzant l’empresa EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. 
per un import de 37.622,12.-€ (IVA exclòs). 

RESPOSTES A LES PREGUNTES “IN VOCE” FORMULADES PEL REGIDOR SR. LLUÍS 
TOMÁS EN EL PLE DEL DIA 19-12-2016. 

• Resposta 1ª pregunta: 
En relació a la Llei de Barris, a data d’avui queda pendent de pagament per part de la 
Generalitat de Catalunya, un total de 339.545,21.-€, dels 11.062.821,86.-€ de despesa 
justificada. 

• Resposta 2ª pregunta: 
Es preveu que durant aquest mes de gener de 2017 es faci efectiu el primer pagament 
previst en el conveni signat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

• Resposta 3ª pregunta: 
Com que la pregunta és clara, la resposta també vol ser-ho, la situació de la negociació 
d’aquest conveni amb el Comitè del personal del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a 
les Persones és que s’està negociant, amb un clima adequat, amb la voluntat expressa de 
les parts de negociar i arribar a acords i amb una dedicació i un ritme prioritaris.  

• Resposta 4ª pregunta: 
L’article 7.1. del Reial Decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s’adopten mesures en 
l’àmbit tributari adreçades a la consolidació de les finances públiques i altres mesures 
urgents en matèria social, publicat en el BOE del dia 3 de desembre de 2016, fixa els 
coeficients d’actualització de valors cadastrals per a l’any 2017 aplicables als municipis 
inclosos en l’Ordre HAP/1553/2016, de 29 de setembre. En el cas del municipi de Martorell 
el coeficient d’actualització és de l’1,08. 

No obstant, aquesta actualització dels valors cadastrals no significa que la quota a pagar 
pels contribuents de Martorell durant l’exercici 2017, en concepte de l’impost sobre béns 
immobles de naturalesa urbana, s’incrementi un 1,08, perquè, com vostès saben, 
l’Ordenança fiscal de l’esmentat impost es va modificar en el sentit que el tipus de gravamen 
dels béns de naturalesa urbana passarà a ser el 0,796%, en el supòsit que s’aprovi 
l’aplicació dels coeficients d’actualització dels valors cadastrals, publicats en el Butlletí 
Oficial de l’Estat (BOE) núm. 238 del dia 1 d’octubre de 2016.   

• Resposta 5ª pregunta: 
Els requisits que es demanen a totes i cadascuna de les entitats que demanen els espais de 
ca n’Oliveras és el detallat a continuació: 
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Procediment de sol·licitud d’ús de l’equipament municipal de 

Ca n’Oliveras de Martorell 

En cas que una entitat o empresa local o de fora de Martorell tingui interès en sol·licitar la 
cessió d’algun dels espais que formen part de l’equipament municipal de Ca n’Oliveras, 
haurà de complir els següents requeriments: 

1. Fer una sol·licitud demanant l’espai del qual volen fer ús (nau 1, nau 2 o sala 
d’exposicions) i les condicions següents: 
• Dades de l’entitat i de la persona responsable de l’activitat. 
• Dates i horaris en els quals sol·liciten l’espai. 
• Material que sol·liciten (cadires, taules...). 
• Tenir contractada una pòlissa d’assegurança de l’activitat a desenvolupar per import 

mínim de 300.000 euros de capital assegurat per sinistre i un límit mínim per víctima 
de 150.000 euros (adjuntar còpia). 

• Tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil per la durada de l’ocupació 
sol·licitada (adjuntar còpia). 

• Descripció detallada de l’activitat que volen portar a terme (memòria descriptiva). 
• Adjuntar, si s’escau, informe preceptiu favorable dels serveis de seguretat locals 

(policia local, protecció civil, mossos d’esquadra). 
• Adjuntar, si s’escau, informe preceptiu favorable del Departament de la Generalitat 

de Catalunya que correspongui. 
En el cas d’entitats locals:  

• Estar legalment constituïda i donada d’alta al registre de l’Ajuntament de Martorell. 
2. Presentar l’escrit als punts de registre del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les 

Persones de Martorell amb un mínim de trenta dies d’antelació a la data de l’activitat.  

3. El sol·licitant rebrà resposta per escrit via correu o amb entrega personalitzada, on se li 
comunicarà si es concedeix la cessió de l’espai.  

4. Per a qualsevol dubte, contacteu amb el responsable de Ca n’Oliveras, en Pere Mas i 
Ruiz, telèfon 937750050, o a l’adreça de correu electrònic: pmas@martorell.cat 

5. Per al desenvolupament d’activitats extraordinàries (exposició canina, exhibicions, altres, 
...) caldrà disposar de la llicència municipal a l’efecte i, posteriorment, signar el conveni 
corresponent. 

6. L’organització de l’activitat haurà de complir amb la Normativa específica de l’acte a 
desenvolupar i els requeriments normatius generals següents: 

- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglamento Reglament 
d’espectacles i activitats recreatives. 
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- Decret 30/2015, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 

mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
Espectacles públics: representacions, actuacions, exhibicions, projeccions, competicions o 
activitats dirigides a l’entreteniment i l’oci, fetes davant de públic, i realitzades per 
professionals, artistes, intèrprets o actuants que intervenen per compte d’una empresa o per 
compte pròpia. 

Activitats recreatives: ofereixen al públic la utilització de jocs, màquines, aparells o el 
consum de productes o serveis, així com aquelles que congreguen a persones amb 
l’objectiu principal de participar en l’activitat o de rebre serveis amb finalitat d’oci, 
entreteniment o diversió. 

Durant el seu horari de funcionament és obligatori disposar, com a mínim: 

 

Aforament Controladors 
d’accés 

Vigilants de 
seguretat 

De 1 a 149 persones 1 
0 

de 150 a 500 persones 2 

de 501 a 1000 persones 3 1 

de 1001 a 2000 persones 4 2 

Per cada fracció de 1000 
persones 

Un més Un més 

 

Atenent a l’activitat programada, caldrà comptar amb serveis mèdics externs per atendre les 
possibles situacions d’acord al RD 30/2015: 

- Instal·lacions a l’aire lliure amb una capacitat o aforament inferior a 5000 persones i 
superior a 1000 persones: constarà d’una unitat de suport vital intermedi SVI, formada 
per una UCI mòbil i un/a graduat/ada en infermeria. 

- Activitats en espais públics, de risc, de caràcter festiu, tradicional o popular: constarà 
d’una unitat de suport vital bàsic SVB, formada per una ambulància convencional, 2 
tècnics/ques en transport sanitari.  

 

Condicions d’higiene i salubritat 

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



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Caldrà disposar de serveis amb la proporció mínima de rentamans i cabines d’inodor d’acord 
a l’aforament previst. 

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

En les activitats que, per la seva naturalesa puntual o esporàdica, es subjectin a altres 
tràmits municipals o de l’Administració de la Generalitat però que, ateses llurs 
característiques especials, són activitats de risc important, la direcció general competent en 
matèria de prevenció i extinció d’incendis ha d’emetre informe preceptiu i vinculant a 
l’autorització que s’hagi de concedir. 

L’informe s’ha de sol·licitar en els supòsits següents: 

- Activitats de caràcter esporàdic en espais tancats i delimitats amb un aforament 
superior a 500 persones en recintes coberts o superior a 1000 persones en recintes 
descoberts. 

- Estructures desmuntables i itinerants, com ara carpes, envelats o tendals, entre altres, 
amb un aforament superior a 1000 persones. 

- Activitats amb la utilització de focs i bestiari (correfocs i altres). 
7. Les entitats locals seran exemptes de cobrir els imports relatius al preu del lloguer i del 

material que disposen els serveis municipals. Cas d’haver de llogar material extern com 
tarimes, tanques, taules, cadires i altres, els organitzadors de l’activitat hauran de cobrir 
les despeses corresponents. 

8. Per a les entitats de fora de Martorell, l’organització de l’activitat haurà de cobrir les 
despeses derivades del lloguer de l’espai i el material sol·licitat (taules, cadires, tarimes, 
tanques i altres i servei de neteja posterior), d’acord al que s’estableixi per conveni amb 
l’Ajuntament de Martorell. 

Tot plegat en compliment  del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, on es fixen aquestes quanties 
mínimes tant de les assegurances de responsabilitat civil com les d’un mínim de capital per 
víctima a les que resten obligades a contractar les persones organitzadores i titulars pel 
temps que duri l’activitat programada. 

Preguntes escrites formulades amb motiu del ple de 16/01/2017. 

Preguntes formulades pel regidor Sr. Carvajal en nom del grup PSC-CP 

1.- En el passat Ple del mes de setembre de 2016, el nostre grup mpal. va preguntar si, 
coincidint amb l’inici de la nova programació de Ràdio Martorell (temp. 16/17), l’equip de 
govern tenia previst incloure en aquesta nova programació cap espai d’entrevista o debat 
polític a nivell local.  
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Se’ns va respondre que s’estava valorant l’opció i que se’ns donaria resposta. Havent passat 
un temps raonable, voldríem conèixer si en l’inici d’aquest any 2017 ja es té previst dia i hora 
per tirar endavant aquesta petició.  
 
Tanmateix, aprofitem per saber la quantitat d’entrevistes realitzades, durant el període 
setembre - desembre de 2016, als regidors que conformem els grups de l’oposició. 
 

Resposta. Des de l'emissora municipal es continuen valorant propostes de format i d'horari 
d'emissió per tal que un programa d'aquestes característiques pugui ser atractiu per a 
l'audiència i harmonitzi amb programes de debat ciutadà que ja estan en antena actualment i 
que tenen molt bona acollida. 

En el període comprès entre els mesos de setembre a desembre de 2016 es van gravar 
dues entrevistes al regidor de Cultura, Sr. Sergi Corral, amb motiu de les activitats dels 
programes Fem Dansa i Nadalem. No es va gravar cap més entrevista per Ràdio Martorell a 
regidors, ni de l'oposició ni de l'equip de govern.  

Per a les notícies del web municipal i del RàdioInformatiu es recullen declaracions del 
regidor que pertoca i en les que fan referència als debats polítics de les sessions plenàries 
es recullen declaracions dels portaveus de tots els grups municipals amb representació al 
consistori. 

2.-  Voldríem conèixer quina és la tramitació i seguiment que l’equip de govern ha donat als 
acords de les mocions aprovades per al Ple Municipal durant l’any 2016 i, que tenien com a 
objectiu principal millorar la qualitat de vida de col·lectius i ciutadans que eren objecte de les 
mateixes.  
 
Pensem que, justament, l’objectiu d’aquestes mocions amb les seves corresponents 
mesures és que l’equip de govern (qui té la responsabilitat de fer-ho) tiri endavant els acords 
presos. Cal recordar que la majoria de mocions van ser aprovades per unanimitat de tots els 
grups del consistori.  
 
L’equip de govern ja es va comprometre a tirar endavant les corresponents tramitacions, 
conjuntament, amb les pròpies entitats relacionades i esmentades amb les pròpies mocions. 
 

Resposta: La tramitació de les mocions aprovades per al Ple Municipal durant l’any 2016, 
com no pot ser d’altra manera, ha consistit en notificar-les a tots els organismes 
destinataris.  

Pel que fa al seguiment, en funció del tipus de moció, cada regidoria és l’encarregada de fer-
ne el seguiment i/o impulsar les actuacions que s’escaiguin per tal d’avançar en la 
consecució dels acords que hi consten. 
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Els acords previstos en les diferents mocions aprovades pel Consistori es van executant al 
llarg del temps de manera progressiva en funció de les possibilitats que es presenten en 
cada moment, aconseguint fins a la data un important nivell de compliment dels mateixos. 

Pregunta formulada pel regidor Sr. Sánchez en nom del grup MM-E: Les partides 
d’inversió finançades total o parcialment amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals derivat de la liquidació del pressupost de 2015 i el seu estat d’execució a 
31/12/2016. 

Resposta:Les partides d’inversió finançades total o parcialment amb romanent de tresoreia 
per a despeses generals derivat de la liquidació del pressupost de 2015 i el seu estat 
d’execució a 31/12/2016. 

Partida pressupostària Dotació  
total 

Aplicació 
RLT 2015 

OBLIGACIONS COMPROMÈS 
PENDENT O 

CRÈDIT  
DISPONIBLE 

1013 15300 61900.- 
Reurbanització cruïlles Rambla 
les Bòbiles 

195.346,76 195.346,76 195.346,76 0,00 0,00 

1013 15300 61901.- 
Reurbanització C/Montserrat 

699.865,05 524.865,05 222.341,68 477.523,37 0,00 

1013 15300 61902.- 
ReurbanitzacióG.Maestre, 
Revall i P.Puig 

555.155,60 285.077,56 73.718,63 406.387,29 75.049,68 

1013 15300 61903.- Actuacions 
millora barri el Pla 

634.853,06 634.853,06 0,00 634.853,06 0,00 

1013 15300 62200.- Cons.nova 
Nau-magatzem brigades 

1.609.798,05 1.559.798,05 210.189,99 1.399.608,06 0,00 

1013 93300 62900.- Millora 
access.escola els convents 

97.193,59 97.193,59 57.591,18 21.538,00 18.064,41 

1013 93300 62901.- 
Tancaments primaris i nou 
acces policia local 

72.393,14 72.393,14 56.893,16 0,00 15.499,98 

1013 93300 63200.- Act.reforma 
i millora escoles mpals. 

250.158,38 250.158,38 229.581,89 4.808,13 15.768,36 

1013 93300 63201.- 
Remodelació edifici el Círcol 

79.341,62 79.341,62 66.225,85 13.115,77 0,00 

1022 15300 61000.- PRIAVP 1.750.797,44 470.676,85 1.406.168,10 321.574,04 23.055,30 
TOTALS 5.944.902,69 4.169.704,06 2.518.057,24 3.279.407,72 147.437,73 
 

Nota.- aquestes dades poden variar en el moment del tancament efectiu de la comptabilitat, 
en el sentit de que quedi menys crèdit disponible perquè incrementi l’execució, ja que 
actualment s’està encara comptabilitzant factures amb data 2016. 
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Preguntes “in voce” formulades en el decurs de la sessió plenària del dia 16/01/2017 

1ª La regidora Sra. Raquel Pérez pregunta: En el tema del nou pavelló poliesportiu la 
inversió anunciada al pressupost 2017 és d’1.300.000, no sé si ho he mirat bé o no, vostè 
em corregeix, això es només per fer l’edifici o inclou també l’equipament interior? Si no 
inclou l’equipament interior quin serà el cost de l’equipament i per altra banda el servei serà 
externalitzat? Sí, segurament sí. I quin és el cost anual total tindrem que suportar els 
ciutadans per aquest nou pavelló? 

El senyor alcalde diu: Senyora Pérez, això no ho ha entès bé, li contesto una part 
d’aquesta pregunta la resta ja li contestarem perquè ara mateix no tenim la xifra. Això és una 
inversió plurianual, és a dir, que es fa en més d’un any, per tant el que es posa és la part 
que es preveu executar dins d’aquest exercici. D’acord? 

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: O sigui que n’hi ha més? 

El senyor alcalde diu: És clar, un pavelló val, si vostè conegués una mica això. 

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: No, jo no en faig de pavellons senyor. 

El senyor alcalde diu: Ja, d’acord.  

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Home, si la biblioteca va costar cinc entenc que això 
seran cinc, o sis, o set. 

El senyor alcalde diu: Un pavelló té un import superior.  

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: No tinc ni idea, no tinc ni idea. 

El senyor alcalde diu: Però perquè tingui aquesta informació de primera mà, és una 
inversió plurianual. 

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: O sigui que encara falta? 

El senyor alcalde diu: Si, és clar, evidentment que falta. 

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Bueno, jo deixo aquí la pregunta. 

El senyor alcalde diu: No, senyora Pérez, que li contesto. Li contesto, deixi’m contestar-li. 
Llavors el que m’ha dit era l’import del pavelló. 

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: La pregunta l’equipament interior perquè jo pensava 
que era tot, clar. 
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El senyor alcalde diu: No, no, l’equipament interior, avia’m, tot el pavelló ja incorpora, no sé 
si quan diu vostè equipament interior es refereix a tot el que és la infraestructura interna, 
això ja ho incorpora, instal.lacions, etc. Això ho incorpora el projecte. 

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Vale, perfecte. 

El senyor alcalde diu: Llavors em preguntava l’import. L’import no se sabrà fins que no 
estigui el projecte acabat i el projecte s’aprova per Junta de Govern i vostès tenen accés a 
les resolucions de la Junta de Govern, per tant, quan s’aprovi per Junta de Govern vostè 
sabrà l’import i a més a més, hi haurà un expedient el qual vostè podrà consultar i podrà 
veure el pavelló. Ara està en fase d’execució de projecte el pavelló. D’acord? Jo li dono 
aquesta informació perquè la tingui perquè veig que amb això no tenia clar els imports ni els 
terminis. 

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Si, si, per això faig les preguntes. 

El senyor alcalde diu: El que no li puc dir l’import. I en quant a si és externalitzat o no, en 
aquest poble els serveis esportius d’equips federats de base i de gestió d’equipaments són 
amb personal públic. 

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Però hi ha una part externalitzada, no? 

El senyor alcalde diu: No, escolti’m bé, els responsables d’equipaments municipals 
esportius són personal públic. Al que vostè es refereix són els professors que fan classes 
especialitzades que venen d’empreses especialitzades com per exemple els professors 
d’spinning o la neteja, etc. Però els responsables d’equipaments esportius en aquest 
municipi, a la major part del Baix Llobregat no és així, però en aquest municipi és personal 
públic. Per tant, aquesta jo em sembla que li he contestat, per tant, si vol formular la següent 
si us plau. 

2ª La regidora Sra. Raquel Pérez pregunta: A la sessió ordinària de l’Ajuntament del dia 
21 de setembre de 2015 es va aprovar la moció de suport a l’acollida a la població refugiada 
i víctima dels conflictes armats de la Mediterrània, on el punt sisè dels acords diu 
textualment: 

Sisè: “Continuar treballant en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de 
les persones refugiades i en la dinamització de la xarxa local solidària, creant un compte de 
correu electrònic on la ciutadania i les entitats que vulguin implicar-se en l’acollida dels 
refugiats puguin adreçar-se per fer seus els oferiments i alhora puguin rebre informació dels 
passos i les accions que vagin donant l’Ajuntament de Martorell que en aquest...”M’escolta 
senyor alcalde? “...en aquesta qüestió”. La pregunta és - perquè a lo millor també em 
contesta ara - això és molt fàcil, s’ha habilitat i donat difusió d’aquest compte de correu 
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electrònic per tal de què la ciutadania pugui participar? Perquè els refugiats encara està el 
tema. No, no em contesta?  

El senyor alcalde diu: No, ja li contestarem. 

La regidora Sra. Raquel Pérez diu: Ah vale, vale, no, que pensava que això ho sabia ràpid 
i que ja s’ho treia de sobre. 

El senyor alcalde diu: No, no, allò que sabem, no només jo, sinó els meus companys de 
l’equip de govern si ho sabem i ho tenim doncs podem contestar al moment, sinó tenim la 
informació doncs ja li contestarem, com fem sempre senyora Pérez. 

3ª La regidora Sra. Raquel Pérez pregunta: Tercera pregunta, al Portal de la 
Transparència, al Patronat hem trobat les adjudicacions o he vist les adjudicacions de les 
subvencions o ajuts del 2016 on es detalla l’import concedit però no es detalla l’import pagat 
no sé perquè. I la pregunta és per què aquesta dada no es pública i per altra banda, estan 
publicades en aquest Portal de la Transparència totes les subvencions o ajuts o convenis 
atorgats des del Patronat al 2016? Estan totes aquí publicades? Aquesta és la pregunta. 

4ª La regidora Sra. Raquel Pérez pregunta: Quarta. En aquest mateix Portal trobem que hi 
ha ajuts individuals per suport de persones dependents, per al descans temporal en 
residències de gent gran, per estada permanent a la residència de gent gran o bé l’estada al 
Centre de Dia de la residència i estan concedits com a primer trimestre. Després no hem 
sapigut la resta de trimestres d’aquests ajuts, no li trobem massa sentit. S’han deixat de 
concedir aquests ajuts? S’han traspassat aquests conceptes a altres partides com d’ajuts 
econòmics individuals de caràcter social on no s’especifica en què s’han gastat aquests 
diners? I quants usuaris eren beneficiaris d’aquests ajuts? 

5ª La regidora Sra. Raquel Pérez pregunta: I la quinta és quins requisits han de complir, 
ha de complir un document per tal de servir com a justificant per rebre una subvenció, 
perquè vostè ja ho sap jo hi ha coses que no tinc clares. Llavors aquest document per 
justificar una subvenció ha de ser una factura? O ha de ser un altre tipus de document? 

El regidor Sr. Ricard Sánchez Gaya formula la següent pregunta: Ja portem un any i mig 
de legislatura des de les primeres comissions informatives i consells rectors i de forma 
reiterativa els hem demanat poder accedir als expedients de forma electrònica. Primer ens 
van dir que estaven treballant, després van començar a rebre correus que ens deien que 
havíem estat assignats a un expedient amb un enllaç per poder-hi accedir però sense les 
claus, llavors al demanar com hi podíem accedir ens van respondre que eren proves i 
encara no era operatiu. També se’ns va dir que ens convocarien a una formació per l’ús del 
programa d’expedients electrònics. Comentar que encara estem esperant aquesta 
convocatòria, i fins i tot el regidor Amat després del Ple extraordinari del 30 de maig al 
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preguntar-li en va respondre que havien fet un canvi de versió del programari i que en breu 
ens donarien accés, el qual tampoc el tenim. Per tot això preguntem, tenen els regidors i 
regidores de l’equip de govern accés a la consulta electrònica dels expedients? En quin 
estat està la consulta electrònica dels expedients i quan ens hi donaran accés? 

1ª El regidor Sr. José A. Simón pregunta: Primera, quines actuacions a terme l’equip de 
govern per tal d’aconseguir les màximes places de caràcter públic de residències i centres 
de dia per a la gent gran en el nostre municipi? 

2ª El regidor Sr. José A. Simón pregunta: Perquè la Torre de Santa Llúcia no consta a 
l’inventari de l’Ajuntament com a bé cultural d’interès local ?. 

3ª. El regidor Sr. José A. Simón pregunta: En quin punt es troben les obres de reparació 
de les façanes de Buenos Aires? Quin paper té l’Ajuntament en aquesta reparació? 

4ª. El regidor Sr. José A. Simón pregunta: S’ha reunit la Comissió de seguiment de 
l’externalització de l’aigua Sorea-Ajuntament del 2016? Hi ha actes d’aquesta reunions? 

5ª. El regidor Sr. José A. Simón pregunta: Quantes vegades ha rebentat la xarxa d’aigua 
potable a Martorell l’últim any? 

1ª. El regidor Sr. Lluís Tomàs pregunta: Primera. Volíem conèixer si l’Ajuntament ha rebut 
algun avantprojecte o algun projecte de l’anomenat Vies Blaves que està treballant en 
aquest cas, que la Diputació va contractar alguna empresa, s’ha rebut aquí per registre 
d’entrada algun avantprojecte o algun estudi d’aquest projecte de Vies Blaves? 

2ª. El regidor Sr. Lluís Tomàs pregunta: Desprès voldríem preguntar quan se’ns entregarà 
la respostes a unes instàncies que vàrem presentar, dic el número: 1630 del 24/02/2016, 
una altra la 4120 del 12 d’abril del 2016, i després n’hi ha vàries del 23/11/2016 que són el 
núm. 12521, 12522, 12524, 12526. 

3ª. El regidor Sr. Lluís Tomàs pregunta:  I la tercera, senyor alcalde és ara que ja s’ha 
tancat definitivament tot el contenciós tant jurídic com de patrimoni personal, etc., sobre el 
tema del futbol sala Martorell, recordo que la sentència deia que l’Ajuntament que havia 
perdut aquell cas tindria que fer-se càrrec de les costes econòmiques que havia suposat, ara 
que com dèiem s’ha acabat tot, volíem disposar del cost que ha generat des de què es va 
iniciar tot el procés fins que es va tancar com dèiem no fa masses dies. El cost econòmic 
d’advocats, de costes, etc... 

1ª El regidor Sr. Antoni Carvajal pregunta: Bé, en relació a la pregunta que formulàvem el 
mes passat sobre si estava previst a la nova programació de Ràdio Martorell incloure algun 
espai de debat polític, se’ns ha respòs avui mateix a aquesta pregunta dient que es fan 
esmenes o es fan referències a debat polítics sempre amb extrets de les sessions plenàries i 
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considerem que no s’ha respost a la pregunta i per tant, tornem a preguntar si es tindrà en 
compte amb aquesta nova programació algun espai polític o de debat polític en aquest cas 
que no sigui exclusivament de les sessions plenàries.  

2ª El regidor Sr. Antoni Carvajal pregunta: La següent pregunta que volem formular 
també és en relació amb una altra pregunta que vàrem formular el passat Ple que és sobre 
la tramitació i el seguiment de les mocions aprovades al Ple municipal durant l’any 2016 i 
també se’ns ha respòs que el seguiment va en funció una mica del tipus de moció i que cada 
regidoria és l’encarregada de fer-la el seguiment o impulsar les actuacions que s’escaiguin. 
Bé, nosaltres tornem a preguntar i filem una mica més fil a l’agulla i el que volem és que ens 
detallin aquestes actuacions i en quin estat es troben en relació a les mocions aprovades 
durant l’any 2016. 

G. PRECS. 
         
El regidor Sr. Raúl Rozalen diu: Este ruego viene en referencia al dia 22 de diciembre, ese 
día pensamos que con buen criterio el Ayuntamiento hizo un refrigerio con los trabajadores y 
trabajadoras del Ayuntamiento para dar la bienvenida a las fiestas navideñas. Rogaríamos 
que para otras ocasiones tuviera el equipo de gobierno la amabilidad, la cortesía de 
comunicárnoslo a todos los regidores del Ayuntamiento porque regidores y regidoras somos 
todos, tanto los del gobierno como los de la oposición, y formamos también parte del 
Ayuntamiento de Martorell.  

=====  I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 21.22 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, 
en DONO FE. 
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